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stojaté hudební vody



Vážení čtenáři a zákazníci 

prodejen Euronics,

právě se vám do rukou dostalo další 

číslo Inspirace, které vychází přesně 

na konci letních prázdnin. Pro všechny 

určitě podivných, protože léto, aniž by 

u nás vlastně vůbec začalo, najednou 

skončilo a předvedlo nám mlhy, na které 

jsme zvyklí spíše na podzim. Ale běh času 

nezastavíme, počasí neovlivníme a naše 

děti se opět připravují na to, aby v září 

usedly do školních lavic.

S tím souvisí každoroční dlouhé rozhodo-

vání rodičů, jaké elektronické pomocníky 

dětem vybrat. Proto jsme se v ústředním 

tématu tentokrát zaměřili na notebooky 

– v hlavním článku a následujících tipech 

určené spíše pro školáky. Přinášíme i pár 

tipů v kategorii v Euronicsu nabízených 

notebooků Hvězda pro úspěch, což jsou 

v našem případě notebooky a netbooky 

vhodné pro studenty.

Tentokrát jsme ale k tipům na klasické 

notebooky a netbooky přidali i pohled 

na stále se rozšiřující oblast tabletů 

a elektronických čteček, které vaše 

potomky určitě zaujmou, protože i tato 

zařízení jsou – podle nás – velmi vhodná 

jako nástroje ke studiu.

Námětem pro ženy i muže, jimž není cizí 

vaření, je tentokrát téma druhé. Podívali 

jsme se zblízka na problematiku vaření 

na indukci – oblast, která je zajímavá 

především z důvodů úspor při vaření 

a možnosti přesného nastavení podmínek 

vaření. Tyto varné indukční desky i volně 

stojící sporáky s indukčními deskami 

už dávno nejsou určeny jen pro snoby. 

Jejich cena je přátelská vaší peněžence, 

a proto si dnes vybere už každý. Ostatně 

i tentokrát pro vás máme několik tipů 

na taková zařízení. 

Přejeme tedy vašim studentům vykročení 

správnou nohou do dalšího školního 

roku a vám pak radost z pochutin, které 

jste přichystali třeba už na nové indukční 

plotně. Spolu s vámi pak tajně doufáme, 

že deště nás už nechají na pokoji a že 

budeme moci prožít příjemné babí léto 

nebo krásný barevný podzim.

Milan Loucký
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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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Televize s půjčovnou

Chodit do půjčovny s filmy už vyšlo z módy. Dnes to funguje 

přes internet už i v případě televizorů, Blu-ray přehrávačů 

a domácích kin. Pokud je tedy máte od Samsungu a v pa-

třičné výbavě. Tato firma totiž připravila společně s video-

půjčovnou Topfun on-line aplikaci (widget), která vám dovolí 

kdykoli si vybrat z nabídky 800 titulů všech žánrů. Cena 

za 24hodinový přístup se pohybuje od 45 do 53 Kč a platba 

se strhává z vašeho předem nabitého účtu. Topfun v nej-

bližší době hodlá nabízet zajímavé filmové balíčky, novinky 

už 14 dnů po premiéře, tzv. streamované vysílání placených 

televizních kanálů a také filmy ve 3D.

Drobek s objektivy

Nejen v tradiční černé, ale i v hnědé a červené si můžete 

zakoupit Panasonic Lumix GF3 (pod 15.000 Kč) s výměn-

nými objektivy systému Micro 4/3. Při rozměrech 108 x 67 

x 33 mm váží bez objektivu pouze 260 gramů, a to včetně 

akumulátoru. K dispozici máte dotykové ovládání, displej 

s úhlopříčkou 7,6 cm, natáčení HD videa ve formátu AVCHD 

a 25 sn./s a nechybí ani nová verze inteligentní automatiky 

zvaná iA+. Využít však můžete i speciální objektiv Lumix G 

3D a ve 3D nejen fotit, ale i natáčet!

INSPIRACE EURONICS /20114 autor: Bohumil Herwig, foto: Acer, LG, Philips 

ELEKTRONIKA • KALEIDOSKOP

Tablet-notebook

Za 9.990 Kč si můžete pořídit Asus Eee Pad Transformer 

s volitelnou odnímatelnou klávesnicí, která zároveň slouží 

jako dokovací stanice (tato verze přijde na 12.490 Kč). Díky ní 

pak dokáže počítač pracovat na baterii až 16 hodin. Novinka 

je postavena kolem operačního systému Android 3.1 a v zá-

kladu nabízí 16GB flash disk. Displej s LED podsvícením 

a panelem IPS má rozlišení 1 280 x 800 bodů, úhlopříčku 

25,6 cm (10,1"), podporu vícedotykového ovládání a hlavně 

– velice odolné sklo Gorilla Glass.

Multimediální šikula 

Kombinaci 3D Blu-ray přehrávače, DVB-T set-top boxu a pevného disku 

s kapacitou 250 GB představuje LG HR-550C (9.499 Kč). Umí nahrávat 

televizní pořady, pracovat s multimédií, a to i přes lokální síť a napojení 

na internet můžete udělat přes ethernetový kabel nebo bezdrátově přes 

zabudované Wi-Fi. Jak vidíte, je to opravdu univerzální zařízení.

foto: Asus, LG, Panasonic, Samsung

Mikro ve 3D

Ve 3D přichází mikrosystém LG FX-166 s přehrávačem disků Blu-ray, 

který pochopitelně zvládne i běžná dévédéčka a cédéčka. Za 7.999 Kč 

dostáváte štěrbinovou 3D BD mechaniku, HDMI výstup, rozhlasový tuner, 

solidní multikánálové dekodéry HD zvuku, jako Dolby TrueHD či DTS-HD 

Master Audio Essential, a také výtečnou multimediální kompatibilitu. 

FX-166 mimo jiné zvládá HD video (AVCHD, H-264), DivX HD, MKV, 

fotografie v JPG a PNG a také muziku v MP3, WMA a WAV. Zesilovač 

pracující s dvojicí reprosoustav (subwoofer tu není) má výkon 2x 80 W, 

ovládání je plně dotykové a nechybí ani připojení na domácí síť a internet.

Nalehko s Androidem

V našem testu na stránce 25 najdete tablet s Windows 7, 

sem přidáváme tablet s operačním systémem Android 3.0, 

Acer Iconia Tab A500 (9.690 Kč/16 GB), který je rovněž 

vybaven vícedotykovým ovládáním prostřednictvím displeje 

s úhlopříčkou 25,7 cm, tedy 10,1". Do hliníkového šasi je 

zabudován konektor HDMI pro výstup na plochý televizor, 

dvoujádrový procesor Tegra, 16GB flash disk (můžete mít 

i 32 či 64 GB) a mj. také čtečka paměťových karet Micro SD. 

Tloušťka tabletu je pouhých 13 mm, hmotnost 700 gramů.

Prostor za levno

Za bezkonkurenční cenu dostanete plazmový 3D 

televizor LG 42PW450 s úhlopříčkou 102 centimetrů 

a rozlišením HD Ready, 1 024 x 768 bodů. Zaplatíte 

totiž pouze 14.999 Kč! Stačí jen dokoupit aktivní 

3D brýle (2.499 Kč) a užít si příjemný zážitek. 

Mimochodem panel je hluboký pouze 53 mm.

Zkuste to pasivně 

Zájmu o pasivní 3D vychází vstříc i Philips se 

svými televizory řady 7000. Například 42PFL7606K 

(29.990 Kč) s úhlopříčkou 107 cm je vybaven elegant-

ním osvětlením pozadí Ambilight, podsvícením LED, 

2ms obrazovkou a mj. i satelitním tunerem. Ten 

je – stejně jako ty ostatní – i ve verzi pro příjem HD 

vysílání. DVB-C tuner je kompatibilní s UPC.
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KALEIDOSKOP • ZAJÍMAVOSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ

INSPIRACE EURONICS 4/20116 autor: Bohumil Herwig, foto: Olympus, Sony

ELEKTRONIKA • KALEIDOSKOP

Na tiskové konferenci představila společnost Sony své čtyři notebooko-

vé novinky v podobě sérií CA (stylový se 14"), E (stylový s 15" a 17"), F22 

(pro práci s HD včetně střihu) a SB, což je tenký a lehký notebook. Má 

zabudován 13" displej (33,7 cm) s LED podsvícením a stejně jako ostatní 

nabízí i  rychlý přístup na web bez startu operačního systému, kterým 

jsou vždy Windows 7. Specialitkou je tělo z  hořčíku, široká hliníková 

opěrka (viz foto) a podsvícená klávesnice, což je pochopitelně skvělá 

věc. Tloušťka zavřeného přístroje Vaio SB (21.990 Kč za VPCSB2L1E) je 

necelých 24 mm, hmotnost 1,8 kg a rozlišení LCD 1 366 x 768 bodů. Pro 

cestování můžete dokoupit další  lithiopolymerový akumulátor, takže vý-

drž vzroste až na 14 hodin.

Za pozornost stojí také Vaio CA (17.990 Kč za VPCCA2S1E). Nabízí totiž 

nejen kontrastní 14" (35,5 cm) displej s LED podsvícením a rozlišením 1 366 

x 768 bodů, ale Sony slouží i jako výkladní skříň nového designového stylu, 

kterým se firma snaží vybočit z řady. Můžete ho zakoupit i ve třech lumi-

niscenčních verzích (viz foto) – v oranžové, červené a zelené. Podsvícení 

klávesnice se zapíná automaticky a bohatá je i výbava rozhraními: Blue-

tooth 3.0, 4x USB včetně jednoho ve verzi 3.0 a HDMI výstup pro připojení 

k plochému televizoru či lépe vybavenému monitoru. Stylová řada E pak 

nabízí povrch s texturou, 15" (39,5 cm) nebo 17" (43,8 cm) displeje s LED 

podsvícením, druhou generací procesoru Intel Core i5 doplněnou 640GB 

pevným diskem a 6 GB paměti RAM. Najdete v ní i Blu-ray mechaniku.

NA CESTY SE STYLEM

TVRĎÁK NEJEN DO 3D

Prvním z fotoaparátů, o kterém se zmíníme, je Olympus TG-810 s pří-

domkem „Tough“ (8.590 Kč). Je nejodolnější z  firemních fotoaparátů 

nesoucích toto jméno, což v praxi znamená, že si na něj může sednout 

sto kilo, že ho můžete ponořit až do desetimetrové hloubky, že může 

spadnout ze dvou metrů a v pohodě vydrží fotit i při –10 °C. Firma pa-

matovala i na dotykové ovládání například v rukavicích.

Pozoruhodná je kovová krytka objektivu a posuvné zámky pro ochra-

nu baterie, paměťové karty a konektorů. Speciální otěruvzdorný povrch 

odpuzuje vodu a je dvouvrstvý. 

Ze zajímavých funkcí jmenujme manometr pro zjištění hloubky ponoru, 

elektronický kompas a také určení polohy fotoaparátu a poskytnutí geogra-

fických informací nafoceným snímkům či videonahrávkám. Ty mohou být 

i v HD a v rozlišení 720p. K dispozici jsou také čtyři podvodní režimy, včetně 

„i-Underwater Snapshot“ pracujícího v rámci inteligentní automatiky i-Auto. 

Jinak tu najdete pětinásobný optický zoom, objektiv začínající 

na 28 mm (končí na 140 mm), fotografický 3D režim a duální stabilizátor 

obrazu. Citlivost ISO začíná na příjemných 80 a samozřejmostí je celá 

řada uměleckých filtrů, režim rozpoznání obličejů obohacený o rozpo-

znání domácích mazlíčků (pes nebo kočka) a spousta scénických pro-

gramů. Některé jistě potěší i  tzv. „Beauty Mode“ pro vyhlazení vrásek 

a drobných neduhů na obličeji. 

Druhý z  kapesních fotoaparátů se jmenuje SZ-30MR (9.790 Kč) 

a představuje všestranný přístroj s funkcí Multi Recording, dovolující zá-

roveň natáčet Full HD video (1 080p) a fotografovat. Modelu SZ-30MR 

nechybí podpora 3D, mohutný 24násobný zoom (25 až 600 mm), ko-

nektor HDMI a citlivost ISO začíná od 80 a končí na 3 200.

Opět je tu displej s úhlopříčkou 7,6 cm a zabudována je řada obdob-

ných funkcí jako u TG-810, včetně inteligentní automatiky a vestavěného 

návodu.

Pouzdra pro elektronické mazlíčky

Nově v prodejnách Euronics máte nyní možnost vybrat si některou z mnoha zajímavých 

stylových brašen a pouzder pro přenosnou elektroniku. Vyrábí je finská společnost Golla, 

která každý rok vytváří novou kolekci sestávající z brašen, batohů a pouzder pro mobilní 

telefony, MP3 přehrávače, notebooky, kamery, digitální fotoaparáty a herní konzole. Kolekce 

taktéž obsahuje široký rozsah pouzder pro notebooky od 7" do 17". Své si v kolekci najdou 

i příznivci tabletů a výrobků společnosti Apple. Klíčovým bodem všech výrobků je jejich 

unikátní design, ve kterém hrají důležitou roli výrazné barvy a nezvyklé dekorativní prvky. 

Design, který je dílem designérského týmu 

Golla, kopíruje módní trendy v oblasti barev 

a použitých materiálů. Golla hojně využívá 

v grafice symboly přírody, jako například 

květiny. Ty mají pozitivní význam pro lidi 

na celém světě.

Netradiční navigace pro dámy

Navigace je věc potřebná, ale pokud chcete pro ženu nějakou opravdu 

netradiční, která by charakterizovala její osobnost, pak tu máme pro vás 

dva tipy. První z nich je určena spíše pro romantické povahy a jmenuje je 

Garmin nüvi GPS navigator Pink – a jak název říká, jde o růžové prove-

dení navigačního přístroje. Druhý model je určen spíše pro dámy, protože 

jde o velmi exkluzivní model, který firma Garmin připravila ve spolupráci 

s firmou Swarovski. Proto je tento model posázen krystaly, jejichž výrobou 

pro šperky i doplňky na různá zařízení je tato firma proslulá. Ceny dvou 

modelů lišících se provedením displeje (4:3 nebo 16:10) jsou na dotaz.

Elegantní zastřihovač

Pro úpravy vlasového porostu i přistřihování vousů 

připravil Hyundai zastřihovač vlasů HC 103, který je 

vybaven elegantním stojánkem. Proto v žádné koupelně 

neurazí svým vzhledem a bude neustále k dispozici. 

Dodává se v bílomodrém provedení. Nastavené výšky 

střihu lze snadno upravit v rozmezí od 0,5 do 36 mm. 

Doporučená cena: 399 Kč.
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DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE • KALEIDOSKOP

Univerzální sendvičovač

Pomocí tří typů výměnných desek můžete vyrábět 

sendviče, vafle, ale i grilované pokrmy v sendvičovači 

Moulinex Rubic Break Time SW611533 (1.396 Kč). 

Ohřev má příkon 700 W. Kontrolky oznamují připojení 

k napájení i správnou teplotu pro přípravu pokrmů. 

Manipulace s přístrojem je jednoduchá díky chladné 

rukojeti a západce uzavřené polohy.

Sušení je in

Sušení ovoce, zeleniny, hub nebo dokonce masa pomocí dvou 

teplot umožní sušička ovoce Gallet DES 117 (999 Kč) na pěti dodá-

vaných sítech. Sušička zvládne pracovat až s 10 síty z průhledné-

ho plastu o průměru 33 cm, které lze dokoupit. Přístroj s příkonem 

500 W je vybaven ochranou proti přehřátí i vzduchovým filtrem.

Skromný všeuměl

Tyčový mixér s vysokým výkonem – to je Bosch MSM 7800 

(2.990 Kč). Využijete jej při mixování, ale také šlehání, krájení 

strouhání i sekání. Pro všechny jmenované činnosti je vybaven 

příslušenstvím, které snadno a rychle připojíte a po použití 

umyjete v myčce nádobí. Regulace příkonu 750 W ovládaná 

elektronikou je indikována LED ukazatelem a krátkodobě lze 

využít i režim Turbo. Kovový mixovací nástavec se čtyřbřitou 

čepelí umožňuje mixování i horkých potravin.

foto: AEG, Bosch, Gallet, Moulinex

Trochu jiné konvice

Varné konvice Hyundai VKC 748 a VKC 751 

(999 Kč) jsou nezvyklými přístroji vyrobe-

nými z keramiky, které evokují atmosféru 

pohodového popíjení čaje v kruhu přátel či 

klubu. Nechybí jim však nic z moderních 

vymožeností. Automatické vypínání je 

doplněno ochranou proti přehřátí i cho-

du naprázdno a provoz je signalizován 

kontrolkou. Skryté nerezové topné těleso je 

napájeno příkonem 1 650 W, který umožní 

velmi rychlý ohřev až jednoho litru vody.

Solitér s dobrou výbavou

Novinka v sortimentu volně stojících sporáků AEG 

47035VD-MN (14.990 Kč) zaujme jak svým elegantním jed-

noduchým designem, tak i vybavením. Multifunkční trouba 

s 61litrovým objemem umožní výběr z osmi typů ohřevu 

vhodných pro většinu kulinářských úprav. Dva teleskopické 

výsuvy pak usnadní manipulaci s potravinami při pečení. 

Sklokeramická varná deska je vybavena čtyřmi zónami 

typu HiLight. Údržbu usnadňují lehce snímatelná dvířka, 

sklopný gril a nerezový povrch upravený proti otiskům prstů.

Čtyři v jednom

Všechny úpravy vlasů a vousů zvládnete s ví-

ceúčelovým zastřihovačem Hyundai HC 420 

(599 Kč). Obsahuje totiž nástavce pro stříhání 

vlasů, vousů, pro holení vousů i pro stříhání 

chloupků v nose a uších. To vše je přehled-

ně uloženo v přiloženém stojánku. Napájení 

zajišťuje akumulátor NiMH o napětí 2,4 V, který 

umožní až půlhodinový provoz. K dalšímu 

provozu se při úplném vybití připraví po deseti 

hodinách nabíjení.

Maxiprostor 

Mraznička FSC0170TW8 

(7.990 Kč) je novinkou značky 

Goddess umožní zmrazit 

i celou krůtu díky maxizásuvce, 

kterou je vybavena. Spolu 

s ní má 170 cm vysoká 

mraznička dalších sedm 

zásuvek s průhlednými čely 

pro dobrý přehled v uložených 

potravinách. Pracuje 

v energetické třídě A+ se 

spotřebou 0,68 kWh za den při 

užitečném objemu 225 l.

Mikrovlnka pro kuře i koláč

Horkovzdušnou troubou i grilem je vybavena 25litrová celonere-

zová mikrovlnná trouba Gallet FMOEGH 259S (2.599 Kč, v prodeji 

od září ). Elektronické ovládání dovoluje výběr z deseti přednasta-

vených automatických příprav potravin. Přístroj umožňuje nastavit 

výkon mikrovln až 900 W a 1 000 W pro gril nebo horkovzdušný 

ohřev. Využít můžete také časovač, funkci rychlého startu nebo 

dětskou pojistku.
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ELEKTRONIKA • KALEIDOSKOP

To jsou dva předpoklady úspěchu při praní, tak jak je dnes chápeme. 

Značka Candy přichází s novou předem plněnou pračkou EVO 1484 LW 

(17.990 Kč), která je vybavena systémem Mix power system. Systém vstři-

kuje na začátku praní pod tlakem koncentrovaný roztok pracího prostředku 

přímo do bubnu s prádlem. Tím umožňuje jeho rychlejší a hlubší proniknutí 

do prádla a účinnější praní. Výrobce se chlubí stejnými výsledky praní při 

programu Perfect 20 °C jako v běžné pračce při 40 °C a úsporami až 60 % 

energie a 15 % vody. Podobně fungují i programy s teplotou 40 °C a 60 °C, 

který lze použít na nejodolnější skvrny. Mix power systém pomáhá také 

podstatně účinnějšímu máchání.

Pračka EVO 1484 LW pro osm kilo prádla si také díky systému Mix po-

wer systém zasloužila energetickou třídu A++ a shodné ohodnocení nej-

vyššími známkami za účinnosti praní a odstřeďování s až 1 400 otáčkami 

za minutu. Pračka nabízí i oblíbený rychlý program Rapidi pro praní málo 

znečištěného prádla, který sám podle množství prádla rozhodne o  jeho 

délce 14, 30 nebo 44 minut. Program Mix & Wash umožňuje prát dohroma-

dy barevné prádlo s bílým bez obav ze zaprání, zejména díky teplotě prací 

lázně 20 °C. Samozřejmostí jsou také čtyři běžné programy od praní bavlny 

přes vlnu po jemné prádlo. Využít lze také funkce pro účinnější máchání, 

snadné žehlení, odolné skvrny, předpírku nebo ochranu proti zmačkání. To 

vše lze navolit pomocí elektronického ovládání s LCD displejem a odložit 

provádění zvoleného praní až o 23 hodin.

MAXIMÁLNÍ ČISTOTA, MINIMÁLNÍ SPOTŘEBA

OPRAVDU VELKÁ PRAČKA

Novinkou značky Whirlpool, která je určena pro domácí penziony, spor-

tovní kluby a velké rodiny, je pračka AWM 1111 (28.990 Kč) s náplní 11 kg 

prádla. Velký objem práce, který vykoná, vyžaduje také větší rozměry, 

proto je postavena na půdorysu 686 x 785 mm s výškou 965 mm. Pro 

snadné vkládání prádla jsou dvířka nejen posunuta nahoru, ale také 

zvětšena na průměr téměř 40 cm. Možná vás napadne, jestli se zvýše-

ním objemu prádla, které lze vložit, nezhoršila energetická třída. Právě 

naopak! Díky elektronice šestého smyslu dosahuje přístroj třídy A+++ 

třídy účinnosti praní A a účinnost odstřeďování 1 200 otáčkami za minu-

tu je ohodnocena třídou B. Přizpůsobení pracího cyklu množství a zne-

čištění prádla je samozřejmostí, stejně jako široké možnosti nastavení 

patnácti programů doplněných řadou užitečných funkcí a  nastavení. 

Ovlivnit můžete prací teplotu, otáčky pro odstřeďování, přidat předpírku, 

ovlivnit máchání či zakázat vypuštění poslední máchací lázně. Funkce 

Eco sníží spotřebu energie za cenu prodloužení času praní. Nejpoužíva-

nější kombinaci programu a funkcí lze uložit jako oblíbený program pro 

rychlé nastavení. Nastavit také můžete stupeň znečištění prádla. Pro ně-

koho může být výhodnější praní v nočních hodinách nebo načasování 

praní, pro které je připravena funkce umožňující posun začátku praní až 

o 24 hod. Průběh praní i všechny funkce jsou znázorněny přehlednými 

LED ukazateli.

A MI

ONICS 4/2011
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TIPY INSPIRACE • NEAUTOMOBILOVÉ NAVIGACE

Espresso DeLonghi EC 850  

Na této dvoustraně vám přinášíme několik tipů na neautomobilové navigace, které lze 
použít v přírodě, na pěší túře, na kole. Lze je využít i pro stále oblíbenější sportovní od-
větví – geocaching – které v našem státě má už přes několik stovek tisíc příznivců.

S GPS navigací vzhůru za poklady
Geocaching dobývá svět. Pořiďte si i vy 

nejmodernější GPS navigaci a vypravte 

se na dobrodružnou výpravu do přírody. 

Stačí si na webu www.geocaching.com 

stáhnout souřadnice úkrytu, kde se po-

klady neboli keše nachází, a pak už jen 

s GPS navigací vyrazit do terénu. Velké 

množství „keší“ je ukryto třeba v bes-

kydských Velkých Karlovicích a jejich 

okolí. Při jejich hledání si nejen užijete 

zábavu a dobrodružství, ale narazíte 

na řadu hezkých míst, která nejsou 

uvedena ani v průvodcích, a objevíte 

hezké výhledy, studánky či statný stale-

tý buk opředený řadou pověstí. Zkuste 

vypátrat třeba novou wherigo „kešku“ 

Valašský plenér v blízkosti karlovického 

hotelu Galik.

Poblíž Velkých Karlovic je k dispozici několik geocachingových tras. Ty jsou dostupné z hotelů Galik, Lanterna i Horal (tam je přímo jednoduchá multi-cache GC1WHTZ).

Náš přehled začínáme špičkovou navigací Garmin Montana s vysoce jasným dotykovým čtyřpalcovým displejem 

TFT s rozlišením 272 x 480 pixelů. Má vysoce citlivý GPS přijímač s podporou WAAS a HotFix, možnost přenosu dat 

pomocí bezdrátové technologie ANT+, předehranou základní mapu světa se stínovaným terénem, integrovaný tříosý 

elektromagnetický náměrový kompas a barometrický výškoměr, slot na microSD karty a zvukový výstup (3,5mm 

audiojack). O konektivitu se starají USB a sériový port, navigace je odolná proti vodě dle IPX7 a proti vibracím 

do 6 G. Nabíjecí Li-Ion akumulátor napájí přístroj až 16 hodin, výhodou však je možnost použití tří tužkových baterií 

AA, které jej udrží v chodu až 22 hodin.

Cyklistická navigace Garmin Edge 800 má barevný dotykový displej: 38 x 56 mm s úhlopříčkou 6,6 cm a rozlišením 

160 x 240 pixelů a je odolná proti vodě dle IPX7, vestavěný dobíjecí Li-Ion akumulátor zásobuje navigaci energií 

až 15 hodin. O další informace se starají integrovaný barometrický výškoměr s automatickou nebo ruční kalibrací, 

citlivý GPS přijímač s technologií HotFix pro rychlejší náběh. K dispozici je bezdrátová technologie ANT+ (bezdrátové 

připojení snímače srdečního tepu, snímače kadence šlapání a otáčení kola nebo ANT+ wattmetru). Můžete vložit 

microSD kartu s možností ukládání tréninků a podrobných map.

Nová generace outdoorové odolné navigace Garmin Dakota 10 nabízí v kapesním provedení i na slunci dobře čitelný 

dotykový barevný displej s úhlopříčkou 6,6 cm, citlivý GPS přijímač s technologií HotFix (předpověd rozmístění 

družic na obloze). Robustní, vodotěsné provedení zaručí odolnost proti nárazu, prachu, špíně, vlhkosti a ponoření 

do vody po dobu 30 minut v metrové hloubce (IPX7). Mapové podklady tvoří mapa světa se stínováním reliéfu 

a turistická mapa ČR Topo Czech dodávaná na CD. Přístroj podporuje přímé stahování dat ze stránek Geocaching.

com (podpora formátu GPX) a usnadňuje oblíbené vyhledávání skrýší (geocaching).

Garmin Oregon 450 je odolná turistická navigace s dotykovým displejem, barometrickým výškoměrem a tříosým 

elektromagnetickým kompasem. Díky vysoce citlivému GPS přijímači a zpřesňujícímu systému WAAS je schopen 

Oregon 450 určit pozici i v místech s minimálním výhledem na oblohu. To oceníte při orientaci v lese nebo hustém 

údolí, při geocachingu nebo při zaměřování objektů v náročném terénu. Zabudovaný tříosý kompas je schopen 

určit směr pouhým natočením navigace a nevyžaduje pro určení směru vodorovné držení přístroje. Kombinace 

GPS a barometrického výškoměru zaručuje vysokou přesnost v určení nadmořské výšky v řádu metrů bez 

nutnosti kontroly barometru. Velký dotykový displej a široká nabídka navigačních funkcí dělají z Oregonu jeden 

z nejvšestrannějších navigačních přístrojů na navigačním trhu. Přístroj lze využít pro automobilovou navigaci, 

turistiku, cykloturistiku, geocaching nebo při propojení se snímačem srdečního tepu jako základní sport tester. 

Oregon 450 je vybaven bezdrátovou technologií ANT+ umožňující bezdrátový přenos dat mezi kompatibilními 

navigacemi nebo připojení fitness čidel (snímač srdeční frekvence HRM či snímač rychlosti/kadence šlapání GSC 

10). Dalšími funkcemi jsou stopky, kalkulačka, informace o Slunci a Měsíci, budík a kalendář. 

Navigace pro cykloturistiku Garmin Edge 500 má displej o velikosti 30 x 37 mm s rozlišením 128 x 160 pixelů 

s nastavitelným jasem a kontrastem a možností podsvícení. Nabíjecí baterie Li-Ion vydrží až na 18 hodin provozu. 

Přístroj je vodotěsný podle normy IPX7. Vestavěný barometrický výškoměr, snímání tepové frekvence a frekvence 

otáček pedálů (snímač otáček není v ceně), paměť na 1 000 okruhů, 100 bodů a 50 tras. Zaznamenává i předchozí 

jízdy. Funkce Auto Pause vypne přístroj při zastavení a zapne při rozjetí, Auto Lap automaticky změří nový okruh 

po projetí určitou polohou, nebo po ujetí zadané vzdálenosti. Je tu zvukové upozornění na ztrátu tempa, dosažení 

zadané vzdálenosti nebo uplynutí daného času. Údaje pro počítač k dalšímu vyhodnocení jsou dostupné přes USB 

kabel. Tím se nabíjí i vestavěný akumulátor.

Ruční GPS eTrex Legend HCx je přijímač ruční velikosti, vybavený barevným displejem, funkcí automatického 

routingu a s prodlouženou životností baterií. Je vodotěsný a mezi jeho hlavní výhody patří automatické generování 

trasy, přepočet při odchýlení z ní, navigace typu odbočka po odbočce s výstražnými tóny. USB minikonektor je tu 

pro rychlejší přehrávání map do paměti přijímače, slot na microSD karty pro dohrání podrobných map z prostředí 

MapSource. Přesnost GPS je do 15 metrů v běžném režimu GPS, při zapnutém WAAS/EGNOS až do tří metrů. 

Podkladovou mapu tvoří základní mapa Evropy. Waypointy a trasy: 500 uživatelských bodů se jménem a grafickým 

symbolem, 50 zpátečních tras. Track log: 10 000 trackových bodů, 20 uložených tracků. Audiovýstup pro body 

přiblížení, kotevní alarm a alarm mimo kurz, budík, stopky, kalendář lovu a rybolovu, kalkulace východů a západů 

Slunce i Měsíce, počítadlo kilometrů.

Navigace Garmin Montana 600   
cena: od 12.490 Kč

Cyklistická GPS Garmin Edge 800 

cena: od 9.990 Kč

Outdoorová navigace Garmin Dakota 10 

cena: od 4.990 Kč

Turistická navigace Garmin Oregon 450 

cena: od 8.990 Kč

Cyklistická GPS Garmin Edge 500 

cena: od 4.990 Kč

Navigace Garmin eTrex Legend HCx 

cena: od 4.690 Kč
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S notebookem
do školy

Školákům, studentům a zvláště jejich rodičům začíná další školní rok. Pokud je vaše dítě 
ve věku, kdy se bez svého přenosného počítače už pomalu ani neobejde, je nejvyšší čas 
poohlédnout se po nějakém šikovném a rozumně drahém notebooku, často spíše mini-
notebooku. Naštěstí žijeme v době, kdy tu máme levné mininotebooky, které nestojí už 
ani deset tisíc korun. A právě tady jsme doma. Podívejme se proto na nabídku lehkých 
i těžších notebooků zhruba do patnácti tisíc korun.

Trh nabízí nepřeberné množství přenosných 

počítačů, z  nichž se ovšem pro dítko školou 

povinné (ať už jde o  jakoukoli školu) hodí jen 

některé. Především si musíme rozmyslet, zda 

ho bude s sebou nosit do školy, či nikoli. Z to-

hoto pohledu se také podíváme na  aktuální 

nabídku trhu. Dostaneme tedy dvě kategorie: 

lehounké mininotebooky (či tablety s doplňko-

vými klávesnicemi) a pak rovnou vše ostatní. 

To představuje mašinky s hmotností lehce nad 

1,5 kilogramu, které si ještě omezíme zmíně-

nou cenou. 

Základem snad pro každého studenta je 

internet, a  právě schopnost snadno, rychle 

a spolehlivě se k němu připojit je dnes pro mla-

dé lidi klíčová. I  v námi uvažovaných katego-

riích je snadné a spolehlivé připojení k interne-

tu přes bezdrátovou síť Wi-Fi samozřejmostí, 

takže o  tom ani nebudeme mluvit. Zaměříme 

se spíše na současnou nabídku.

Lehounké mininotebooky
Jsou rozhodně společně s  tablety nejoblí-

benějšími přenosnými počítači u  teenagerů. 

Zakoupit je můžete ve  zhruba stejné výbavě 

a  zpravidla v  několika barevných variacích. 

Vyberou si jak chlapci, tak dívky, které jsou 

na barvičky pochopitelně nejsenzitivnější. 

Typickou konfiguraci mininotebooku dnes 

stále představuje úhlopříčka displeje 10,1" 

(25,6 cm), i  když se do  kategorie počítají 
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zvolíte žádný exotický rozměr displeje, ale kla-

sickou a  nejrozšířenější variantu 15,6" (15,4", 

15,5"), tzn. 40 cm. 

Typickým rozlišením je zde HD Ready, tedy 

v tomto případě bohatě dostatečných 1 366 x 

768 bodů, nechybí pochopitelně už ani DVD 

vypalovačka a  často kombinované mechani-

ky paměťových karet. Na výběr máte ze dvou 

procesorových platforem – Intel a  AMD. Ta 

druhá je často levnější, takže ještě i uspoříte. 

Typicky se zde používají dvoujádrové proce-

sory, takže v této cenové relaci žádný špičkový 

výkon neočekávejte. I takovéto procesory však 

bez problémů vyhoví běžným požadavkům, 

včetně hraní jednodušších her, práci s  multi-

médii v HD apod. Nemluvě o školních aplika-

cích či podpoře elektronických knih a přístupu 

na internet.

S vyšší cenovou relací pak narazíte typicky 

na procesor Intel Core i3 či jeho dvoujádrovou 

obdobu od AMD, vyšší kapacitu operační pa-

měti RAM a vychytávky typu čtečka otisků prs-

tů či klávesnice částečně nebo zcela odolná 

proti polití tekutinou. To se určitě pro teenage-

ra hodí. Pokud jde o odvod tepla, většinou si 

zde už nemusíte dělat starosti díky rozměrům, 

kdy teplo může „ven“ větší plochou. V    této 

kategorii je vám také k dispozici dostatek roz-

hraní, včetně bezdrátových, ale pokud budete 

zároveň vyžadovat HDMI, výběr se zúží.

i méně rozšířené modely s 11,6" (29,5 cm) a 12" 

(30,5 cm). Nejprodávanější je 10,1" s rozlišením 

1 024 x 600 bodů, což je rozumný kompromis 

mezi rozměrem displeje, rozměrem notebooku 

a jeho hmotností. V této kategorii tudíž najdete 

nejvíce výrobků.

Hmotnost se pohybuje většinou kolem 1,2 kg 

a  vše je typicky postaveno kolem procesoru 

Intel Atom. Displeje jsou nejčastěji podsvíce-

ny LED diodami, a to už i u levných strojů, což 

pochopitelně přispívá k  větší výdrži při práci 

na akumulátor a obecně vzato i ke kvalitnější-

mu obrazu. Notebooky lze také často, namísto 

standardních akumulátorů, dovybavit bateriemi 

s  větší výdrží, po čemž pochopitelně „ztloust-

nou“, avšak doba provozu se dostává klidně 

i na dvojnásobek. Běžná výdrž v praxi na stan-

dardní akumulátor se pohybuje kolem dvou tří 

hodin v závislosti na typu práce, existují ale pří-

stroje s dobou více než dvojnásobnou.

Cenově se pohybujeme od zhruba 6.000 Kč 

výše. Platíte především za  větší úhlopříčku 

LCD, výkonnější procesor Intel Atom, který je 

u dražších modelů dvoujádrový, samostatnou 

grafickou kartu a  také za  podporu přehrá-

vání videa v  HD. Jak již bylo řečeno, výbava 

bezdrátovými rozhraními Wi-Fi a Bluetooth je 

dnes naprostým standardem. Je dobré si však 

uvědomit, že mininotebooky (někdy netbooky) 

v námi uvažované kategorii do cca 15.000 Kč 

nejsou vybaveny DVD mechanikou. Pokud ji 

potřebujete, musíte si ji kupříkladu pro instala-

ci nějakého softwaru půjčit nebo si ji v externí 

podobě (USB) dokoupit. Přijde na zhruba tisí-

cikorunu.

Pokud jde o  příslušenství, důrazně upo-

zorňujeme na  nutnost odvodu tepla z  mini-

notebooku. Díky malým rozměrům a levnému 

návrhu se vyplatí myslet na to, kam a na co je 

pokládáte. Hrát si s  ním dvě hodiny na  peři-

ně není dobrý nápad a výrazně to může snížit 

jeho životnost. Proto se nákup speciální chla-

dicí podložky pod notebook opravdu vyplatí.

Střední váha na doma
Pokud nevyžadujete časté přenášení a  jde 

vám primárně o počítač na doma, bude nabíd-

ka mezi dvěma až třemi kilogramy v námi vy-

mezené cenové relaci hodně široká. Za cenu 

do nějakých patnácti tisíc se už bavíme o so-

lidně vybaveném stroji, na  kterém je možné 

hrát i  hry. V  jednoduchém provedení se zde 

dostanete i  pod deset tisíc, zvláště když ne-
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Tablety mnoha tváří

První tablet hodný toho jména byl uveden 

před asi deseti lety Microsoftem, ale 

pokusů na toto téma tu bylo podstatně 

více už v 90. letech. Nikdy se neujaly. Zlom 

znamenalo až představení iPadu firmou 

Apple, který se nyní prodává ve verzi iPad 

2 (viz foto) i v prodejnách Euronics.  

U tabletů máte na výběr ze tří operačních 

systémů (Apple iOS, Google Android 

a Windows 7) a všechny vykazují podobné 

vlastnosti, resp. se o ně snaží. V hardwaru 

příliš velké rozdíly nejsou a vše je tudíž 

o softwaru. 

Základem ovládání je dotyková obrazovka, 

do které můžete – obecně vzato – buď 

ťuknout nebo na ní podržet prst (vyvo-

lání dalšího menu) či použít více dotyků 

současně. Dvěma prsty, které přitahujete 

k sobě, například fotku zmenšíte, v opač-

ném směru ji zase zvětšíte. Například Acer 

používá u Iconia Tab W500, který testu-

jeme v tomto čísle, 

dotyků až 

pět a slouží k vyvolání nastavení třebas 

i jasu displeje. Funguje to však výtečně!

V rubrice kaleidoskop najdete fotografii Acer 

Iconia Tab A500, který pracuje se systémem 

Google Android. Pokud jste někdy viděli 

nebo dokonce máte telefon s tímto operač-

ním systémem, už dobře víte, jak jednoduše 

se takovýto tablet ovládá. Systém Android 

na rozdíl od Windows 7, které Microsoft 

zatím příliš nepřizpůsobil dotykovému ovlá-

dání, reaguje často lépe, problémem však 

může být kompatibilita dokumentů ze světa 

Windows, což platí i u Applu.

Z dnes po-

pulárních 

tabletů 

stojí 

ještě 

za zmínku Samsung Galaxy Tab (test 

v únorovém čísle Inspirace Euronics). 

Zajímavé přístroje představují i Prestigio 

PMP3084 a PMP7070. Oba používají 

operační systém Android, jsou velice lehké 

(0,5, resp. 0,3 kg) a také velice tenké (asi 

11 mm). Vyšší model je navíc vybaven 

rozhraním HDMI a pohání ho gigahertzový 

procesor podporovaný grafickým akcelerá-

torem.

Typickým příkladem levného mininotebooku je Acer 
One s 10,1“ na displeji. Podle vaší volby můžete sáhnout 

buď po jednojádrovém procesoru Intel Atom N450 
(6.790 Kč) nebo už dvoujádrovém N550 (7.190 Kč). 

Na snímku vidíte modely One D255 vybavené těmito 
procesory.

Snad se dožijeme dne, kdy děti budou  
do školy chodit jen s notebookem,  

tabletem či čtečkou elektronických knih, 
ve kterých budou mít vše potřebné učivo.

Mininotebook Eee PC 1015PW (8.499 Kč) vypadá opravdu 
stylově. Povrch je plasticky zvrásněn a ženy, kterým je 
určen, určitě ocení i tři zajímavá barevná provedení – 

purpurové, zlaté a růžové.

Kombinovaný tablet Acer Iconia Tab W500 (od 11.990 Kč) v pohodě nahradí běžný notebook. Pracuje s operačním systémem 
Windows 7, šikovným dokem s plnou klávesnicí a displejem s úhlopříčkou 25,7 cm (10,1") s rozlišením 1 280 x 800 bodů. 

Tablet Apple iPad 2 se nabízí se 16-, 32- a 64GB flash diskem, dotykovým, LED podsvíceným displejem s úhlopříčkou 24,6 cm (9,7“) a 1GHz procesorem s dvojím 
jádrem. Ke koupi je od asi 12.000 Kč.

Když vyjmete Asus Eee Pad Transformer (od 9.999 Kč) z doku, pracuje jako každý jiný tablet s operačním systémem 
Android. Takto váží jen 680 g (více v rubrice kaleidoskop).
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 jak výkonný procesor potřebujete – není to 

jen o ceně, ale také o výdrži při práci na aku-

mulátor; v případě mininotebooku je na vý-

běr jednojádrový nebo dvoujádrový, nárůst 

výkonu je pak skutečně znát, i  když také 

záleží na grafické kartě;

 kolik potřebujete USB – o ty bývá nouze pře-

devším u mininotebooku;

 zda vyžadujete HDMI pro napojení na exter-

ní monitor či plochý televizor – dnes už vám 

nemusí zvednout cenu o tolik;

 zda chcete podporu multimédií ve vysokém 

rozlišení (HD) – důležité je to obzvláště u mi-

ninotebooku.

Pár tipů…
U  Aceru narazíte na  řadu Aspire, která zahr-

nuje především tradiční notebooky, i  když tu 

je i jeden velice zajímavý mininotebook, či spí-

še „něco mezi“. Aspire AS1551 nabízí displej 

s  úhlopříčkou 11,6" (29,5 cm) a  podsvícením 

LED, pevný disk s kapacitou plných 500 GB (!) 

a pro nejčastěji používané paměťové karty je tu 

i čtečka 5 v 1. Notebook o hmotnosti 1,4 kg je 

postaven na novém dvoujádrovém procesoru 

AMD Athlon II Neo o frekvenci 1,3 GHz a gra-

fické kartě ATI Radeon HD 4225. Nechybí ani 

podpora HD videa a výstup HDMI. 

Neméně zajímavé jsou další modely řady, 

tentokráte už typicky notebookové. Zmiňme 

alespoň nejvíce vybavený – v rámci naší ceno-

vé hranice – Aspire AS5750 o hmotnosti 2,6 kg 

s  výkonným dvoujádrovým procesorem Intel 

Core i5, 2,3 GHz a  500GB pevným diskem. 

Nechybí mu ani DVD vypalovačka a displej má 

už úhlopříčku 15,6", tedy 40 cm.

Asus, který jako první zavedl kategorii lev-

ných mininotebooků svým Eee PC, nemůže 

pochopitelně přijít zkrátka. Zajímavý je stylo-

vý Eee PC 1015PW (1,3 kg, viz foto) s plas-

tickým zvlněným povrchem, určený zejména 

ženám. Je ke koupi ve třech barevných pro-

vedeních – purpurové, zlaté a  růžové. Dis-

plej má klasických 10,1", výdrž je udávána 

až na deset hodin a pohání ho dvoujádrový 

procesor Intel Atom N550. Bez zajímavosti 

není ani zabudovaný systém Asus Express 

Gate dovolující okamžitý přístup k webovým 

stránkám bez nutnosti startu operačního 

systému (tohle ostatně dovedou i  „menší“ 

stroje Vaio od Sony). 

Povšimněte si také kombinace tabletu s do-

kovou stanicí s klávesnicí Eee Pad Transformer 

s  operačním systémem Android 3.1. Tablet 

váží 680 g a verze se 16GB flash diskem při-

jde na necelých deset tisíc, s dokem pak přes 

dvanáct tisíc korun. Více informací najdete 

v rubrice kaleidoskop.

U  Sony vedle velice zajímavého Vaio CA 

stojícího už ovšem mimo naši cenovou relaci 

(platíte především za obecně málo využívaný 

14" displej), stojí za pozornost i o něco větší 

mininotebook YB2M1E. Je vybaven disple-

jem 11,6" (29,5 cm) a jeho hmotnost je 1,5 kg, 

tedy na hranici kategorie. Díky rozměrnějšímu 

displeji nabízí rozlišení HD Ready v  podobě 

1  366 x 768 bodů, nechybí HDMI a  samo-

statná grafická karta AMD Radeon HD6310. 

Od AMD pochází i dvoujádrový procesor Za-

cate Dual-Core E350 pracující na  frekvenci 

1,6 GHz.

Výběr je obrovský
V současné době je na  trhu spousta zajíma-

vých a  cenově dostupných notebooků, net-

booků, tabletů i  čteček knih. V  tomto článku 

jsme chtěli upozornit na  přístroje, které jsou 

vhodné především pro základní a střední školy 

a gymnázia. 

Další nabídku zajímavých a dostupných pří-

strojů pro školáky najdete na dvoustraně hned 

za  tímto článkem. Výkonnější notebooky pak 

najdete na stranách 30 a 39, kde upozorňuje-

me na zajímavé výrobky, prodávané v síti Euro-

nics pod označením Hvězda pro úspěch. Tolik 

jen pro vaši úplnou informaci.

Tablety nemusí být jen tablety
Na trhu se objevily výrobky, které jsou jak tab-

lety, tak klasickými notebooky s  klávesnicí. 

Jeden takový ostatně v  tomto čísle i  testuje-

me, abychom vám pomohli odpovědět na zá-

kladní otázku: může populární tablet nahradit 

i notebook? Respektive: dá se i tak smysluplně 

používat? V  případě Aceru Iconia Tab W500 

zní odpověď „rozhodně ano“. Ale záleží vždy 

na  tom, jak šikovně je udělané spojení mezi 

dokovou stanicí s klávesnicí a tabletem, kde se 

nachází kompletní počítač. 

V  případě Iconia Tab W500 je to bezpro-

blémové. Zasunete tablet do  USB rozhraní, 

k  čemuž vám po  stranách dopomohou dva 

trny. Když ho chcete odpojit, stačí ho jen lehce 

naklopit směrem dopředu, aby vyklouzl z ob-

jetí doku. Některé jiné přístroje ovšem mohou 

vyžadovat i softwarové odpojení, záleží na vý-

robci. 

Pokud toužíte po  tabletu, který má stan-

dardně vždy jen softwarovou klávesnici a zá-

roveň se ani na  cestách nechcete zbavit 

funkčnosti té klasické, tohle je cesta. Doma 

to pochopitelně není problém. Stačí připojit 

jakoukoli klasickou klávesnici do rozhraní USB.

U tabletů také narazíte na tzv. SSD disky. SSD 

neboli flash disk pracuje s  flash paměťmi, kte-

ré znáte z vaší USB klíčenky či paměťové karty 

používané ve fotoaparátu. Typickou kapacitou je 

dnes 32 až 64 MB a standardně se zabudová-

vá, ale prakticky jen do tabletů. Jeho nevýhodou 

je vyšší cena a nízká kapacita, velkou výhodou 

zase podstatně vyšší odolnost (nic se v něm ne-

točí) a nižší spotřeba za provozu. Spousta uži-

vatelů notebooků například nemá ani potuchy 

o tom, že například v okamžiku sklopení disple-

je, kdy notebook typicky přechází do hibernace, 

by s ním vůbec nemělo hýbat, dokud nezhas-

ne kontrolka funkce disku (proto bývá umístěna 

na hraně před klávesnici vpředu, aby byla dob-

ře viditelná). Rozdělaná práce se totiž zapisu-

je na pevný disk, takže počítač vyžaduje chvíli 

klidu. Proto uživatelům přenosných počítačů 

pevný disk nevydrží tak dlouho, jako ve stolním 

PC. U flash disku nic takového nehrozí a na tohle 

myslet nemusíte vůbec. 

Něco málo k výběru
Ať už si vyberete jakýkoli přenosný počítač, 

nezapomeňte si promyslet:

 rozměr displeje (čím větší, tím více peněz 

zaplatíte) a případně také, zda chcete matný 

s méně odlesky, nebo lesklý s výraznějším 

barevným podáním;
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Čtečky knih jsou už v kurzu

Trochu stranou notebooků a tabletů, které 

rovněž lze použít pro čtení knih, stojí speci-

alizované čtečky. Dnes se – podle displeje 

– dají rozdělit do dvou druhů: s klasickým 

LCD (TFT) a s obrazovkou typu e-ink 

(electrophoretic ink). Ty první jsou většinou 

levné či levnější, ty druhé dražší či dokonce 

hodně drahé, ale vydrží neuvěřitelně dlouho 

bez dobití (přečtete i přes 10 000 stran tex-

tu), protože jejich displej není z klasických 

tekutých krystalů. Říká se mu „elektronický 

inkoust“ nebo také „elektronický papír“, 

skládá se z mikrokapslí plujících v kapali-

ně a energii potřebuje pouze tehdy, když 

chcete v knize otočit stranu. Pak už ne. Je 

třeba si také uvědomit, že e-ink nedovoluje 

barvu a pracuje jen s odstíny šedi (typicky 

16). Na druhou stranu písmo je výborně 

čitelné a čtečky jsou opravdu lehounké. 

Dojem ze stránky odpovídá spíše opravdo-

vé knize, čehož u LCD prostě nedosáhnete, 

a oči jsou tak namáhány méně. Jestliže to 

myslíte s elektronickými knihami vážně, 

tohle je ta správná cesta a vyšší investice 

(dnes už to není o tolik) se rozhodně vyplatí. 

Pokud si chcete vybrat čtečku, dejte si 

pozor zejména na to, jaké formáty souborů 

zvládá. Měla by umět číst alespoň TXT, 

PDF, PDB a ideálně i DOC (Microsoft 

Word). Existuje ale řada dalších formátů, 

v nichž jsou knihy uloženy, jako MOBI, 

DJVU či EPUB. Mimochodem všechny 

tyhle formáty zvládá Prestigio PER5162 (viz 

foto), o kterém se zmiňujeme níže.

Ve výbavě čtečky by neměla chybět pa-

měťová karta, vyspělejší mají také připojení 

k internetu přes Wi-Fi. To ale, stejně jako 

ostatní vlastnosti, jako např. Bluetooth 

či multimedialita, není důležité. Mnohem 

důležitější je například možnost dělat si 

v knize záložky a tvořit si i vlastní poznám-

ky. Před nákupem si také promyslete, zda 

chcete podporu audioknih (typicky v MP3 

nebo WMA). Záleží skutečně jen na vás – 

nabídka je dnes opravdu široká. 

Pokud jde o výdrž, jako příklad si vezmě-

me dvě čtečky Prestigio. Zatímco levnější 

PER3072 (2.890 Kč) má LCD (TFT) displej 

a udávanou výdrž má až deset hodin, 

vyspělejší a také dražší PER5162 (4.390 Kč) 

používá už elektronický inkoust a vydrží pro 

přečtení až 15 000 stránek textu. Výhodou 

čtečky s LCD displejem je však to, že ji mů-

žete používat i jako multimediální přehrá-

vač, protože má někdy zahrnutou podporu 

pro přehrávání videa, což platí i o PER3072, 

jejíž recenzi najdete v červnovém čísle 

Inspirace Euronics. 

Elektronických knih se u nás zatím moc 

neprodá a ještě pár let to bude vysloveně 

experiment. Jinak ale existují servery, kde 

zdarma seženete starší literaturu, na niž se 

už nevztahují autorská práva. Na internetu 

tak – zcela oficiálně – narazíte na stovky 

knih v češtině i slovenštině. 

Pokud si chcete knihu v elektronické po-

době zakoupit, nezapomeňte se informo-

vat o jejím formátu a kompatibilitě s vaší 

čtečkou. Některé totiž vyžadují vysloveně 

specializovaný hardware.

ky knih jsou už v kurzu

Při nákupu byste se měli zaměřit na  
nebývale cenově příznivé mininotebooky  

a notebooky s úhlopříčkou LCD 15,6“

Asus K53 opravdu nevypadá nudně. Je ke koupi s hliníkovým krytem v šesti různých barevných mutacích (hnědá, 
stříbrná, modrá, červená, růžová, zelená a zlatá) a pohání ho procesor Intel Core i3 a samostatná grafická karta Nvidia 

GeForce GT520M. Displej má úhlopříčku 15,6“, cena je od 14.000 Kč.

Někteří výrobci nabízejí u notebooků rychlý přístup 
na web bez nutnosti startovat operační systém. Umí to 
i nový Sony Vaio CA (VPCCA2S1E, 17.990 Kč) nabízený 

v několika barevných provedeních a vybavený displejem 
o úhlopříčce 14" (35,5 cm, 1 366 x 768 bodů). Kompletní 
zprávu o nových noteboocích Sony najdete v rubrice 

kaleidoskop.

Zajímavým a užitečným detailem může být u notebooku 
podsvícená klávesnice. Tady ji vidíte zabudovanou 

do výborně vybaveného Sony Vaio CA (17.990 Kč) se 14" 
(35,5 cm) displejem.

Prestigio PER5162 (4.390 Kč) má rozměry 192 x 125 x 10 mm, hmotnost 300 g a displej typu e-ink má úhlopříčku 
15,3 cm s rozlišením 800 x 600 bodů. Čtečka je mj. vybavena mechanikou paměťové karty MicroSD, Wi-Fi 

a lithiopolymerovým akumulátorem s kapacitou 1 300 mAh. Ten vydrží otočení až 15 000 stran. 
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ELEKTRONIKA • VYBRALI JSME PRO VÁS

Na předchozích stránkách jste se dozvěděli, jaké zařízení bude nejvhodnější volit pro 
vašeho syna nebo vaši dceru do školy. Přinášíme vám několik tipů na zajímavé výrobky, 
které by vás mohly inspirovat ke koupi potřebného zařízení. Přinášíme pohled na note-
booky, které využijí školáci, na čtečky a tablety. Přidáme i tipy na extra příslušenství, 
o kterém jsme se ve článku zmínili.

Čtečka knih PRESTIGIO PER5162B 
cena: 4.390 Kč

Čtečka knih PRESTIGIO Libretto PER3072B 
cena: 2.890 Kč

Chladicí podložka Belkin Case Cooling Stand 
přibližná cena 599 Kč

Dotykový tablet PRESTIGIO MultiPad PMP3084B 
cena: 3.990 Kč

Notebook Acer Aspire One Happy 2, čtyři barvy 
cena: 6.990 Kč

Notebook Toshiba NB500, tři barvy (černá, hnědá, zelená) 

cena: 5.990 Kč

Dotykový tablet Acer Iconia Tab A500
cena: 9.690 Kč

Prestigio PER5162B má tloušťku jen 10,3 mm s úhlopříčku displeje šest palců. Ten používá techno-

logii e-ink. K této čtečce navíc zdarma dostáváte i 300 knih, které jsou již předem nahrané v paměti 

přístroje. Baterie vydrží až na 15 tisíc stran textu. Zabudovaná paměť má 2 GB.

 propojení: Wi-Fi pro bezdrátový nákup knih, sluchátka, slot na paměťové karty až 32GB Micro 

SD/SDHC

 vestavěný mikrofon a stereoreproduktory, G senzor pro automatické otáčení knih na výšku nebo 

na šířku, podle polohy čtečky, napájecí adaptér a USB kabel v balení

 textové formáty: Adobe DRM, CHM, DJVU, DOC, EPUB, FB2, HTM, HTML, MOBI, PDB, PDF, 

PPT, RTF, XLS, TXT; audio: MP3, OGG, WMA, WAV; obrázky: BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF; pod-

pora ZIP/RAR

Prestigio Libretto PER3072B se dodává v černé nebo stříbrné barvě a má velký sedmipalcový displej 

s rozlišením 800 x 600 pro výborný zážitek při čtení knih, prohlížení obrázků nebo sledování videa. 

Model má extraštíhlý design 13 mm a hmotnost 375 g. Interní paměť je 2 GB. Ve čtečce dostáváte zdar-

ma 300 knih nahraných v paměti přístroje. Extradlouhou životnost baterie zaručuje Advanced energy 

management.

 propojení: USB, sluchátka, slot na paměťové karty Micro SD/SDHC (max. 32 GB)

 vestavěný reproduktor, G-senzor pro automatické otáčení knih na výšku nebo na šířku, podle 

polohy čtečky, napájecí adaptér a USB kabel v balení

 podporované formáty: EPUB, FB2, HTML, PDB, PDF, TXT; audio: WMA; obrázky: BMP, GIF, 

JPEG, PNG; video: 3GP, AVI, FLV, MOV, MP4, MPG, RM, RMVB, VOB, WMV

Chladicí podložka Belkin je napájena přes rozhraní USB a díky prohnutému tunelu aktivně ochlazuje 

notebook zdola. Ten pomáhá přirozenému proudění vzduchu. Na rozdíl od ostatních ventilátorů pro 

laptopy, které se snaží vzduch tlačit směrem dolů, využívá tento chladicí stojan přirozené tendence 

tepla stoupat, vytlačuje je nahoru a potom tunelem pryč.

Prestigio přichází s novou produktovou řadou MultiPad. Prvním modelem této řady je PMP3084B, 

tablet založený na Androidu. Je charakterizován skvělým designem v elegantní černé barvě, vy-

sokým rozlišením 8,4“ dotykového TFT displeje s rozlišením 800 x 600 bodů pro vizuální zážitek 

a pohodlné ovládání. Zabudovaná paměť má kapacitu 4 GB. Užijte si mnoho doplňkových aplika-

cí, sledujte video,  prohlížejte si fotky, čtěte knihy a poslouchejte svou oblíbenou hudbu – ať jste 

kdekoliv. Obsahuje technologii Reader Mobile od Adobe Systems.

 propojení: Wi-Fi, čtečka paměťových karet SD/SDHC do 32 GB, sluchátka, USB

 vybavení: zabudované reproduktory

 podporované formáty: 3GP, AAC, APE, AVI, BMP, FLV, FB2, GIF, JPEG, EPUB, FLAC, MKV, 

MOV, MP3, MP4, OGG, PDB, PDF, PNG, RM, RTF, TXT, WAV, WMA, WMV

Netbook Aspire One Happy přizpůsobí váš svět vašim představám – může být sladký, voňavý, bys-

trý nebo svěží. Nabízí se ve čtyřech barevných provedeních: růžové Candy Pink, nachové Lavender 

Purple, zelené Lime Green a modré Hawaii Blue. S netbookem Aspire One Happy můžete být stále 

připojeni k sociálním sítím, dokončit školní projekt cestou v autobusu, zkontrolovat e-mail anebo 

surfovat na internetu.

Elegantní a dobře vybavený netbook Toshiba mini NB550D nabízí obdivuhodný výkon. Reproduktory 

Harman Kardon a technologie Dolby Advanced Audio poskytují dokonalý zvuk. 25,7 cm (10,1“) displej 

Toshiba TruBrite s podsvícením LED nabízí křišťálově čisté detaily. Port HDMI zajišťuje kompatibilitu 

s televizory HDTV a umožňuje přehrávání na velké obrazovce. 250 GB úložného prostoru představuje 

dostatek místa pro filmy a hudbu.

 procesor: dvoujádrový, AMD C50/1 GHz

 kapacita paměti RAM: 1 GB

 kapacita pevného disku: 250 GB

 operační systém: Microsoft Windows 7 Starter

Mobilní, moderní a prakticky vybavený tablet Acer v  těle s tloušťkou jen 13,3 mm se může pochlu-

bit mobilním potenciálem, multimediálním výkonem a operačním systémem Google Android 3.0 

v české verzi. Kapacita operační paměti je 1 GB, vestavěný SSD disk má 16 GB. Napájení zajistí 

tříčlánková baterie na deset hodin internetového surfování nebo až osm hodin přehrávání HD videa 

z internetu. Tablet se ovládá multidotykovým displejem o úhlopříčce 10“ s LED podsvícením a roz-

lišením 1 280 x 800 bodů.

 propojení: Wi-Fi, Bluetooth, kamera 5 Mpix, webkamera 1,3 Mpix, HDMI, sluchátka, USB, slot pro 

paměťové karty microSD

 vybavení: elektronický kompas, pohybový senzor, G senzor, mikrofon a stereoreproduktory, svě-

telný senzor
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Výbava 3D televizorů stále stojí za to. Alespoň 

v této cenové relaci těsně pod 30.000 Kč. Mů-

žeme k tomu ještě doplnit nahrávání na exter-

ní pevný disk, kompatibilitu s  HbbTV, kterou 

chystá i Česká televize (mj. vstup do archivu 

či grafický programový průvodce) a také pod-

poru až čtyř družic u  tuneru DVB-S, který je 

pochopitelně i  ve  verzi pro vysoké rozlišení 

(HD). A  aby toho nebylo málo, televizor pra-

cuje v  energetické třídě A  s  roční spotřebou 

86 kWh (při sledování v průměru čtyři hodiny 

denně), spotřeba je 59 W a v pohotovostní re-

žimu méně než 0,15 W. Parametry rozhodně 

nad úroveň dané cenové relace. 

EPG raději přes internet
Při instalaci vám nějaký čas zabere montáž 

podstavce, která není úplně jednoduchá, a po-

kud ji zvládnete, pak také setřídění satelitních 

kanálů. Sama instalace tunerů je jednoduchá 

a u satelitního si dokonce můžete vybrat mezi 

automatickou a ruční s nastavením počtu LNB. 

Nicméně pokud byste jen zaměňovali tento te-

levizor za přístroj s externím DVB-S tunerem, 

měli byste to zvládnout bez odborníka, což je 

rozhodně dobrá zpráva. Programová nabídka 

EPG je v případě pozemních kanálů v češtině, 

pokud ji takto chcete i u DVB-S je třeba připo-

jit televizor na internet a zvolit aktualizaci EPG 

přes něj. 

Díky dvojici rozhraní USB je možné připojit 

Wi-Fi adaptér pro internet, druhé zbude pro 

multimédia. Philips podporuje fotografie v JPG 

a zvuk v AAC, MP3 a WMA, filmy v DivX jsou 

však bez titulků.

Parádní pasivní 3D
V  porovnání s  aktivním 3D jsme zjistili, že 

všechno má své mouchy. Aktivní nabízí těž-

ší brýle s  nutností dobíjení, pasivní pak zase 

menší pohledové úhly nad a pod vodorovnou 

rovinou a chce to také vyhmátnout tu správ-

nou pohledovou vzdálenost. Neznamená to 

však, že by ho nemohlo sledovat více lidí. Po-

hledů z boků se to týká jen minimálně. V ka-

ždém případě v  podání tohoto televizoru byl 

prostorový dojem neuvěřitelně hluboký, mož-

ná hlubší než u aktivního 3D. Obraz čistý a jas-

ný, hrany nezdvojené, pokud jste dodrželi výše 

uvedené předpoklady. Ještě důležitější je fakt, 

že vedle průměrného přehrávání multimédií je 

k dispozici kvalitní zvuk a brilantní resamplová-

ní, tedy převod z nízkého na vysoké rozlišení, 

zabudované Full HD obrazovky. Tohle využije-

te nejen na pozemním DVB-T, ale i na satelitu 

každý den. Právě v tom a ve výborném obrazu 

s přirozenými barvami a kvalitní „pleťovkou“ je 

tento Philips nejsilnější. 

Za danou cenu je to rozhodně jedna z nej-

lepších voleb ve své kategorii.

ELEKTRONIKA • TEST

autor: Bohumil Herwig, foto: Philips

TEST • ELEKTRONIKA

přenosný Blu-ray přehrávač Philips PB9001

Výjimečný kousek

Na první pohled je hned 
po odklopení víka s displejem 
znát, že tohle nebude jen tak 
obyčejný přehrávač. Není, což 
je vidět už jen z pětihodinové 
doby provozu v praxi a pod-
pory Blu-ray disků.

Blu-ray přehrávačů na cesty moc není. Je to 

pochopitelné – jsou stále hodně drahé. Nic-

méně je doprovází podstatně kvalitnější displej 

a samozřejmě i HDMI výstup s obvody, které 

na  něm umí zvýšit nízké rozlišení (PAL) DVD 

videa tak, aby na HD televizoru vypadalo lépe. 

Umí to i  tento a přidává podporu toho nej-

kvalitnějšího HD zvuku současnosti (např. 

DTS-HD Master Audio). Je tu ale i certifikované 

přehrávání DivX včetně titulků!

V ceně dostanete nabíječku, adaptér do auta 

(při vypnutém přehrávači ho zvládne i dobíjet), 

adaptér na analogové audio/video (cinch) a taš-

ku. A také dálkový ovladač s výborným rozlože-

ním a ikonkou domečku pro  základní nabídku: 

přehrávání CD/DVD/BD, přehrávání multimédií 

přes USB a nastavení přehrávače. 

Multimédia většinou v pohodě
Multimediální kompatibilita je stejná jak při prá-

ci přes vypálené CD/DVD, tak přes rozhraní 

USB. Nebývá to zvykem, proto to zdůrazňu-

jeme. Přehrávač měl potíže jen se záznamy 

z  amatérských HD kamer (AVCHD, H.264 

s koncovkou MTS, či M2TS), jinak z HD videa 

přehrál MOV (Nikon) a také H.264 s koncovkou 

MP4 z fotoaparátu Samsung WB5000. 

Fotografie se zobrazovaly svižně a perfekt-

ně se ukazoval i  dlouhý název souboru, a  to 

v plné češtině. Muzika v MP3 i WMA byla pře-

hrávána i s nejvyššími datovými toky, k  tomu 

zvládl i WAV. 

Souborový manažer je vynikající a nepotře-

buje dopředu znát, co chcete přehrávat, zda 

fotky, video či hudbu. Práci s  titulky u  filmů 

v  DivX si ale musíte zajistit ručně, přehrávač 

je bohužel neumí (včetně znakové sady) za-

pnout nastálo. A protože rychloposuv je pou-

ze na dálkovém ovladači, hodí se, že můžete 

na přehrávači vyvolat skok na daný čas.

Parádní!
Na DVD spolehlivě obnovoval provoz po vy-

čerpání energie a vracel se tam, kde byl pře-

rušen. To už ale neplatí u Blu-ray disků a filmů 

v DivX. Dobíjení při vypnutém přístroji trvalo 

dvě hodiny a  deset minut a  následně jsme 

přehrávali neuvěřitelných pět hodin! Překvapil 

nás také jasným až zvonivým zvukem ze za-

budovaných reproduktorků a také dvojicí pří-

pojných míst pro sluchátka, což samozřejmě 

nemá chybu. 

Obraz z Blu-ray disku byl jako brus, ať už 

na  metrovém televizoru nebo na  zabudo-

vaném displeji. Tam je pochopitelně o  něco 

horší, ale stále nabízí nesrovnatelně lepší bar-

vy a  pohledové úhly než jakýkoli levný DVD 

přehrávač. Vynikající je i převod (resampling) 

ze špatné nahrávky v nízkém rozlišení na HD. 

Tady se vyrovná špičkovým stolním Blu-ray 

přehrávačům a  s  přehledem předčí většinu 

domácích kin. Na cesty i na doma je to zkrát-

ka bomba!

– a hned pro dvoje uši 

cena: 7.490 Kč

displej: LCD, 23 cm (9"), 16:9,  

800 x 480 bodů

přehrává (výběr): Blu-ray, DVD, H.264, MKV, 

DivX (titulky srt, txt), WMV, 

MP3, WMA, JPEG

zvuk; dekodéry: 2x 600 mW; Dolby Digital, 

Dolby Digital Plus, Dolby True 

HD, DTS, DTS-HD Master 

Audio

vstupy/výstupy: HDMI, USB, audio/video 

výstup (jack), USB, 2x 

sluchátka (jack, 3,5 mm), 

Ethernet (LAN)

napájení; udáva-
ná výdrž:

typ nezjištěn (nevýměnný); 

až 3 h

rozměry (švh); 
hmotnost: 

240 x 45 x 203 mm;  

1,4 kg

cena: 29.990 Kč

úhlopříčka, 
formát:

107 cm (42"),  

16:9

obrazovka: LCD, podsvícení LED, 1 920 

x 1 080 bodů, odezva 2 ms

tuner a zvuk: DVB-T, DVB-C, DVB-S/

S2, vše i HD (MPEG-4), 

analogový; zesilovač 2x 12 W, 

virtuální zvuk

vstupy/výstupy 
(výběr):

vzadu: 3x HDMI, 

SCART, sluchátka, 

stereoaudiovstup 

(cinch), digitální optický 

audiovýstup, Ethernet 

(LAN); na boku: HDMI,  

2x USB, PCMCIA (CI+)

rozměry (švh); 
hmotnost: 

992 x 660 x 254 (bez 

podstavce 38) mm; 13 kg

Philips PB9001Philips 42PFL7606K

3D televizor Philips 42PFL7606K

První televizor s pasivním 3D, 
který jsme dostali na recenzi, 
pochází z Evropy. Je zakutý 
v hliníku, má tlačítko úplného 
vypnutí, výtečné osvětlení 
Ambilight a na internet se do-
stanete i přes Wi-Fi. Stačí jen 
dokoupit adaptér. Umí toho 
spoustu a má i satelit.

Přichází pasivní 3D,
těšte se!

Podstavec je hliníkový a hliníková je i obruba rámu. Ovládání je zepředu a vpravo dole je skryto tlačítko úplného 
vypnutí. Nemá to chybu!
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Tablet je postaven na technologii AMD s dvou-

jádrovým procesorem a Windows 7 Premium, 

přičemž v  modelech P najdete i  vybavenější 

verze. Akumulátor je nevýměnný, avšak vydrží 

i šest hodin (4–5 při videu) a dobije se za dvě 

a půl hodiny. I když je uvnitř tabletu větráček, 

spíná málokdy a ani po pěti hodinách provozu 

se tablet nijak nezahřeje. 

Na W500 jsou však nejcennější právě Win-

dows, i když bohužel nenabízejí takovou úro-

veň dotykového ovládání, jakou bychom si 

představovali (vše supluje Acer) a  Microsoftu 

to právě dobrou vizitku nedělá. Drhne také 

typicky zvětšování dvěma prsty, přestože je 

vidět, že Acer udělal kus dobré práce.

Na doku záleží
Druhou velice cennou vlastností tabletu je 

schopnost fungovat jako skutečný notebook 

s opravdovou a nikoli pouze softwarovou klá-

vesnicí. Tady to jde velice snadno – odklopíte 

krytku, nasunete tablet na trny a rozhraní USB, 

a  je to. Klávesnice má nízkozdvižná gumová 

tlačítka, ale nepsalo se nám na  ní nikterak 

špatně. Spíše byla příjemným překvapením. 

Ovládání přes trackpoint (na  dotyk reagující 

tyčinka) nemá chybu, i když bychom namísto 

gumového raději v  tomto parném létě přivítali 

drsnější povrch. 

Na  displeji, resp. grafickém subsystému je 

při posunu třeba ve Wordu či bočním posunu 

u videa vidět, že nestíhá překreslovat. Na da-

nou cenovou relaci a  třídu je ovšem reakce 

více než dobrá a  vysoce nadprůměrné jsou 

také pohledové úhly displeje.

Pokud se displeje dotknete pěti prsty, objeví 

se pozoruhodná aplikace „Acer Ring“, na kte-

ré najdete šikovný webový prohlížeč a mj. i vý-

borné nastavení funkcí uzpůsobené dotykové-

mu ovládání. 

Koupit, či nekoupit?
Pokud se ptáte, zda je tento tablet funkční 

náhradou notebooku, odpověď zní „rozhodně 

ano“. Listování ve Wordu obstarají v doku tla-

čítka o stránku blíže či dále, v  režimu tabletu 

pak prostý pohyb prstu. Tablet samotný klidně 

poslouží i  jako čtečka knih s  dlouhou výdrží 

nebo jako pohotový multimediální přehrávač. 

Výstup na metrový plochý televizor přes zabu-

dované HDMI byl ostatně vynikající.

Možnost rozšíření vidíme ještě v napájeném 

doku s klasickou klávesnicí pro „psavce“ a ješ-

tě jedním větším pevným diskem. Mimocho-

dem v tabletu najdete šikovně umístěnou me-

chaniku SD karty, kterou lze i  zavřít. Snadno 

tak rozšíříte diskovou kapacitu např. o 32 GB, 

což dnes není nijak drahé. Právě tohle je jedi-

né omezení – 32 GB na  zabudovaném flash 

disku nemusí leckomu stačit. Zvláště když se 

Windows a Office s málem zrovna nespokojí. 

Pokud vám ale tahle kapacita vyhovuje, jděte 

do toho. Je to věcička k pohledání s výtečným 

zvukem přes Dolby Advanced Audio a pozo-

ruhodnými vlastnostmi. Doporučujeme ji však 

neukazovat teenagerům. Pak totiž máte podle 

našich zkušeností problém…

autor: Bohumil Herwig, foto: Acer
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autor: Bohumil Herwig, foto: Olympus

Na  foťáku upoutá především krytka u  sáněk 

na blesk, ze které se později vyklube přípojné 

místo pro příslušenství. Vypadá totiž, jako by 

skrývala průhledový hledáček. Ten tu ale není, 

dokoupit si můžete elektronický a nasadit sem 

mikrofon či blesk. XZ-1 však také umí zabudo-

vaným bleskem „odpálit“ ten externí. Jak vidíte, 

i když vypadá nenápadně jako prachobyčejný 

ultrazoom, skrývá se v něm něco zcela jiného…

Včetně podvodních režimů
Ovládání je pohodové a  joystickové tlačítko 

s OK uprostřed, přes nějž například velice rych-

le nastavíte sériové focení, má i otočný prste-

nec, se kterým se volby mění ještě snadněji. 

Kompakt se dobře drží v  ruce, k  čemuž po-

máhá ploška vedle videospouště, kterou mů-

žete kdykoli natáčet (HD Ready) se 30 snímky 

za sekundu, a to včetně zoomování, které je tu 

prakticky bez zpoždění.

Na kolečku fotorežimů najdete vedle obvyk-

lých věcí i  režim „Art“, který dovoluje pracovat 

s  nejrůznějšími filtry, je tu i  „Scn“ pro volbu 

scénického režimu. V  něm nechybí ani focení 

pod vodou včetně podvodního makra, režim 

pro dokumenty a mimo jiné také panoráma. To 

samozřejmě už žádnou speciální kartu nevyža-

duje.

Prstencem kolem objektivu (vrací se nám, 

což je jen dobře!) sice nemůžete zoomovat, 

ale nastavíte jím clonu a čas a třeba ve scénic-

kém režimu jím můžete pohodlněji nastavit ten 

správný.

Vynikající OLED
Objektiv Zuiko, který Olympus doposud dával 

do  zrcadlovek a  Penů, je skutečně na  úrov-

ni a  například ve  videu pracuje s  minimálním 

zpožděním. Jeho světelnost je excelentní a jin-

de na  ni jen tak nenarazíte. Ukládání snímků 

do  formátu RAW samozřejmě nemá chybu 

a  dovoluje převzít záběry i  v  syrové podobě. 

Data se totiž odebírají hned za čipem a nezpra-

covávají se ve fotoaparátu, nýbrž až softwarem 

v počítači. Pro fajnšmekra nemůže být nic lepší-

ho! Ocení to však kdokoli, kdo chce dělat sním-

ky bez komprese JPG. 

XZ-1 je opravdu výborný, i když – není nejlev-

nější. Na HD video však moc nespoléhejte. Je 

sice plynulé, ale kvalita je spíše podprůměrná 

a  detaily se ztrácejí. Video se bohužel ukládá 

do formátu Motion JPG a nikoli do H.264, což 

se na záznamu nejspíše podepsalo nejvíc. Bo-

hužel u jinak vynikajícího přístroje! Je to ovšem 

jediné výraznější minus, na které jsme při testu 

narazili. 

Fotografie jsou naproti tomu naprosto brilant-

ní s výtečnou kresbou i v detailech, a to i když 

nefotíte do RAW. Pokud tedy chcete opravdu 

špičkový kompakt na  fotografování, tady bu-

dete určitě doma! Je to však aparát nejen pro 

znalce a například skvělý 7,6cm OLED displej 

ocení určitě každý. Navíc režim inteligentní au-

tomatiky funguje výborně a  začátečník se tak 

nemusí vůbec o nic starat. Jen pěkně nadva-

krát zmáčknout spoušť.

ELEKTRONIKA • TEST

fotoaparát Olympus XZ-1 tablet Acer Iconia Tab W500

Tvarem připomíná ultrazoom, tlačítek má jako kompakt, má vysoce světelný objektiv 
na úrovni zrcadlovky a focení do RAW? Pane jo! Neortodoxní kompakt s bohatým příslu-
šenstvím je opravdu jiný!

Nejen pro fajnšmekry

cena: 12.890 Kč

objektiv: i.Zuiko Digital, 4x optický 

zoom (28–112 mm), 

světelnost 1,8–2,5

rozlišení CCD, 
citlivost:

10 mil. pixelů, ISO 100 až 

800 (až 6 400 manuálně)

formát fotografií 
a videa; paměť:

JPG, RAW, JPG a RAW, HD 

video, AVI, 1 280 x 720 bodů, 

30 sn./s, 16:9; mechanika 

pro karty SD (XC)

napájení: akumulátor Li-Ion, 3,7 V, 

925 mAh

vstupy/výstupy: speciální konektor pro A/V 

a USB, micro HDMI

rozměry (švh); 
hmotnost: 

111 x 65 x 42 mm; 280 g 

(včetně akumulátoru)

cena: 11.990 Kč, 14.490 Kč, 

včetně doku s klávesnicí

displej; grafická 
karta:

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

1 280 x 800 bodů; AMD

procesor; paměť 
(RAM); disk:

AMD C-50, 1 GHz; 2 GB; 

32 GB (SSD)

akumulátor: Li-Pol, 3 260 mAh

vstupy/výstupy: tablet: HDMI, 2x USB, 

sluchátka, mikrofon, 

mechanika paměťové kary 

(SD), Wi-Fi, Bluetooth; 

dok: 3x USB (1x pro tablet), 

Ethernet LAN

rozměry (švh); 
hmotnost: 

275 x 20 x 190 mm;  

1,6 kg

Olympus XZ-1
Acer Iconia Tab W500

XZ-1 používá výtečný objektiv a i když ho můžete mít i v černé, bílá mu také sluší.

Sekvenční focení sice máte po ruce a více tlačítek by se 
hodilo, ale největší škoda je, že si ani jedno nemůžete 

nadefinovat po svém.

parádička
Vysoce funkční

Kombinace tabletu a rozumně integrované tradiční 
klávesnice tu dlouho chyběla. V tomto případě ji před-
stavuje tablet s Windows 7, akumulátorem a flash diskem 
(SSD) doplněný o externí dok s několika rozhraními a so-
lidní klávesnicí s dobrým rozložením.
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Telefon vás po zapnutí překvapí brilantním dis-

plejem AMOLED+ o úhlopříčce 4,3 palce. Je 

o malinko větší, než byl ten v „esku“ (zde měl 

velikost jen čtyři palce). Rozměry displeje jsou 

56 x 89 mm oproti 52 x 85 u  modelu S. Má 

to své výhody, například klávesy virtuální klá-

vesnice na displeji jsou od sebe víc vzdáleny, 

a proto se při zadávání dat „neuklepnete“. Za-

dávání slov metodou Swype, kdy položíte prst 

na první písmeno a táhnete jej po displeji přes 

všechna písmena ve slově a zvednete jej nad 

posledním písmenkem, je překvapivě přesné, 

úžasně rychlé a efektivní.

Spodní pouzdro má i u tohoto modelu dole 

opěrku pro ukazováček, což snižuje riziko vy-

padnutí telefonu z ruky na minimum. I přesto je 

telefon pouze 8,5 milimetru tenký!

Rychlík
Co vás ale překvapí, je rychlost, s  jakou tele-

fon reaguje na vaše požadavky – a ve srovnání 

se starším typem je to markantní. Procesor se 

dvěma jádry běží na 1,2 GHz. Rychlost však 

přináší starosti. Při používání mobilu v místech 

se slabým signálem GSM, 3G nebo Wi-Fi ba-

terie odevzdává přístroji energii jako o  život, 

takže se může stát, že se vybije dřív než za je-

den den. Doporučujeme tady přikoupit držák 

nebo nabíjecí kabel do auta a raději i na pra-

covní stůl. Průměrná „životnost“ baterie během 

dvoutýdenního testu byla jeden až jeden a půl 

dne při běžném používání.

Mezi vymoženosti S II patří osmimegapixelo-

vý fotoaparát, který výrobce tentokrát neopo-

mněl dovybavit bleskem z LED diod, takže ho 

můžete použít i jako svítilnu. Fotky i videa ve vy-

sokém rozlišení 1  080p (tedy 1  920 x 1  080 

obrazových bodů) jsou velmi dobré. Na straně 

displeje je dvoumegapixelová kamera pro vi-

deorozhovory, které přístroj podporuje.

Čeho si ceníme
Telefon má geniální komunikační rozhraní 

Social Hub 2.0, které integruje sociální sítě, 

poštovního klienta a SMS zprávy. Vše je pod 

jednou ikonou. Podobně i hry, hudbu a elek-

tronické knihy máte vždy pod jedním tlačítkem. 

Technologie Microsoft Active Sync zabezpe-

čuje šifrovaný přenos mezi podnikovým poš-

tovním serverem a Galaxy S II. 

Telefon lze využít i jako hotspot, kdy přijímá 

data z mobilní sítě a předává je přes Wi-Fi až 

čtyřem zařízením. Pokud si tedy pořídíte tablet 

nebo čtečku, můžete si koupit verzi jen s Wi-Fi 

a telefon pak používat jako zdroj dat.

To nejlepší na závěr
Pokud uvažujete koupit televizor, kupte „chyt-

rý“ televizor (Smart TV) připojitelný do domácí 

sítě. Pak nainstalujete do mobilu aplikaci pro 

ovládání televizoru toho kterého výrobce a te-

levizor z  něj přes Wi-Fi ovládáte. Ba co víc: 

Galaxy S  II má i certifikaci DLNA, takže z něj 

přes domácí síť přenesete video, hudbu i fotky 

rovnou do televize. Nepotřebujete tedy speci-

ální kabel HDMI.

Samsung při vývoji telefonu udělal velký skok 

kupředu a ostatní výrobci teď mají co dohánět. 

Půjde to těžko. Král je vždy jen jeden!

ELEKTRONIKA • TEST

chytrý telefon Samsung Galaxy S II GT-I9100

Pokud znáte předchozí 
telefon Galaxy S, na první 
pohled vás u Galaxy S II 
překvapí méně zaoblené 
rohy a ještě tenčí provedení. 
Zasunout SIM kartu, vložit 
akumulátor, připojit nabí-
ječku a jde se na věc. Nabí-
ječku ale neuklízejte, budete 
ji dost často potřebovat.

Král chytrých telefonů

cena: 14.650 Kč

podporované 
sítě:

GSM, EDGE, 3G, Wi-Fi

displej; paměť: dotykový AMOLED+, 

11,7 cm, 480 x 800 bodů; 

interní: 16 GB, karta 

MicroSD do 32 GB

napájení: Li-Ion, 1 650 mAh

vstupy/výstupy: micro USB, sluchátka 

3,5 mm, Bluetooth

rozměry (švh); 
hmotnost: 

66,1 x 125,3 x 8,5 mm; 

116 g

Samsung Galaxy S II (GT-I9100)

NÍZKÁ SPOTŘEBA SLIMOVÝ DESIGN FULL HD PANEL HD TV TUNER PVR READY DVD/DivX 12 V AUTO

p a n e l

EKOLOGICKÝ TV

Multifunkční LED TV Hyundai jsou supertenké televizory, přestože májí zabudovaný DVD přehrávač a USB vstup.

Samozřejmostí je MPEG4 DVB-T tuner pro příjem pozemního digitálního vysílání v nejvyšší HD kvalitě a programový TV 

průvodce EPG.  DVD přehrávač si poradí s muzikou v MP3, fotografiemi v JPEG a videi v AVI, XviD, DivX a MKV. „Multimediali-

tu“ navíc obstarává také USB vstup, který zvládne přehrávat  stejné formáty.

Nezajímavější je nová technologie PVR Ready. Unikátní technologie PVR Ready umožňuje nahrávat digitální vysílání z 

televize přímo na flash disk nebo externí HDD stisknutím jediného tlačítka.

Multifunkční LED televizory Hyundai přichází s 50 % úsporou energie proti standardním LCD televizorům.  Menším 

úhlopříčkám nechybí připojení a nabíjení z 12 V automobilové zásuvky.

Supertenká   Multifunkční  Úsporná  Komfortní

PVR
READY

Jedinečná multifunkční LEDová televize

 

Multifunkční televize se zabudovaným DVD přehrávačem, komfortním USB vstupem, technologií PVR Ready, ekonomickou spotřebou i 

ultratenkými rozměry bude dobrým společníkem nejen v dětských pokojích, ložnicích, ale také si jí můžete odvézt třeba na dovolenou 

nebo na víkend na chalupu.

co zvládne přehrávat i nahrávat!

SLIM
DESIGN

play

rec

DVD

TV
MPEG4

3v1
TV+DVD

+ RECORD

Oceněno odborným časopisem Stereo & Video



29INSPIRACE EURONICS • 4/2011INSPIRACE EURONICS 4/201128 foto: DeLonghi, Thinkstockautor: Miloš Chadt, foto: Krups

DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE • DOPORUČUJEME

Espresso Krups Nespresso XN 3009 Pixie 
cena: 3.990 Kč

Espresso DeLonghi ECAM 23.450.B
cena: 20.990 Kč

Espresso DeLonghi EC 850  
cena: 8.990 Kč

Espresso Krups XP5220.30
cena: 2.999 Kč

Miniaturní kávovar na  kapsle připraví kávu či jiný kávový nápoj velmi pohodlně a  rychle. 

Předehřátí trvá pouhých 25 sekund díky termobloku o příkonu 1 260 W. Z nádržky o obje-

mu 0,7 litru je voda přes kapsli protlačována tlakem 19 barů, což zajistí rychlou a perfektní 

přípravu nápoje podle vloženého druhu kapsle. Vybrat si můžete ze 16 druhů kapslí, tedy 

z 16 různých kávových nápojů Nespresso. Podle použité skleničky můžete nastavit výšku 

podložky. Kávovar šetří energii tím, že se po devíti minutách nečinnosti sám vypne. Užiteč-

nou funkcí je hlídání hladiny vody v nádržce pomocí optických vláken.

Automatický kávovar s vlastním tichým mlýnkem a patentovaným Cappuccino systemem 

pro pěnění mléka vyrábí espreso, kapučíno, latte macchiato a navíc napěněné mléko stis-

kem tlačítka. Mlýnek lze nastavit podle potřeby ve 13 stupních hrubosti mletí. A že máte kávu 

již pomletou? Nevadí, i tu můžete použít. 

Čerstvě mletá káva je stejně důležitá jako její přesná teplota, kterou udržuje nový termoblok 

s příkonem 1 450 W, a kvalitní voda, o kterou se stará vestavěný filtr. Přístroj pomocí elektro-

nického ovládání s českým dvouřádkovým displejem můžete nastavit dle libosti. Kromě typu 

nápoje můžete navolit jeho množství, sílu kávy i teplotu. Oblíbenou kávu jednoduše uložíte 

pomocí funkce „Moje káva“, kterou pak připravíte bez nastavování, jen rychlým vyvoláním 

z paměti. Naprogramovat lze také zapnutí a vypnutí přístroje v určitý čas.

Pro přípravu nápojů s mlékem přístroj využívá Cappuccino system, který spolehlivě při-

praví mléčnou pěnu, pomocí funkce Clean se sám pročistí, a navíc nutnost vyčištění hlídá 

a hlásí. Signalizace funguje i  v případě malého množství vody v 1,8litrovém zásobníku, 

akustického oznámení o zahřívání termobloku nebo hlídání nutnosti odvápnění, pro kterou 

je vybaven automatickou čisticí a odvápňovací funkcí. Kvůli snadnému čištění je vyjímatel-

ná i spařovací jednotka.

A protože úspora energie je dnes důležitá, je i tento přístroj vybaven funkcí stand-by.

Pákové espreso s tlakem 15 barů a s možností používat mletou kávu nebo speciální E.S.E. 

pody. Díky automatickému Cappuccino systemu se speciálním zásobníkem na mléko umí 

připravit i tento přístroj kapučíno nebo latte bez nutnosti asistence obsluhy – plně automa-

ticky. Jako jednodušší přístroj není vybaven displejem, ale pracuje po stisku jednoho (nebo 

několika) ze šesti podsvícených tlačítek s kontrolkami.

Termoblok ohřeje velmi rychle vodu z  1litrového odnímatelného zásobníku na  potřebnou 

teplotu příkonem 1 450 W, proto je stále připraven k použití, i když je v činnosti automatický 

stand-by režim. Pro různé nápoje můžete využívat sklenice až 10 cm vysoké. Horní plocha 

kávovaru je přizpůsobena na  odkládání šálků na  kávu. Pro vylepšení chuti kávy můžete 

dokoupit a vložit změkčovač vody.

Klasický pákový kávovar, se kterým připravíte chutné espreso a díky inovované vícesměrné 

pěnicí trysce na mléko také kapučíno a latte – to ale v tomto případě musíte provést ručně. 

Tlak 15 barů spolu se systémem aktivního stlačení mleté kávy Perfect press umožní výrobu 

skvělého espresa i  jako základu dalších nápojů. Ideální teplotu vody pro spařování kávy 

zajistí nový nerezový termoblok s příkonem 1 400 W s rychlým předehřevem. Káva má tak 

správnou teplotu již od prvního šálku. S novým termoblokem je také spojeno snížené usa-

zování vodního kamene a tedy méně častá nutnost odvápňování. Horní plocha slouží pro 

odkládání a nahřívání šálků na kávu.

Obliba dobré kávy stále roste, a tak není divu, že vaření espresa, které bylo dříve výsadou 
kvalitních kaváren, se přesouvá stále více do domácností. Dnes nám již dokonce nestačí 
připravovat jen espreso, ale také všechny nápoje od něj dovozené, jako je kapučíno či 
latte macchiatto. Ty umějí připravit moderní automatické kávovary pro domácnosti 
a dokonce bez našeho zásahu, na stisk tlačítka. Podívejme se, co z aktuálních modelů 
bychom mohli doporučit – od jednoduchých k automatickým.

Káva, kafíčko, preso, presíčko
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POČÍTAČE • HVĚZDNÉ NOTEBOOKY

Rádi bychom na konci prázdnin upozornili v kategorii Hvězda pro úspěch na několik přístrojů 
vhodných především pro studenty.

Hvězda pro úspěch

Notebook Lenovo IP Y570 

cena: 19.990 Kč

Stylový notebook má úhlopříčku lesklé obrazovky 15,6", HD Ready, s rozlišením 1 366 x 768 obra-

zových bodů, LED podsvícením a s grafickou kartou nVidia GeForce GT555M/1 GB. V notebooku je 

dvoumegapixelová webkamera a optická mechanika: DVD±RW Dual Layer. Najdete tu numerickou 

klávesnici. Šestičlánková baterie dává notebooku možnost vydržet pracovat bez napájení až čtyři 

hodiny.

Nejdůležitější parametry: 

 procesor: Intel Core i5 2410M Sandy Bridge/2,3 GHz

 kapacita paměti RAM: 8 GB

 kapacita pevného disku: 500 GB

 operační systém: Microsoft Windows 7 Home Premium, 64bitový

autor: Milan Loucký, foto: HP, Lenovo, Sony

pokračování na straně 39

Notebook Sony VAIO EH1M1E 

cena: 15.990 Kč

Notebook Sony VAIO EH1M1E je nabízen v černém a bílém provedení. Displej úhlopříčky 15,5“ řídí 

grafická karta nVidia GeForce 410M/1 GB. Notebooky VAIO jsou vybaveny řadou tlačítek pro ovládá-

ní jedním stisknutím. Tlačítko WEB spustí internetový prohlížeč a tlačítko VAIO otevře aplikaci Media 

Gallery pro tvorbu filmů, prohlížení fotografií a poslech hudby.

Nejdůležitější parametry: 

 procesor: Intel Core i3 2310M Sandy Bridge/2,1 GHz, dvoujádrový

 kapacita paměti RAM: 4 GB

 kapacita pevného disku: 500 GB

 operační systém: Microsoft Windows 7 Home Premium, 64bitový

Notebook HP Pavilion dv6-6120ec 

cena: 15.890 Kč

HP Pavilion dv6-6120ec je stroj s 15,6palcovým lesklým displejem s LED podsvícením v rozlišení HD Ready 

a grafickou kartou AMD Radeon HD 6490M/1GB.  – Vybrané modely mají technologii HP Beats Audio na vesta-

věných čtyřpásmových reproduktorech. Tento notebook má čtečku paměťových karet, webkameru a numerickou 

klávesnici. Šestičlánková baterie vydrží do čtyř hodin.

Nejdůležitější parametry: 

 procesor: Intel Pentium B940/2 GHz, dvoujádrový

 kapacita paměti RAM: 4 GB

 kapacita pevného disku: 500 GB

 operační systém: Microsoft Windows 7 Home Premium, 64bitový

HVĚZDY EURONICS

PLATNOST DO 14. ŘÍJNA 2011

HVĚZDY EURONICS
Vybíráme pro vás to nejlepší z nabídky prodejen EURONICS!
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ÚSPORNÝ MAMUT
Chladnička s obrovským 

vnitřním prostorem

RL58GHGIH1
 energetická třída A++ (271 kWh/rok)
 chladnička 262 l, mraznička 115 l
 systém NoFrost s cirkulací vzduchu v mnoha 
směrech pomocí technologie Multi-Flow
 digitální regulace teploty 
 LED osvětlení a displej s modrým podsvícením
 systém ochrany zdraví Silver Nano™
 zásuvka pro uchovávání čerstvého ovoce 
a zeleniny 
 mrazák se čtyřmi zásuvkami 
 invertorový kompresor 
 systém otevírání dveří Easy Open
 hlučnost 41 dB 
 rozměry (š x v x h): 59,7 x 192 x 70,2 cm

22 490,-
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VYBUBLÁ VAŠE 

PRÁDLO DOBĚLA
Pračka s unikátní funkcí Eco bubble*

WF0602WJC
 energetická třída A++
 maximální náplň prádla až 6 kg
 maximální počet otáček při odstřeďování 
1 200 ot./min  spotřeba vody 48 l
 spotřeba el. energie 1,02 kWh
 diamantový buben  keramické topné těleso
 rozměry (v x š x h): 84,5 x 59,8 x 45 cm

1 200

10 990,-

* ECO BUBBLE – SYSTÉM 

AKTIVNÍ PĚNY

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 minut, 
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

11 990,-

1 200

HVĚZDY EURONICS
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SPOLEHLIVÝ 

POMOCNÍK 

ZA SKVĚLOU 

CENU
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

MYČKA 

S PŘÍBOROVOU 

ZÁSUVKOU
Zvládne 14 souprav najednou!

59M02EU
 energetická třída A+ 
 účinnost mytí A
 účinnost sušení A 
 kapacita myčky: 14 souprav
 počet programů 5 
 počet teplot 4 
 funkce myčky: displej, indikace leštidla, indikace soli, 
ochrana proti úniku vody, poloviční náplň, ukazatel 
zbytkového času
 dětská pojistka: ANO 
 odložený start: ANO
 hlučnost 46 dB 
 spotřeba energie 0,93 kWh
 spotřeba vody 10 l

7 990,-

10 990,-

Teleskopická příborová Vario zásuvka – nahrazuje 

koš na příbory a uvolňuje tak zároveň více prostoru 

ve spodním koši. Díky tomuto prostorovému řešení 

se do myčky vejde 14 jídelních souprav! 
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KONEC STAROSTÍ 

S PRAVIDELNÝM ÚKLIDEM! 

ROBOTICKÉ VYSAVAČE 

UKLIDÍ ZA VÁS!
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

DISPLEJ

LED

Ecovacs D73 Deepoo 
 rotační kartáč zvyšuje účinnost vysávání na kobercích 
 LCD displej pro přehledné ovládání a signalizaci provozu  4 režimy 

úklidu: automatický, podél stěn, lokální a intenzivní  hlasový 
výstup – vysavač mluví, komentuje svou práci  45 bezpečnostních 
senzorů, senzory proti pádu ze schodů  lehce přejíždí přechodové 
lišty do 1,5 cm  pohybové senzory pro bezdotykové rozpoznání 
překážek, při vyhodnocení překážky zpomalí – tj. šetrný k vašemu 
nábytku a lehkým předmětům na podlaze  automatické rozpoznání 
dokončení úklidu a následný návrat do nabíjecí stanice  ideální pro 
čištění všech typů podlahových ploch: dřevěné podlahy, linolea, 
dlaždice a koberce s vlasem do 1 cm  možnost naprogramování 
2 časů pro začátek úklidu, četnost opakování 1x každý den 

 virtuální zeď a magnetická páska pro omezení prostoru pohybu 
vysavače  doba provozu až 80 minut, čas nabíjení 3 hodiny  vhodný 
pro podlahovou ploch až 120 m2  rozměry: 33 x 9,75 x 33 cm

NOVINKA!

11 990,-

10 990,-

HVĚZDY EURONICS
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15,5

KNIHOVNA DO KAPSY 
Jak na pláž, tak do postele se čtečkou knih Prestigio eBook

PER5162B
umožňuje číst nejnovější 
knihy a zároveň poslouchat 
vaši oblíbenou hudbu
úhlopříčka displeje 6"
Wi-Fi pro bezdrátový nákup 
elektronických knih 
vestavěný mikrofon 
a stereo reproduktory
díky technologii e-ink výdrž 
baterie až na 15 000 stran
zabudovaná paměť 2 GB

LEHČÍ A TENČÍ
Stylovější dotykový tablet, než jaký jste kdy viděli

PMP7070C
úhlopříčka displeje 7" rozlišení displeje 800 x 480 
procesor ARM Cortex A8 1 GHz kapacita flash paměti 8 GB 
webkamera Bluetooth, Wi-Fi HDMI, 2x USB 
slot na Micro SD/SDHC kartu  operační systém Android v2.2

HVĚZDA PRO ÚSPĚCH
Špičkový notebook 

s novým procesorem 

Intel Core i3 Sandy Bridge 

EH1M1E
úhlopříčka obrazovky 15,5" LED
rozlišení displeje 1 366 x 768
dvoujádrový procesor Intel Core i3 2310M Sandy Bridge
frekvence procesoru 2,1 GHz
kapacita paměti RAM 4 GB
kapacita pevného disku 500 GB
grafická karta nVidia GeForce GT 410M 1GB
Bluetooth, Wi-Fi, WEB kamera , HDMI, 4x USB
Microsoft Windows 7 Home Premium

5 990,-

ZDARMA 
300 KNIH!

4 390,-

15 990,-
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RYCHLÝ 

A INTELIGENTNÍ
Nahrává na jeden dotek 

TVL22555LEDRR
LED TV 22" (56 cm) FULL HD rozlišení 

1920 x 1080 PVR - Record Ready – nahrávání TV 
vysílání na externí HDD nebo Flash disk 

USB vstup (přehrává JPEG, BMP, MP3, WMA, 
MKV, AVI, MPEG, VOB, MP4, XviD a další) 

TV tuner: analogový, DVB-T (MPEG2/MPEG4)

POUZE PERFEKTNÍ SNÍMKY
Vstupte do světa špičkové fotografie kompletně vybaveni 

D3100 + 18-55 AF-S DX VR + 55-300 AF-S VR
obrazový snímač CMOS formátu DX rozlišením 14,2 milionu pixelů rozměrný 

7,5 cm (3“) LCD monitor s vysokým rozlišením videoklipy D-Movie v rozlišení 
Full HD (1 920 x 1 080) režim průvodce – rychle a snadno použitelný asistenční 
režim  v českém jazyce objektiv 18–55mm F 3.5-5.6G AF-S DX VR (ekv. kinofilmu 
27–82,5mm) se systémem redukce vibrací a optickým ED členem objektiv 
55–300mm f/4.5–5.6G ED VR AF-S DX (ekv. kinofilmu 82,5–450 mm) 
se systémem redukce vibrací a optickým ED členem

UŠI JAKO 

V BAVLNCE
Odolný MP3 přehrávač 

s výbornými sluchátky

SA3VBE04K
1,8 barevný displejem 
GoGear Vibe 
kapacita paměti 4 GB
podporované zvukové 
formáty: MP3, WAV, WMA, 
FLAC, APE, obraz a video: 
JPEG, BMP, MJPEG (mp4) 
až 25 hodin přehrávání 
hudby nebo 5 hodin 
přehrávání videa 
VKV rádio s RDS 
a 30 předvolbami 
černé nebo červené 
provedení 
v nabídce i model s 8GB 
pamětí za 1 599,-

1 399,-

4 999,-

19 990,-
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NEPŘESLECHNETE HO
Vyplujte vlajkovou lodí na vlny soundu 

AZ3856 s CD/MP3
vychutnejte si hudbu ve formátu MP3/WMA přímo 

z přenosných zařízení USB výstupní výkon (RMS) 2x 4 W 
a dynamické zvýraznění basů (2 stupně) přehrávání 
hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW digitální 
ladění předvoleb rozhlasových stanic v rozsahu FM/AM 

stereofonní kazetový magnetofon s funkcí autostop 
praktický dálkový ovladač

VYLEPŠÍ OBRAZ VAŠICH DVD DISKŮ
Povedeně zvládne konverzi vašich audio CD do MP3 na USB 

DVP3880
DVD přehrávač s HDMI a USB vstupem rozhraní HDMI 1 080 p provádí převzorkování na vyšší rozlišení pro ostřejší obraz 
podporované formáty: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0 ripování – vytvoření MP3 stiskem jediného 

tlačítka přímo z CD na paměťová zařízení USB

1 299,-

2 299,-

ON

NAŠLAPÁN TECHNOLOGIÍ
Exkluzivní LED televizor 

s funkcí SMART TV 

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) v nabídce i ve velikostech: 46" (116 cm) za 23 990,- ; 
37" (94 cm) za 12 990,- ; 32" (80 cm) za 9 990,-

14 990,-
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HVĚZDNÉ NOTEBOOKY • POČÍTAČE

pokračování ze strany 30

Notebook HP ProBook 4530s 

cena: 14.990 Kč

HP ProBook 4530s je vyroben z vysoce pevného, hluboce anodizova-

ného hliníku, který je základní složkou povrchu HP DuraFinish odolné-

ho vůči poškrábání a ušpinění. Výhodou je 15,6" (39,6 cm) displej HD 

Ready a grafická karta AMD Radeon HD 6490M/1 GB. HP poskytuje 

sadu nástrojů pro zabezpečení. Snímač otisků prstů HP a technologie 

HP Face Recognition usnadňují přihlašování k počítači.

Nejdůležitější parametry: 

 procesor: Intel Core i3 2310M Sandy Bridge/2,1 GHz, dvoujádrový

 kapacita paměti RAM: 4 GB

 kapacita pevného disku: 640 GB

 operační systém: Microsoft Windows 7 Home Premium, 64bitový

Notebook Lenovo IP Z570
cena: 14.990 Kč

Notebook má 15,6palcovou obrazovku s LED podsvícením a s rozlišením 

1 366 x 768 bodů. Nad ní se nachází dvoumegapixelová kamera. Použita 

je grafická karta nVidia GeForce GT520M/1 GB VRAM, optická mechanika 

DVD±RW Dual Layer. Najdete tu i čtečku paměťových karet 5 v 1. Ostrůvko-

vá klávesnice má numerický blok. S šestičlánkovou baterií vydrží notebook 

pracovat po dobu až čtyř hodin. 

Nejdůležitější parametry: 

 procesor: Intel Core i3 2310M Sandy Bridge/2,1 GHz, dvoujádrový

 kapacita paměti RAM: 4 GB

 kapacita pevného disku: 750 GB

 operační systém: Microsoft Windows 7 Home Premium, 64bitový

Notebook Asus K53E
cena: 13.990 Kč

Notebook Asus K53E je nabízen v pětibarevné paletě. Úhlopříčka lesklé obra-

zovky je 15,6" (1 366 x 768) a je použita grafická karta Intel HD 3000. Unikátní 

systém odvodu tepla – IceCool design – s chytrým rozložením větrání udržuje 

prostor pro opěru dlaní stále chladný. Šasi je z hliníku a je odolné proti 

poškrábání. Najdete tu čtečku paměťových karet, webkameru a numerickou 

klávesnici. Technologie Power-4-Gear, může prodloužit standardní výdrž 

baterie nad 3,5 hodiny.

Nejdůležitější parametry: 

 procesor: Intel Core i3 2310M Sandy Bridge/2,1 GHz, dvoujádrový

 kapacita paměti RAM: 4 GB

 kapacita pevného disku: 500 GB

 operační systém: Microsoft Windows 7 Home Premium, 64bitový

HVĚZDY EURONICS

Po  dlouhé rekonstrukci obchodního domu 

Máj, který dostal nový kabát a větší prostory, 

byla elektro prodejna EURONICS slavnostně 

otevřena 13. července v devět hodin ráno.

O  velkém zájmu vypovídala dlouhá řada 

čekajících zákazníků u  prodejny nejen před 

otevřením prodejních prostor, ale i v průběhu 

celého dopoledne. Ti ale přicházeli až do ve-

černích hodin a nejinak tomu bylo i v následu-

jící dny.

K  tomuto dobrému startu dopomohla také 

naplánovaná otevírací kampaň – leták se za-

jímavými cenami a širokou nabídkou výrobků, 

outdoorová reklama či masivní rádiová kam-

paň v týden otevření. Posluchači rádia Impuls 

a Černá Hora jistě zaregistrovali alespoň jeden 

ze 120 vysílaných spotů. 

Novinkou byl také speciální zvací dopis 

zákazníkům, kteří si v  minulosti zakoupili 

elektrospotřebič a  zaregistrovali si 40měsíční 

EURONICS záruku. Dopis obsahoval nabídku 

dvou výrobků jako letní tip za jedinečnou cenu 

právě pro ně. V den otevření prodejny rozdáva-

ly sympatické hostesky dárky všem návštěvní-

kům, posílený tým profesionálních prodavačů 

poskytoval cenné rady, k vidění byly nejmoder-

nější elektrospotřebiče a  ucelené prezentace 

výrobků. Navíc sleva 10 % na všechno elektro.

Nový interiér prodejny refl ektuje aktuální 

trendy a  požadavky současného maloob-

chodního prodeje elektra. Naprostá většina 

zboží se dnes nabízí mimo vitríny, aby si je 

zákazník mohl osahat a  vyzkoušet. Odborné 

poradenství a  služby zákazníkům poskytuje 

školený personál.

Nová prodejna nabízí větší podíl výpočetní 

techniky, PC a notebooků. Jen pro notebooky 

jsou vyhrazeny dva předváděcí stoly. Rozšíření 

sortimentu zaznamenáte také v černé techni-

ce, mobilních telefonech a fotoaparátech.

K  dispozici je i  výtah pro zákazníky, takže 

s kočárky nebo invalidními vozíky se k nám teď 

dostanete bez problémů.

Elektro EURONICS:
největší a nejmodernější elektro prodejna v Podkrkonoší…
… aneb JSME ZPĚT V TRUTNOVĚ!

NE 2 ROKY, 

ANI 3 ROKY, ALE

Vztahuje se na: 

sušičky

sporáky

myčky nádobí

vestavné spotřebiče

V

EURONICS ZÁRUKA

televizory

ledničky

mrazničky

pračky

autor: Milan Loucký, foto: archiv EURONICS

HVĚZDY EURONICS

VÝKONNÝ DESIGNOVÝ ODŠŤAVŇOVAČ 

OVOCE A ZELENINY
Každodenní pití čerstvých džusů z ovoce a zeleniny je ten nejlepší 

způsob podpory imunity. A přitom si skvěle pochutnáte.

JE702P
2 rychlosti  velký plnicí otvor, vhodný i pro celá jablka  nerezové mikrosítko 

 extra tichý  odnímatelný zásobník na dřeň o objemu 2 l  nádoba na šťávu 
1 l se stupnicí a oddělovačem pěny  snadno rozebíratelné části

všechny odnímatelné díly lze mýt v myčce na nádobí příkon 700 W 1 599,-

Fakta k otevření prodejny:
Adresa prodejny:

OD Máj, Horská třída, Trutnov

Den otevření:

13. července 2011, 9:00 hodin

Celková prodejní plocha: 400 m2

Počet návštěvníků v den otevření: 2 000

Nejrychleji prodaný výrobek 

z otevíracího letáku: fotoaparát Nikon 

Coolpix L23 za 999 Kč, do 30 minut 

od otevření

Vedoucí prodejny: Tomáš Lukeš
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připojení internetu i pro nastavení Wi-Fi sítě. 

Zde vždy zvolte metodu zabezpečení (nej-

lépe WPA-PSK) a  vaše bezdrátová síť pak 

bude dostupná v  místech, kam dosáhne 

signál od  směrovače, jen pro ty, kteří toto 

heslo znají (název sítě se vysílá do okolí ne-

skrytě, ale pro přístup samotný musíte heslo 

zadat). V současné době se používají Wi-Fi 

směrovače standardu 802.11 b/g/n. Volte 

to s  „n“ na  konci, jde o  nejrychlejší možné 

připojení vzduchem, které využijete při pro-

pojení domácích přístrojů, jinak je rychlost 

omezena rychlostí připojení od  poskytova-

tele internetu.

A  je to. Ač to vypadá složitě, připojení 

zvládnete, schválně neposkytujeme obec-

ný návod, protože ten najdete v  příručce 

dodávané s  tímto zařízením. Pomohou vám 

i na hot line poskytovatele připojení, kde vět-

šinou znají postup nastavení připojení k inter-

netu i  aktivaci Wi-Fi sítě pro převážnou vět-

šinu u nás prodávaných na homologovaných 

směrovačů.

Ještě jedna věc – pokud váš počítač nemá 

Wi-Fi modul, musíte si ho v provedení USB za-

koupit. Ve většině notebooků, netbooků, table-

tů i chytrých telefonů je modul pro příjem Wi-Fi 

už integrován. 

Ochrana počítače  
antivirovým systémem
Je dobré, jakmile jdete na  internet, chránit 

počítač antivirovým programem. Výběr je ve-

liký, například Avast!, AVG, ESET, Symantec 

– to jsou ty nejvíce používané. Platíte většinou 

za  licenci omezenou časově (typicky na  rok 

nebo dva), kterou musíte pravidelně prodlu-

žovat.

Rovnou vzduchem
Existuje i  spousta sítí Wi-Fi, které jsou do-

stupné u  vás „rovnou ze vzduchu“. Bývají to 

městské sítě, sítě různých příznivců a tak dále. 

Poznáte je tak, že se vám zobrazí jejich název 

v počítači, tabletu i chytrém telefonu. Ty, které 

nejsou zabezpečené, můžete sice využívat, ale 

doporučujeme raději zjistit, co jsou zač sítě se 

zabezpečením a zda – a jak – se k nim může-

te připojit. Riziko ohrožení vašeho počítače se 

tak snižuje. 

Přístup z GSM nebo 3G sítí
Každý operátor (O2, T-Mobile, Vodafon, U:fon) 

vám rád proti záloze zapůjčí 3G modem, s po-

mocí kterého si můžete vyzkoušet, jak v místě 

příjmu funguje. Takové zařízení je většinou ome-

zeno pouze na jeden počítač, do něhož se za-

pojuje přes USB. Existují ale i přístupové body, 

to znamená, že takové zařízení se chová jako 

Wi-Fi směrovač. Vytvoří tedy domácí Wi-Fi síť.

Některé telefony (například na  straně 26 

recenzovaný Samsung Galaxy SII) umožňu-

jí rovněž pracovat jako přístupový bod. To 

znamená, že přijímají datový signál ze sítě 3G 

a vytvářejí ve svém okolí Wi-Fi síť, k níž se při-

pojíte zadáním přístupového kódu, který při 

povolení přístupového bodu telefon zobrazí. 

Například u  jmenovaného Samsung Galaxy 

SII pak můžete připojit k takto vytvořené Wi-

-Fi síti až čtyři zařízení (u směrovače typicky 

osm nebo šestnáct i více). 

A je to
Domácí síť už není jen počítačová, může 

sloužit i  k  připojení dalších elektronických 

zařízení, jako jsou chytré televizory (Smart 

TV) nebo Blu-ray přehrávače (díky tomu mů-

žete využívat službu BD-Live, tedy on-line 

informace o  titulu vloženém v  mechanice 

Blu-ray přehrávače). O NAS serverech jsme 

se už zmínili. Můžete připojit i  domácí kino 

( je-li to možné) a  poslouchat třeba rozhla-

sové stanice přes internet. Připojení chyt-

ré televize zpřístupní služby, které výrobce 

do  televizoru vestavěl (možnost telefonová-

ní s  vašimi příbuznými přes Skype), přístup 

k sociálním sítím (Twitter, Facebook a další ). 

O  funkci tiskového serveru jsme psali v mi-

nulé Inspiraci.

Celý svět komunikuje a k tomu, abyste mohli 

komunikovat i vy, stačí jen málo. Zjistit dostup-

nost internetu u vás doma a zapojit si zařízení 

tak, jak jsme právě popsali.

K tomu, abyste mohli postavit domácí síť s při-

pojením na internet, je důležité mít dostupnou 

přípojku na  internet. Ten se k vám domů do-

stane několika způsoby. Pevnou linkou od te-

lefonního operátora nebo od  poskytovatele 

kabelové televize (tam, kde je do bytu „zata-

žena“ přípojka kabelové televize) nebo bezdrá-

tově přes Wi-Fi či od mobilního operátora přes 

sítě 3G.

ADSL, VDSL a kabelovka
V  těchto případech vám poskytovatel dodá 

většinou modem, ze kterého vede konektor 

RJ-45. K němu pak připojíte ethernetový ka-

bel a ten na druhé straně zapíchnete do síťové 

karty nebo přípojky pro ethernetovou síť. Tak 

připojíte jeden počítač.

Pokud budete chtít připojit víc počítačů, 

musíte si pořídit rozbočovač (router), do jehož 

vstupu zapojíte síťový kabel z  modemu. Mů-

žete použít i  modem-router (přístupový bod, 

Access point, AP). To je zařízení, které spoju-

je modem a rozbočovač do  jedné „krabičky“. 

Na routeru (nebo přístupovém bodu AP) jsou 

typicky čtyři kabelové přípojky, označené jako 

LAN1 až LAN4 s konektory RJ-45, ke kterým 

připojíte až čtyři počítače. To by pro domác-

nost mělo stačit, i  když připojíte například 

chytrý televizor nebo NAS server (zařízení, kte-

ré se chová jako síťový disk a můžete na něm 

mít multimediální soubory nebo na něj můžete 

zálohovat data). Pro připojení těchto zařízení 

budete potřebovat síťové kabely, nezapomeň-

te si je přikoupit.

Nastavení směrovačů jsou snadná, většinou 

s nimi dostáváte CD s průvodcem nastavení, 

kam vyplníte údaje, které dostanete od posky-

tovatele internetu. Přihlašovací heslo ke smě-

rovači najdete v příručce u tohoto zařízení.

Když to chcete vzduchem
Drátové připojení má své výhody – například 

ve spolehlivosti připojení, ale mít po bytě roz-

tahané kabely k počítačům a vždy připojovat 

notebook či netbook, když se chcete připojit 

k  internetu, to není to pravé. Navíc – tablety 

ani smartphony kabelem nepřipojíte. Proto 

jsou tu Wi-Fi směrovače, které přenesou síť 

do vzdušného prostoru vašeho obydlí. 

Ty opět můžete získat od  poskytovatele 

nebo si je koupit v obchodě s elektronikou. 

Zapojení je stejné jako u směrovače, o kte-

rém jsme už psali. Existují i takové, které mají 

v  sobě vestavěn i  modem (modem-router). 

Také u  nich najdete typicky čtyři přípojky 

pro domácí síť (LAN). Většina prodávaných 

přístrojů má CD se snadným nastavením 
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Firewall

Přepínač (Switch)

Součástí většiny směrovačů bývá 

i firewall. Je to program, který určuje, 

jaké programy mohou komunikovat 

s vnější sítí. Pokud pozná, že ano, 

povolí jim komunikovat směrem do sítě 

internet. Naopak hlídá přístupy zvenčí, 

servery, které jsou certifikované, pro-

pustí do vašeho počítače, ty, které by 

(hodně zjednodušeně) mohly ve vašem 

počítači „dělat rotyku“ (krást data 

nebo špiclovat hesla), zase jednoduše 

zablokuje. Tabulku blokovaných nebo 

naopak povolených spojení si ovládáte 

i sami. Firewall ve směrovači je prvním 

účinným zařízením v boji proti neo-

právněnému přístupu zvenčí do vašich 

domácích počítačů.

Zařízení, která se dají připojit k inter-

netu v rámci domácí sítě je stále víc, 

a tak vám čtyři ethernetové zásuvky 

na směrovači nemusejí stačit. Proto 

jsou tu přepínače (switche), které dále 

„rozbočí“ signál k dalším zařízením. 

Mívají čtyři, osm, šestnáct i více portů 

pro síťová zařízení. Pokud máte doma 

počítač, tři notebooky, dvě chytré 

televize připojené k internetu, jeden 

Blu-ray přehrávač s přístupem na inter-

net, dvě síťové tiskárny, pak si pořiďte 

směrovač a do jednoho portu pak 

zapojte osmiportový přepínač. Z něj 

rozvedete kabelem signál k jednot-

livým zařízením. To by mělo pro tuto 

konfiguraci stačit. 

Jen pro úplnost. Obsloužitelných 

zařízení z jednoho Wi-Fi směrovače 

(přístupového bodu) je v podstatě 

nekonečně mnoho. Reálně ale dokáže 

obsloužit osm nebo šestnáct zařízení – 

záleží na jeho výkonu a provedení.

Počítačovou síť využije zcela jistě celá rodina. Domácí síť postavíme na technologii DSL 
nebo na kabelovém připojení a řeč bude samozřejmě i o vytvoření sítě bezdrátové. Po-
víme si také o věcech, které s ní souvisejí. Pojďme na to!

Domácí síťování

Dlouhodobě nejprodávanějším směrovačem 
s modemem neboli přístupovým bodem u nás je D-Link 

DIR-615, který má čtyři LAN porty a umí Wi-Fi 802.11 
b/g/n. Dostanete jej za 1.299 Kč. Dvě antény umožňují 

lepší vykrytí prostoru domu signálem Wi-Fi.

3G Wi-Fi router WL-330N3G od Asusu poslouží jako 
přístupový bod tam, kde přijímáte signál sítí 3G. Jeho 

cena je do tisíce korun a rozměry jsou menší než 
rozměry kreditní karty.

A takto vypadá přepínač (switch). Používá se k rozšíření 
počtu LAN zásuvek tehdy, pokud máte v domácnosti víc 
přístrojů připojených k síti, než na kolik je dimenzován 

směrovač. Oproti směrovači je mnohem rychlejší. Tento 
konkrétní model má pět LAN zásuvek a stojí 279 Kč.

Modem ADSL D-Link DSL-321B.
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I když je indukční vaření novým prvkem v na-

šich kuchyních, popis jeho principu mne zaujal 

již v 80. letech, kdy jsem jej našel v časopise 

ABC. Provedení takového přístroje však bylo 

v té době technicky obtížné, a tak jsem si mu-

sel na tento užitečný vynález počkat až na za-

čátek nového století. Díky pokroku v elektroni-

ce se dnes daří řídit vysoké proudy o frekvenci 

asi 25 kHz, které jsou k vaření potřeba, zaříze-

ním s přijatelnou cenou. Jistěže první modely 

indukčních varných desek byly jednoduché 

a přesto drahé, ale dnes už je jejich cena srov-

natelná s cenou sklokeramických desek.

Proč vařit na indukci
Asi největší výhodou je úspora energie oproti 

klasické sklokeramické desce, které se zpra-

vidla vyčíslují někde okolo 30 až 50 %. Pokud 

budeme porovnávat s litinovou plotýnkou, bu-

dou úspory ještě vyšší. Při cenách energie, 

které stále stoupají, je tento argument velmi 

podstatný.

Rychlost vaření je oproti sklokeramice až 

trojnásobná. Zatímco na  sklokeramice o  pří-

konu 2 100 W trvá uvedení litru vody do varu 

asi osm minut, indukce o stejném příkonu to 

zvládne přibližně za tři minuty. Zde se projevu-

je i podstatně pomalejší náběh teploty u sklo-

keramiky.

Pro mne je ale stejně důležitá odezva na sní-

žení nebo navýšení výkonu vaření, která je stej-

ně rychlá jako při použití plynového hořáku. To 

oceníte, zejména pokud jste zvykli vařit na ply-

nu. Rychlost regulace generuje další úspory 

energie i času, a navíc umožňuje využít regula-

ci výkonu při vaření. Okamžitá změna příkonu 

se hodí zejména při uvedení potraviny do varu, 

kdy na  sklokeramice zabráníme překypění 

jen odstavením hrnce z  varné desky, kdežto 

u  indukce postačí snížení výkonu. Jako pro-

tiargument, který ale těžko obstojí, lze říci, že 

sklokeramika hřeje ještě dlouho po odstavení. 

Okamžitou regulaci výkonu mohou prodloužit 

nádoby se silným dnem, o kterých je řeč níže.

Nezanedbatelnou výhodou je také nižší 

pracovní teplota desky. Zatímco sklokeramika 

i plyn přivádějí teplo z desky, indukční deska 

je chladná a ohřívá se až od nádoby, ve které 

teplo vzniká. Proto také její teplota dosahuje 

maximálně teploty zpracovávaných potravin 

(při vaření okolo 100 °C a 240 °C při smažení), 

kdežto u sklokeramiky to může být až 500 °C. 

To dává indukčním deskám dvě podstatné vý-

hody – vyšší bezpečnost, protože se o desku 

při manipulaci spálíte s  daleko nižší pravdě-

podobnosti, a  jednodušší čištění, protože se 

případné zbytky jídel nezapečou k  povrchu 

desky. Nemusíte se tedy zabývat připálenými 

potravinami a dokonce můžete díky nízké tep-

lotě desky překypěné potraviny ihned setřít. 

Některé sklokeramické desky mají dokonce 

funkci, která pro rychlé setření desky na krátký 

čas zablokuje její ovládání.

To, že se varná deska zahřívá až od nádobí, 

lze dokázat vložením tepelněizolačního materi-

álu, jako třeba papíru mezi desku a varnou ná-

dobu. Při prvních předváděních těchto desek 

vkládali prodejci pod hrnec tisícikorunu, kterou 

po uvaření vody vytáhli nepoškozenou.
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V oboru varných desek je indukce stále nováčkem, který již řadu let přitahuje pozornost 
svými vlastnostmi, jež se budeme snažit ozřejmit v následujícím článku. Často dostá-
váme dotazy typu jaký je rozdíl při vaření na indukci a klasické sklokeramice. Jednoduše 
řečeno neuvěřitelný. Sám jsem vyzkoušel vaření na plynu, které jsem provozoval na „sta-
rém“ bytě asi 15 let, i sklokeramiku, kterou mám v kuchyni namontovánu dodnes. Nejra-
ději však vařím na indukci, a to i přesto, že ji mám ve formě přenosného vařiče, který mi 
na kuchyňské lince občas neskutečně překáží. Zkušenosti s indukcí, které mám i z vaření 
na dalších indukčních přístrojích, se vám nyní pokusím zprostředkovat.

si prostě oblí bíte
Indukci Indukční vařič s jednou plotýnkou může být úsporným 

řešením pro víkendová sídla nebo malé domácnosti.

Položení zmrzliny vedle hrnce s vařící vodou není až taková nadsázka, jak se na první pohled zdá. 
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posunem prstu po  stupnici (Direct Select, 

TouchSlider, Slide) je možné v obou provede-

ních. I  přesto, že deska se ohřívá jen od ná-

dobí, je zde také ukazatel zbytkového tepla 

pro každou zónu. Pokročilejší funkce Boos-

ter (powerBoost, Rapid Start, Sprint) zvyšuje 

na omezenou dobu výkon desky, a tím umožní 

rychlejší náběh vaření. Tato funkce nemusí být 

přístupná pro všechny zóny současně, nebo 

může být využitelná jen u některých zón.

Často uváděnou funkcí bývá automatické 

rozpoznání nádobí a dokonce i  jeho velikosti. 

Bez hrnce odebírá přístroj minimum energie, 

což elektronika detekuje a  upozorní na  ne-

zatíženou zónu. Stejně funguje i  rozpoznání 

velikosti nádoby. Funkci časovače využijete, 

pokud chcete po nějaké době automaticky vy-

pnout varnou zónu.

Po nastavení teploty jednotlivých zón a po je-

jím dosažení se tato automaticky udržuje. Po-

dobně pracují i  funkce udržování teploty nebo 

bezpečného rozpuštění, které udržují teplotu 70 

či 40 °C. Automatické vypnutí zóny je bezpeč-

nostní funkcí, která po době (závislé na nastave-

ném výkonu) bez zásahu obsluhy automaticky 

vypne vaření. Pojistka proti přetečení zablokuje 

desku a vypne ohřev v případě, že z hrnce pře-

teče tekutina do prostoru ovládání desky. To má 

zabránit falešným povelům pro desku a ochránit 

ji před větším znečištěním.

Možnost rozšíření zón na vedlejší je spoje-

ním dvou vedle sebe ležících zón (FlexIndukce, 

Bridge). Tak je možné ovládat ohřev nádob ne-

pravidelného tvaru a podlouhlých pekáčů. Jis-

tě vás napadne, že zapnete dvě zóny a pekáč 

položíte přes obě. To má nedostatek v tom, že 

se neohřívá střed pekáče, který pak neleží nad 

zdrojem tepla. Někteří výrobci pomocí elektro-

niky spojují ovládání dvou desek, a tak vytvoří 

spojenou zónu. Lepším řešením je využití více 

cívek pod jednou zónou, které lépe pokryjí 

plochu než při spojení dvou zón. Dalším pou-

žívaným řešením jsou cívky navinuté do tvaru 

čtverců či oválů, které pokrývají většinu plochy 

zóny, takže při spojení obou zón je celá plocha 

také dobře pokryta.

Většina indukčních desek je vybavena dět-

ským zámkem, který brání přenastavení pří-

stroje. Funkci Stop & Go (Pauza) využijete, 

pokud musíte od vaření okamžitě odejít. Tato 

funkce přeruší vaření, ale pamatuje si veške-

rá nastavení, takže po příchodu jen stisknete 

tlačítko funkce a  pokračujete přesně tak, jak 

jste přestali.

Některé indukční desky mají vestavěnu 

ochranu proti přepětí a podpětí v síti, které by 

mohlo poškodit elektroniku. Při takové situaci 

se deska odpojí a vydá varovný signál na dis-

pleji, případně akusticky.

Další výhodou zejména v  perných letních 

dnech je nízké ztrátové teplo, které by vyhří-

valo kromě nádobí také prostor kuchyně. Jistě 

vás napadne, že v zimě to může být příjemné, 

ale uznejte, že vytápění pomocí varné desky je 

přeci jen trochu velký „luxus“.

Vše má i své nevýhody
Kromě ceny, což je nevýhoda dnes již téměř 

překonaná, je největší nevýhodou nutnost po-

užívat kovové magneticky vodivé nádobí. Nelze 

tady použít skleněné, hliníkové nebo měděné 

nádoby, na které jsme zvyklí. Dalšími nevýho-

dami, které jsou často uváděny, ale s  jejichž 

projevy jsem se za celou moji praxi nesetkal, 

je riziko ohřátí kovových řetízků nebo náramků 

při manipulaci v  těsné blízkosti indukční zóny 

a možné ohrožení elektroniky kardiostimuláto-

ru indukovanými proudy.

Naopak jsem se jednou setkal s indukčním 

ohřevem příborů, uložených v zásuvce přímo 

pod indukční deskou, což ale návody k mon-

táži desek zakazují a  u  moderních desek by 

tento problém měl být vyřešen.

Nádobí je důležité
Již jsem psal o nutnosti použití nádobí z mag-

neticky vodivého kovu. Ten poznáte jednoduše 

tak, že se na jeho dno přichytí magnet. Proto  

můžete použít například klasické smaltované 

nebo litinové nádoby. Řada moderního nádobí 

využívá sendvičová dna, zhotovená slisováním 

několika různých materiálů, které mají teplo 

získat a  rovnoměrně rozvést. Železné desky 

jsou zalisovány do dna nádoby z hliníku nebo 

jiného dobře tepelně vodivého materiálu. V pří-

padě koupě tohoto nádobí je vhodné zaměřit 

se na kvalitnější výrobky, protože při chybném 

slisování vrstev mohou nádoby pískat. Ne-

ctností může být menší rozměr železné vlož-

ky, což má za následek rychlejší ohřev v místě 

vložky. U pánví to poznáte při smažení palači-

nek. Nádobí s masivním dnem teplo rozvádí, 

ale také akumuluje, což způsobuje prodloužení 

reakce na ovládání desky.

Elektronický ohřev i ovládání
Pod hladkou horní deskou se nachází výko-

nová elektronika i ovládací dotykové senzory, 

jimiž můžeme ovládat základní nastavení výko-

nu desek, i další funkce.

Nastavení výkonu může být provedeno 

po zvolení příslušné zóny společným ovlada-

čem nebo je pro každou desku vlastní ovladač. 

Provedení ovladače tlačítky plus a minus nebo 

pohodlnější ovládání výkonu dotykem nebo 
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Princip indukčního vaření

Pokud vodičem prochází střídavý elek-

trický proud, vzniká elektromagnetické 

pole, pomocí něhož se v blízkém vodiči 

indukuje elektrické napětí. Pokud 

bychom oba konce blízkého vodiče 

spojili, vznikne zkratový proud, který 

se okamžitě přemění na teplo. Jestliže 

se místo vodiče nachází v blízkosti 

magneticky vodivá plocha, indukuje se 

v ní napětí, které se ale ihned uzavírá, 

a tak vznikají tzv. vířivé elektrické 

proudy. Protože v případě indukčního 

ohřevu představuje kovovou plochu 

dno hrnce, vzniká teplo přímo v něm.

Důležité montážní podmínky

Je velmi důležité dodržet zejména 

velikost mezer mezi deskou a dalšími 

prvky kuchyňské linky i mezery určené 

pro zabezpečení cirkulace vzduchu, 

který je nutný pro odvětrávání tepla, 

jež vyzařuje výkonová elektronika. 

Bez odvodu tepla by mohlo dojít nejen 

k poruchám elektroniky, ale také 

ke zkrácení její životnosti.

Nedoporučujeme montovat přímo pod 

indukční desku zásuvku na příbory. 

I když u dnešních desek je již magne-

tické stínění na dobré úrovni, mohlo by 

se stát, že se zde kovové části ohřejí.

Opravdu velká indukční zóna desky Fagor Zone vznikne spojením dvou zón pomocí 6 cívek, a tím zajistí rovnoměrný 
ohřev velkých nádob.

Regulace výkonu zóny posunem prstu po stupnici.

Ve skleněné nádobě na indukční zóně nic neuvaříte.

Indukční varná deska s ovládáním se stupnicí pomocí 
voliče výkonu pro každou zónu.

Pozor na napětí!

Protože jsou indukční desky spotřebiči 

s vysokým odběrem proudu stejně 

jako sklokeramické desky, je jejich pří-

vod zpravidla vícefázový (3x 400 V). To 

ovšem zpravidla neznamená zapojení 

na napětí 400 V, ale jen využití jednot-

livých fází, tedy nejčastěji 2x 230 V. 

Chybné zapojení může desku zničit. 

V takovém případě se na poškození 

nevztahuje záruka, proto vřele dopo-

ručuji nechat desku zapojit odborníka, 

který vydá doklad o provedeném 

připojení a za práci zodpovídá.

Ve skleněné nádobě na indukci nic  
neuvaříte.
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DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE • VYBRALI JSME PRO VÁS

Ve článku na předchozích stranách jste si mohli přečíst o výhodách indukčního vaření. 
Na této dvoustraně bychom vám rádi představili několik tipů na zajímavé výrobky z této 
oblasti, kterými můžete vybavit svou domácnost.

Vestavná indukční deska AEG HK884400FG 
cena: 32.990 Kč

Vestavná indukční deska Mora MIT610FSC 
cena: 13.990 Kč

Indukční vařič Goddess IC 420  

cena: 9.990 Kč

Indukční vařič Hyundai IND 210   
cena: 2.999 Kč

Vestavná indukční deska Whirlpool ACM 743 LX  
cena: 15.990 Kč

Vestavná indukční deska Siemens EH675MN11E   
cena: 32.990 Kč

Deska v netradiční šířce 78 cm s barevným ovládacím displejem MaxiSight. Sklokeramický povrch 

je rozdělen na čtyři varné okruhy. Každý z nich je uprostřed označen křížkem. Pokud nádoba zcela 

zakrývá křížek libovolného okruhu, i  když je umístěna přes dva okruhy, povrch pod jejím dnem 

bude ohříván vždy bez ohledu na její umístění nebo velikost. Deska je vybavena funkcí Direct-touch, 

4x boosterem, dětskou pojistkou a zámkem funkcí, funkcí automatického zahřátí a automatického 

vypnutí, časovačem CountUp Timer a Eco Timerem, který vypne elektřinu před vypršením nasta-

veného času vaření, a tím dojde k plnému využití zbytkového tepla. Můžete využívat zvukové sig-

nály a ukazatele zbytkového tepla. Desku můžete kdykoli opustit a po návratu se teplota zóny vrátí 

na původní výkon dotykem na senzor Stop + Go.

 Počet indukčních varných zón: čtyři, všechny o průměru 210 mm a s příkony 2 300/3 200 W

 Rozměry (švh): 780 x 50 x 520 mm

Klasická vestavná indukční varná deska se zcela jasným senzorovým ovládáním, kdy jsou jednotlivé 

volby vždy potvrzovány zvukovým signálem. To se nachází uprostřed mezi dvěma varnými zónami 

vpředu. Každou ze čtyř plotýnek je možné samostatně ovládat v devíti výkonových krocích. Desku lze 

bezpečně vypnout, je vybavena funkcí dětské pojistky, která uzamkne všechny funkce varné desky, 

a ukazateli zbytkového tepla.

 Počet indukčních varných zón: čtyři, pravá přední a levá zadní o průměru 200 mm mají příkon 

2,3 kW, zbývající dvě pak průměr 160 mm a příkon 1,4 kW

 Rozměry (švh): 590 × 62 × 505 mm

Čtyřplotnový indukční vařič s rozměrem sklokeramické desky o rozměru 580 x 510 mm je vhodný 

pro vestavbu i pro použití jako volně stojící spotřebič. Tento indukční vařič lze umístit i na rovnou 

tepelně odolnou plochu. Na spodní části jsou nožky, které umožní postavení na rovnou plochu. 

Díky indukční technologii nastává ohřev během několika sekund. Sklokeramická varná deska má 

snadnou údržbu a poskytuje vysokou bezpečnost, například dojde k automatickému vypnutí při 

odstavení nádobí. Ovládá se dotykově a pro každou plotnu má osm volitelných stupňů ohřevu. 

Má i časovač do 99 minut s následným vypnutím a je určena pro nádoby s průměrem dna 12 až 

26 cm. 

 Počet indukčních varných zón: čtyři, celkový příkon 6 800 W

 Rozměry (švh): 580 x 85 x 510 mm

Vařič Hyundai IND 210 nabízí dvě indukční keramické desky o rozměru 280 x 280 mm pro nádobí 

o průměru dna od 12 do 26 centimetrů. Při odstavení nádoby z plotny se tato automaticky vypne. 

Vařič se ovládá pomocí dotykového ovládání v deseti stupních výkonu každé plotny nastavitelné 

po 20 °C v rozmezí od 60 do 240 °C. Stav vařiče indikují displej a světelné kontrolky funkcí. K dispo-

zici je časovač až na 180 minut s následným vypnutím.

 Počet indukčních varných zón: dvě, celkový příkon 3 400 W

 Rozměry (švh): 600 x 65 x 360 mm

Varná indukční deska Whirlpool ACM 743 LX v klasickém provedení má kolem varné plochy postran-

ní nerezové lišty. Mezi předními dvěma plotýnkami pak najdete ovládací dotykový panel s hlavním 

vypínačem a časovačem. Každá plotna je samostatně regulovatelná v devíti výkonových stupních. 

Vestavná varná deska dále nabízí nízkoteplotní funkce, Jet Start (Booster), na ní postavené nádobí 

s připravovaným pokrmem je možné rychle uvést do varu. Deska má i funkci dětské pojistky.

 Počet indukčních varných zón: čtyři, s elektronickým ovládáním, maximální příkon 7 400 W

 Rozměry (švh): 560 x 49 x 490 mm

Indukční vestavná varná deska Siemens EH675MN11E používá senzorové ovládání touchSlider 

a je vyvedena ve fazetovém designu. Funkce powerBoost je dostupná pro všechny indukční varné 

zóny. Každá z nich pak má možnost velmi jemné regulace díky 17 výkonovým stupňům. Součástí 

desky je i časovač a funkce zablokování ovládání desky při čištění. Varná deska je dále vybavena 

bezpečnostním vypínáním, dětskou pojistkou, hlavním vypínačem a ukazateli zbytkového tepla pro 

každou varnou zónu. Tato deska je kombinovatelná s jinými sklokeramickými deskami ve fazetovém 

designu.

 Počet indukčních varných zón: čtyři, s  rozpoznáním hrnce, z  toho jedna flexindukce, celkový 

příkon 7,2 kW, funkce powerManagement umožňující nastavit maximální příkon varné desky

 Rozměry (švh): 560 x 57 x 500 mm

n
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Celý rok jsme využívali možnosti pravidelného 

úklidu zejména v době, kdy byt byl prázdný 

a vysavač se staral o úklid pokoje spojeného 

s  kuchyní o  celkové ploše nad 20 m2 s  ko-

bercem a  dlaždicemi. Vysavač fungoval ce-

lou dobu bez poruchy a postačilo jen zhruba 

jednou týdně vyčistit zásobník na  nečistoty 

a jednou za měsíc až dva pak velkým domá-

cím vysavačem vysát jeho filtr. Ve  stejném 

intervalu jsme prováděli běžné vysávání ce-

lých místností, protože robotické vysavače 

se z principu nedostanou do rohů místností, 

pod nízký nábytek a do úzkých prostor, kam 

nevjedou. U Ecovacsu jsme zaznamenali, že 

postačí prostor jen o  necelých deset centi-

metrů širší, než je jeho průměr, a  do  tohoto 

prostoru spolehlivě zajede i z něj vyjede ven. 

Po roce jsme nezaznamenali ani úbytek ener-

gie akumulátoru, což u některých robotických 

vysavačů bývá údajně problém.

Jediné nedostatky, se kterými jsme se 

za  rok setkali, byly tři výpadky nastaveného 

času úklidu, což mohlo být způsobeno mani-

pulací s vysavačem při čištění dlouhých vlasů 

a  namotaných nití z  kartáče, při kterém se 

zřejmě vysavač vypnul, případně výpadkem 

proudu na  delší dobu. Asi dvakrát se stalo, 

že vysavač „viděl“ více prachu, než na pod-

laze opravdu bylo, a proto jsme vyčistili čidla 

znečištění umístěná v  prostoru u  schránky 

na nečistoty.

Při čištění od  vlasů bylo nutné kartáč vy-

táhnout z  těla vysavače. K  tomu stačí vy-

šroubovat dva šroubky a vyvléknout ozubené 

kolečko kartáče z  řemínku. Někdy se vlasy 

dostaly až k  ložisku, a proto byla nutná tro-

chu větší trpělivost při čištění tohoto prostoru. 

Drobnou vizuální nectností je otěr povrchové 

barvy z plastů v místech, kde vysavač často 

naráží do nábytku.

I  přesto, že vysavač se pohybuje podle 

výrobcem vloženého režimu, uklízí díky roz-

poznání nečistot velmi kvalitně a jsme s jeho 

výkony a uklízením opravdu spokojeni. Z toho 

důvodu jej můžeme jen doporučit.

DLOUHODOBÝ TEST • DOMÁCÍ SPOTŘEBIČEDOMÁCÍ SPOTŘEBIČE • TEST

robotický vysavač Samsung NaviBot Silencio VCR 8895

Tichý a nenápadný
Robotický vysavač NaviBot Silencio 
VCR 8895 má být tichý, proto jsme 
neodolali ho vyzkoušet.

Silencio má tichý chod v popisu práce. Po za-

pnutí nás opravdu překvapilo, jak potichu umí 

vysávat. Je to sice na úkor sacího výkonu, ale 

pro vysávání prachu na moderních hladkých 

podlahách pracuje ideálně. Chcete-li využít 

plný sací výkon, stačí zapnout funkci Turbo 

na  dálkovém ovladači před zvolením režimu 

vysávání. Hlučnost se zvýší minimálně. Stej-

ně vybíráte i funkci Edge, kdy vysavač zajíždí 

až k okrajům nábytku nebo kolem zdi. Reži-

my pohybu lze volit i  na přístroji, stejně jako 

časování. Je to ale méně pohodlné, a  tak je 

rozumnější použít dálkové ovládání.

V režimu Auto vysavač projede celou míst-

nost a dobře se vyhýbá překážkám, takže oko-

lo stěn a vysokého nábytku nechává při neza-

pnuté funkci Edge asi 5–10 cm neuklizeného 

místa. Se zapnutou funkcí uklízí až k okrajům, 

ale o to více pak naráží do překážek.

Režim Max se chová stejně jako Auto, s tím, 

že projíždí místnost až do úplného vybití aku-

mulátoru. Pak zajede do nabíjecího doku. Re-

žim Manual umožňuje ruční řízení vysavače 

ovládacím křížem na dálkovém ovladači. Režim 

Spot je určen 

pro místní zne-

čištění, kdy po nave-

dení na  ušpiněné místo 

ručním řízením vyčistí čtverec 

o straně 1,5 metru.

V rámci příprav vysavače a po jeho připojení 

k  nabíječce je vhodné nastavit aktuální čas. 

Pak můžete nastavit opakovaný i jednorázový 

čas vysávání.  

Všechny režimy i  funkce jsou shodné s  tím, 

co uvádí výrobce. Jen v případě, že přístroj má 

vysát úzké místo, může mít problém vjet dosta-

tečně daleko. U nás to bylo místo mezi stolkem 

a sedačkou, přístupné jen z jedné strany. Vysa-

vač sem vjede, ale nedojede do konce. Myslíme 

si, že je to paradoxně způsobeno jeho postu-

pem „po čtvercích“, které systematicky projíždí.

Virtuální zákaz
Systém Virtual Guard obohacuje funkčnost vy-

savače dvěma „strážnými věžemi“, jimiž může-

te vytvořit virtuální čáru, za kterou se vysavač 

nedostane. V případě, že potřebujete vysavači 

zakázat vjezd, provedete to nastavením Fance 

(bliká červená), zatímco nastavení Guide (bliká 

zelená) zakáže vysavači vjezd do doby, dokud 

neuklidí první prostor. Pak pokračuje i za ohra-

ničením. Vysavač se zastavuje asi deset cen-

timetrů od  virtuální linie. Schody ohraničovat 

nemusíte, ty spolehlivě rozezná od výšky šesti 

centimetrů a vyhne se jim.

Novinkou je speciální utěrka, kterou lze 

připnout do zadní části vysavače. Je vhodná 

zejména pro hladké podlahy, na  nichž může 

sesbírat drobné části nečistot za vysavačem. 

Představa o vytírání podlah po jejím namočení, 

o které autor četl v jednom z „oslavných“ člán-

ků, je ale podle jeho názoru nereálná.

Při plně vybitém akumulátoru jsme naměřili 

dobu nabíjení 114 minut do plného nabití. Vy-

sypávání nečistot ze sběrné nádoby lze nahra-

dit jejich odsátím pomocí domácího vysavače 

díky odklopnému víčku.

Hodnocení
Vylepšeno je rozpoznávání předmětů, které 

vysavač vidí na podlaze – třeba hrníček, pokud 

se k  němu blíží čelně. Vysávání na  hladkých 

podlahách i kobercích s nízkým vlasem je  vel-

mi dobré. Trochu nás zklamalo nerozpoznání 

užších prostorů (48 cm), které díky metodě 

vysávání podle čtvercové sítě nevysál celé.

Samsung NaviBot VCR 8895 včetně dvou „strážních věží“, 
dálkového ovládání, filtru a čisticího kartáčku.

Elegantní vysavač Ecovacs D54 je už rok naším 
spolehlivým pomocníkem při denním úklidu jemu 

svěřené plochy domácnosti.

služebník
Spolehlivý
Vysavač Ecovacs D54 jsme testovali před rokem (Inspirace Euronics 4/2010) a v té době 
začal i jeho dlouhodobý test. Nyní tedy vyhodnocujeme zkušenosti z jeho používání.

doporučená 
cena:

12.990 Kč

příkon: 40 W

filtrace: 0,6l nádoba  

+ filtr Hepa H11

maximální 
doba provozu/
nabíjení:

90/120 min

napájení: akumulátor NiMh 14,4 V, 

2 Ah

rozměry vysa-
vače/dokovací 
stanice (švh); 
hmotnost:

355 x 95 x 355 mm/ 

275 x 125 x 155 mm;  

4 kg

příslušenství: dokovací stanice, dálkové 

ovládání, 2x virtuální zeď, 

držák utěrky, dvě různé 

utěrky, náhradní filtr, čisticí 

kartáček, držák dálkového 

ovládání

doporučená 
cena:

6.990 Kč

příkon: 30 W

filtrace: bezsáčkový, objem nádoby 

0,4 litru, antibakteriální filtr

maximální 
doba provozu/
nabíjení:

45 minut/4 hodiny

napájení: akumulátor NiMH 14,4 V, 

1,8 Ah

rozměry vysa-
vače/dokovací 
stanice (švh); 
hmotnost:

 hmotnost: 325 x 95 x 335 

mm/345 x 155 x 335 mm; 

3 kg

příslušenství: nabíjecí stanice, náhradní 

sběrací kartáček, háček 

na vytahování nečistot

Samsung NaviBot Silencio  
VCR 8895

Ecovacs D54

robotický vysavač Ecovacs D54
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Kávovar EC 850.M je vybaven bohatým příslu-

šenstvím, které zahrnuje tři filtry na kávu, filt-

rační patronu na vodu, trysky pro horkou vodu 

a  nádobu na  pěnění mléka. Přiložený návod 

poněkud úsměvnou, ale celkem srozumitelnou 

češtinou vysvětluje použití a  možnosti nasta-

vení, kterých je překvapivě dost.

Široké možnosti
Před použitím je vhodné pomocí přiloženého 

indikačního proužku nastavit tvrdost vody, 

dobu, po níž se přepne do  stand-by režimu, 

a teplotu vody. Pokud budete používat filtrační 

patronu, nastavte tvrdost vody na nejnižší. Po-

mocí pouhých šesti tlačítek a kontrolek nasta-

víte také množství kávy pro každou jednotlivou 

přípravu kávy. Jeden nebo dva šálky espresa, 

množství mléka i  kávy pro kapučíno i  latte 

mac chiato a dávku vody ze speciální trysky.

Vše funguje jednoduše a přesně podle ná-

vodu. Nastavit množství kávy či mléka pro jiný 

hrníček znamená pouze jednou místo stisku 

podržet tlačítko po celou dobu přípravy, a když 

chcete napouštění zastavit, tlačítko pustit.

Mletá káva i kapsle ESE
Kávovar umožňuje využití tří sítek, která se 

vkládají do pákového držáku – pro jednu a dvě 

porce kávy a pro ESE kapsle. Podle nákresu 

v návodu je sice nepoznáte, ale mají na sobě 

vylisované značky, díky nimž je jejich určení 

jasné.

Kávovar udělá na  espresu krásnou pěnu, 

která dlouho drží. A  to jak z  čerstvě mleté 

kávy, tak i  z  jednotlivě neprodyšně balených 

ESE kapslí, ze kterých byla káva opravdu vyni-

kající. Jsem zvyklý používat běžné druhy kávy 

v mém 13letém pákovém kávovaru DeLonghi, 

a u stejné kávy jsem poznal malý rozdíl, který 

přikládám filtru na vodu, jímž můj kávovar není 

vybaven.

Nápoje s mlékem
Automatické pěnění mléka dělá přípravu těch-

to káv pohodlnější. Je jí však třeba věnovat 

pozornost. Speciální nádobka na  mléko se 

jednoduše připojí ke  kávovaru místo trysky 

na teplou vodu. Kávovar typ příslušenství roze-

zná a umožní příslušnou funkci. Bez nasazení 

nádobky s mlékem není možné nápoje připra-

vit a bez nasazení trysky na vodu nelze dávko-

vat vodu. Mléko použijte nízkotučné, chladné 

asi 5 °C, aby se dobře tvořila pěna. Její hustotu 

lze nastavit přímo na nádobce, kde je možné 

také kdykoli spustit propláchnutí jejich vnitř-

ních cest párou a  horkou vodou. To je důle-

žité udělat po každé přípravě, protože mléčné 

cesty jsou náročné na  správnou čistotu. Jen 

náznak zkaženého mléka totiž zcela spolehlivě  

znechutí každou kávu.

Čištění
Kromě nádobky na  mléko je nutné jednou 

za  čas odvápnit celý systém, na  což přístroj 

sám upozorní. Odvápnění má svůj program, 

před nímž naplníte odvápňovacím roztokem 

zásobník vody po značku maxima a pod oba 

výtoky dáte dostatečně velké nádoby, které 

bude možné v průběhu odvápňování vyprazd-

ňovat. Stejně tak při následném výplachu sys-

tému čistou vodou. Odvápňování se provádí 

bez vodního filtru.

Doporučujeme jednou za čas propláchnout 

sítka vodou, aby se vyplavily zbytky kávy, které 

mohou v meziprostoru sítka zůstávat. Povrch 

přístroje čistěte jemnými neabrazivními pro-

středky na vlhkém hadříku, aby nedošlo k po-

škrábání.

Plováček odkapávací nádobky upozorní 

na nutnost jejího vyčištění. Střední díl nádobky 

je vyjímatelný a  umožňuje snížení plochy pro 

postavení vyššího hrníčku.

TEST • DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE
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To si uvědomuje Electrolux, který přišel s po-

mocníkem usnadňujícím i  sběr tohoto prachu 

pomocí speciální prachovky. Ta je zabudována 

přímo v těle vysavače ZJM68FD1Jet MaXX. 

Filtrační systém
Vysavač je vybaven sáčkem S-bag, který je 

u značky Electrolux již tradiční a můžete si tedy 

při nákupu vybrat z několika jeho provedení – 

od obyčejného až po sáčky se zvýšenou filtrací 

pro alergiky nebo s protipachovým filtrem pro 

chovatele. Tento sáček je umístěn ve  speci-

álním koši zajišťujícím dobrý přístup ze všech 

stran a  tím jeho dobrou průchodnost. Sáček 

lze z koše jednoduše vyjmout po otevření koše. 

Před motorem je umístěn ještě jednoduchý filtr, 

který slouží k ochraně motoru pro případ pro-

tržení sáčku, proto jej nevytahujte a  udržujte 

v  čistotě. Výstupní HEPA filtr H12 lze vyprat – 

šetří tím vaše provozní náklady. Za ním je ještě 

poslední pachový filtr, takže do místnosti vysa-

vač vrací opravdu čistý vzduch. K těmto filtrům 

se dostanete po odejmutí zadního krytu, který 

jde trochu více ztuha a je třeba zatáhnout sou-

časně na obou stranách.

Jednoduché ovládání
Přístroj se zapíná a vypíná otočným ovladačem, 

kterým současně nastavíte i výkon v šesti stup-

ních. Lze to zvládnout i nohou, stejně jako naví-

jení síťové šňůry pomocí velkoplošného tlačítka. 

Jednoduché ovládání doplňuje kontrolka napl-

nění sáčku. U všech šesti stupňů jsme namě-

řili podtlak s výsledky, které najdete v tabulce. 

Maximálních 26 kPa je skutečně velmi pěkný 

výkon.

Praktické zkušenosti
Úklid pomocí vysavače Electrolux  ZJM68FD1 

je rychlý a velmi účinný zejména díky vysoké-

mu příkonu a  hubici Dust Magnet, která vy-

sává po celé své šířce. To jsem ověřil při po-

kusu s  jemnými pilinami. Výkon je třeba tlumit 

zejména při vysávání koberců, kdy vysokým 

podtlakem mají tendenci se nadzdvihovat. Pro 

koberce bych doporučil dokoupení rotačního 

kartáče, který účinnost vysávání ještě navýší.

Pochopitelně jsem byl zvědav na práci s pra-

chovkou, která sbírá nečistoty elektrostaticky. 

Pracuje se s  ní velmi pohodlně, zejména díky 

teleskopické rukojeti a možnosti ohnutí pomocí 

prstence na rukojeti, takže pohodlně dosáhne-

te na obrázky, vysoké police horní hrany dveří 

a podobná těžko přístupná místa. Její čištění je 

jednoduché. Stačí pustit vysavač a  strčit pra-

chovku do pouzdra. Pro důkladné očištění se 

mi osvědčilo prachovku z  pouzdra několikrát 

vytáhnout a  zasunout při zapnutém vysavači. 

Při vysávání je nutné mít prachovku zasunutou 

do pouzdra nebo pouzdro uzavřít zátkou, která 

je umístěna v blízkosti otvoru pouzdra.

DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE • TEST

vysavač Electrolux ZJM68FD1Jet MaXX

S prachem si poradí

cena: 3.299 Kč

filtrace; velikost 
sáčku:

Hepa H12 omyvatelný; 

S-bag 3,5 l

podtlak max.: 26 kP (naměřeno)

příkon max.: 2 000 W

rozměry (švh); 
hmotnost: 

400 x 280 x 600 mm; 

8,31 kg

Electrolux ZJM68FD1

Stupeň podtlak

1 5 kPa

2 9 kPa

3 14 kPa

4 19 kPa

5 24 kPa

max. 26 kPa

kávovar DeLonghi EC 850.M

Káva jako z Itálie
Na test kávovaru DeLonghi 
jsme se moc těšili. 

Prach se však neusazuje jen na podlaze, ale 
i na nábytku, obrazech, elektronice a všem, 
co se v bytě nachází. 

hned dvakrát

Prachovka se nachází v pouzdru, které je odsáváno. Při 
jejím vyjmutí je nutné pouzdro uzavřít zátkou, která je 

vidět pod madlem prachovky.

cena: 8.990 Kč

druhy nápojů: espreso, dvojité espreso, 

kapučíno, latte  macchiato, 

horká voda – vše 

automatické přípravy

tlak: 15 barů

zásobníky: voda: 1 l, mléko: 0,4 l

příkon: 1 450 W

rozměry (švh); 
hmotnost: 

305 x 275 x 320 mm;  

7 kg

DeLonghi EC 850.M
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Říká se, že dobrá věc se prodává sama. To 

je zřejmé už při pohledu na krabici s vkusným 

potiskem. Z návodu lze ale vyčíst, že váha má 

víc možností, než jsme si původně mysleli. 

Kromě vážení sypkých i tekutých potravin umí 

také převést jejich hmotnost na objem a zpět. 

Kromě mililitrů a gramů lze využít u nás nepou-

žívanou měrnou jednotku fluid ounce (britskou 

unci), ale také hrníček či šálek pro zajímavé 

„hrníčkové“ recepty. Váha počítá s  jeho obje-

mem 250 ml.

Ovládání
Na váze najdete dvě tlačítka se třemi možnost-

mi. Před vážením se přístroj zkalibruje dlouhým 

stiskem horního tlačítka. Poté, co se na displeji 

objeví hodnota nula, lze vážit. Spodním dvoj-

tlačítkem vyberete potravinu, kterou chcete 

vážit či měřit (voda, mléko, olej, cukr, mouka), 

či jednotku, ve  které chcete měření provést 

(gramy, mililitry, FL OZ – unce, cups – šálky). 

Funkce Tare (vynulování) umožní přidávání dal-

ších potravin do nádoby.

Praktické zkušenosti
První nulování bylo trochu zavádějící, protože 

stisk tlačítka a  současné zatlačení kamkoli 

na  nádobu se ihned projevilo změnou údajů 

na  displeji. Obavy o  jednoduchost kalibrace 

a  vynulování se však ukázaly jako zbytečné. 

Kalibrace i nulování proběhnou až po ustálení 

hodnoty na displeji. Je tedy jedno, jaké údaje 

se objevují na  váze po  čas stisknutí tlačítek, 

váha další činnost provede až po ustálení mě-

řeného údaje. Jak kalibrace, tak i nulování tedy 

probíhá úplně přesně.

Zkusili jsme v cejchovaném odměrném válci 

odměřit tekutiny a ty převážit na váze s převo-

dem na mililitry. Poté jsme přepnuli i na další 

jednotky vždy se správně navoleným druhem 

potraviny. 

Převod hmotnosti na  objemové veliči-

ny váhy je u  nejpoužívanějších tekutin velmi 

přesný. Minimální odchylka u oleje, která ale 

jistě neovlivní připravovaný pokrm, může být 

způsobena typem použitého oleje, nebo spí-

še plodin, ze kterých se vyrábí a které mohou 

mít jinou měrnou hmotnost. Možnost přidá-

vání dalších ingrediencí do pokrmu s pomocí 

nulování funguje perfektně a šetří čas jak při 

vlastním vaření, tak i při mytí menšího množ-

ství nádobí. Po  pěti minutách nečinnosti se 

přístroj sám vypne. Můžete jej vypnout i po-

držením horního tlačítka po dobu minimálně 

tří sekund.

Mytí
Tady ale přichází trochu nepříjemná věc. Díky 

zabudované elektronice není možné přístroj 

mýt v myčce ani jej ponořit do  vody. Ovšem 

kromě vnitřní části, kterou lze mýt naplněním 

vodou s teplotou do 70 °C a nebrusným my-

cím prostředkem. Venkovní části jsou určeny 

pro otření vlhkým hadříkem.

Hodnocení
Váhu hodnotíme jako velmi užitečného po-

mocníka pro přípravu menších množství po-

travin. Funguje spolehlivě a přesně. Škoda že 

její objem je pouze jeden litr, i přesto, že měřicí 

rozsah umožňuje vážení do tří kilogramů!

DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE • TEST

kuchyňská váha Gallet BAC 121

Vážení bez hranic

cena: 399 Kč

rozsah vážení: 1 g až 3 000 g

objem nádoby: 1 litr

napájení: knoflíková baterie CR2032

rozměry (švh); 
hmotnost: 

216 x 140 x 144 mm;  

330 g

Gallet BAC 121

O testování kuchyňské váhy Gallet 
BAC 121 jsme uvažovali už déle, pro-
tože jde o neobvyklý přístroj, který 
nás zaujal svým provedením a ná-
paditým zabudováním digitálního 
ukazatele hmotnosti do rukojeti ná-
doby. V té lze také potraviny míchat. 
Těšili jsme se, až budeme moci tento 
opravdu nápaditý výrobek otestovat.

Displej s informacemi o hmostnosti a objemu je šikovně 
umístěn na držáku váhy mezi ovládacími tlačítky.

www.candy-hoover.cz 

Absolutní bezpečnost 

Indukční varná deska se vyznačuje absolut-

ní bezpečností. Varná zóna je aktivní pouze 

v případě kontaktu s hrncem, aby se za-

bránilo náhodnému spuštění. Jelikož je tep-

lo vytvářeno přímo na spodní části hrnce, 

povrchová deska zůstává studená, a tudíž 

nehrozí riziko popálení.

Čištění 

Povrch desky je hladký, bez jakýchkoli vý-

čnělků, a to činí čištění snazší. Na rozdíl 

od sklokeramické desky, z důvodu nízké 

teploty, kterou dosáhne povrch indukční 

desky při provozu, i v případě že náhodně 

uniknou jakékoli tekutiny z nádoby, nehro-

zí nebezpečí spálení nebo krystalizace. 

Výhody indukce: 

- přímý ohřev dna hrnce či pánve 

  (nedochází tak ke ztátě energie)

- ryhlost ohřevu

- úspora času a energie

Maximální efektivita 
S 90% účinností je technologie indukčního vaření nejefektivnější. Teplo se vytváří přímo na spodní části pánve či 

hrnce bez ztrát. Tím se optimalizuje celková spotřeba a zároveň nám umožňuje vyhnout se zbytečnému plýtvání.

Indukční deska s varnou zónou o průměru 28 cm, na kterou mů-

žete použít velké pánve a usmažit tak pokrm pro celou  

rodinu najednou, šetří energii a Váš čas.

Přední ochranná kovová lišta.

Řada desek s označením CIE.Ř

Senzorové ovládání v jedné řadě zabezpečující přehlednost  

funkcí a rychlost obsluhy.   

Fazeta (zkosení) desky umožňující 

lepší údržbu mezi přechodem varné 

a pracovní kuchyňské desky.

Senzorové ovládání v jedné řadě. Se o o é o ádá jed é ad

Řada desek s označením CIE. 

Výhody 
indukce

28 cm
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Neměla jste strach, že by televizní či filmo-

vé role mohly ovlivnit podvědomí poslu-

chačů? Neměla jste třeba problémy ohled-

ně „mrchy“ Patricie z Ošklivky Katky? 

Samozřejmě že ano. Na  druhou stranu je 

dobré postavu zahrát tak, aby lidé uvěřili, že 

hrajete samu sebe. Dodnes se setkávám s ná-

zorem, že jsem určitě stejně hloupá a namyš-

lená jako Patricie. 

Do jaké míry lze kariéru naplánovat?

Můžete si plánovat jednotlivé úkony, den 

po dni, ale musíte mít určité štěstí, a odvahu. 

Já osobně na nic netlačím, ale zároveň hodně 

tvrdě pracuji na tom, pro co se rozhodnu, až 

pak to vzdávám.

Které ze svých rolí si vážíte nejvíce?

Vážím si například Lucie z filmu Tacho. Bylo 

to nejenom skvělé natáčení, ale i zajímavá po-

stava. A také Carmen v pohybovém divadel-

ním představení souboru PAP.

Byla to náhoda, že si Dan Landa vybral 

do filmu Tacho zrovna vás? 

Ano, byla. Přišla jsem na konkurz, kde mě 

nejprve odmítli s tím, že chtěli blondýnku a já 

v  tu dobu měla zpět hnědé vlasy, ale přesto 

mě nakonec pozvali do druhého kola s pod-

mínkou odbarvení, a ve finále jsem roli získala.

Jízdy nadupaným speciálem s  profíkem 

za volantem pro vás ovšem nebyly nic no-

vého, pokud vím?

Naopak, bylo to úplně nové. Do té doby jsem 

byla pouhým divákem rallye. Přestože můj 

malý bratr Daniel (6) jezdí autokrosové závody 

v  Racer Buggy, tak jsem seděla v  závodním 

autě poprvé. Dnes už si občas zajedu nějaký 

rallye sprint. Naposled jsem skončila s Jaromí-

rem Tomaštíkem třetí na Rally Pačejov. 

 

Nebylo vám líto, že zpívání a skládání pís-

ní muselo na čas ustoupit herectví? 

Nikdy neustupuje jedno druhému, ani ne-

musí, zpívám pořád a skládám třeba i v autě 

nebo večer po  představení. Múzu nemůžete 

odložit a chuť už vůbec ne.

Odkud pramenil nápad postavit si kapelu 

na základě webové reality show? 

Potřebovala jsem kapelu a plánovala udělat 

konkurz. Když už jsem ho ale uspořádala, při-

šlo mi líto těch, kteří přijdou, budou mít talent, 

ale nevybereme je. Chtěla jsem, aby měli šan-

ci, že si jich někdo další všimne.

Co byste poradila všem dívkám s  ambi-

cemi dobýt špičky šoubyznysu? 

Každý, kdo má chuť jít s  kůží na  trh, ať to 

zkusí, ale raději svou prací než předváděním 

čehokoliv jiného.

Byla za těch patnáct let, co zpíváte a hra-

jete, někdy situace, kdy jste si říkala – že 

se na to raději nevykašlu?  

Tím si prochází do  jisté míry určitě každý. 

A  to v  jakémkoliv oboru. Snažím se nelpět 

na  tom, co dělám, a mít obsáhlý rejstřík pro-

jektů, abych neměla pocit jednostrannosti. 

Jedna ze skladeb vašeho debutového 

CD, Láska v  housce, byla jednou z  nej-

úspěšnějších písní uplynulého roku. Vě-

děla jste, když jste ji psala s expartnerem 

Ondřejem Ládkem, že to bude takový hit? 

Kdepak. Ondra jí naprosto věřil, já se necha-

la mile překvapit. Je to moc šikovný autor a má 

cit pro to, co se lidem bude líbit.

Křest desky proběhl ve  stylu honosné 

show, kde jste excelovala při náročné ak-

robacii na lanech. Jste adrenalinový typ? 

Ne tak docela, ale ráda přijímám výzvy a na-

bízím divákovi něco navíc. Akrobacie a zpívá-

ní je myslím slušná výzva, ale rozhodně tvrdě 

odpracovaná. Adrenalin v činnosti, kterou tré-

nujete, už většinou není. Nebo by neměl být, 

protože by mohl zkomplikovat spoustu věcí. 

Co říkáte tomu, že se o  vás mluví jako 

o české Lady Gaga – i vzhledem k ohla-

sům na show, jež v Česku neměla obdo-

by. Těší vás to?

Nemám ráda přirovnání tohoto typu, jsem 

ráda Olgou Lounovou, ale v  tomhle ohledu 

je to pro mě jako profesionála velká poklona, 

protože ona je světový fenomén. 

Svou kariéru budujete od  dvaceti let – 

a  zdá se, že úspěšně. Kde byste chtěla 

být za  deset let? 

Obecně určitě. Chtěla bych rodinu – děti, 

muže – s pevným zázemím, dům, pevné zdra-

ví, chuť pracovat a  pomáhat, jako mám teď. 

Dělat dobře svoji práci, která mě baví, nepře-

stat vymýšlet a  překvapovat, ale být i  vyrov-

nanou silnou ženou s  vlastní firmou, vlivem 

a energií.

Jak jste zatím spokojená s tímto rokem? 

Nechci se rouhat a opěvovat celý rok, jsem 

spokojená s  tím, jak to je, přijímám všechny 

změny, úspěchy i neúspěchy s pokorou a uvi-

díme, co nového ještě přinese. Bez těžkých 

chvil by si člověk těžko uvědomil ty krásné. 

Musím ale říct, že se mi letos splnily dva velké 

sny. Vydat sólovou autorskou desku pod svě-

tovým vydavatelstvím a  připravit velkou kon-

certní show, která překvapí a pobaví.

 

Máte za sebou úspěšné herecké role Pat-

ricie v seriálu Ošklivka Katka, Lucie ve fil-

mu  Tacho po boku Daniela Landy – i úspěš-

ný debut, desku Rotující nebe. Čím se nyní 

cítíte být – zpěvačkou, nebo herečkou? 

Já opravdu tyhle dvě profese nerozlišuji. 

Jsem takový projektor pocitů. Představte si, 

že do mě jako divák něco vyšlete, já to zdvoj-

násobím a pošlu zpátky. Jsem prostě transfor-

mátor emocí, které předávám.

Pamatujete si na  první svůj první text? 

Pamatuji si na  první básničku v  páté třídě, 

do třídních novin o růži s trny. Namalovala jsem 

k  tomu i obrázek. První opravdový text přišel 

tak kolem třinácti.

Měla jste nějaké hudební vzory?  

S odstupem mi připadá, že jsem posloucha-

la už téměř všechny hudební žánry, ale nejvíc 

mě baví skladby a interpreti, kteří mají co říct. 

Začínala jsem na lidovkách, pokračovala přes 

trampské (Nedvědi, Žalman) až k  populár-

ní rockové muzice (Queen, Michael Jackson 

a klasická díla – Beethowen, Bach).

Proč místo uměleckého oboru jste odešla 

studovat pedagogiku do Liberce?

Chtěla jsem mít vystudované nejprve „po-

řádné“ školy, navíc učitelství jsem brala jako 

své životní poslání.

Dokážete si dnes představit sebe na uči-

telském stupínku? 

Takový Komenský v  sukních. (smích) Netr-

pělivý a přísný, ale spravedlivý, náročný, vyu-

čující nenásilnou formou, až hrou.

Co rozhodlo o studiu konzervatoře?

Vždycky mě velmi lákalo vzdělávání sebe 

sama a po úspěšném dokončení vysoké školy 

jsem ještě nechtěla odejít do praxe. Na kon-

zervatoř jsem dojížděla na  soukromé hodiny, 

takže zkusit talentové zkoušky byl jen krůček.

ROZHOVOR • OLGA LOUNOVÁ

Ráda
přijímám výzvy
V průběhu května nebylo v médiích frekventovanějšího jména než této energií sálající 
zpěvačky a herečky, která při křtu své debutové desky Rotující nebe předvedla v divadle 
Broadway show, z níž poklesla čelist i Karlu Gottovi. Teprve potom si mnozí uvědomili, 
že čerstvou třicátnici Olgu vlastně znají už dlouho – ze seriálu Ošklivka Katka, z filmu 
Tacho, případně z klipu veleúspěšného hitu Láska v housce, který pro ni napsal bývalý 
přítel písničkář Xindl X. 

Curriculum vitae… 

Olga Lounová (pravým jménem  

Pytlounová) se narodila 7. března 1981 

v  Liberci. Vystudovala zde Pedagogic-

kou fakultu, potom získala absolutorium 

na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze 

v oboru zpěv a herectví. Svůj talent zu-

žitkovala v  několika seriálech (Ošklivka 

Katka, Vyprávěj), v  muzikálech Golem 

a Kat Mydlář a také v hlavní roli ve filmu 

Tacho. S  expartnerem Ondřejem Lád-

kem nazpívala hit Láska v housce, který 

se stal jednou z  nejúspěšnějších písní 

loňského roku a objevil se i na debuto-

vém albu Rotující nebe.  
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burger Tor) postavenou v  roce 1734 a později 

přestavěnou do  současné podoby. Dříve byla 

v hraničním pásmu, zato dnes jejích 26 metrů 

výšky a skoro 66 metrů šířky nádherně vynikne. 

Další základní berlínskou památkou, stojící 

ostatně v blízkosti, je Říšský sněm (Reichstag). 

Sídlí v  něm německý parlament a  volně pří-

stupná je střecha s pozoruhodnou skleněnou 

kopulí, ze které je krásný výhled na město, což 

platí i o samotné střeše, kde je také výborná 

restaurace. Na vrchol kopule, který je částeč-

ně otevřený, vystoupáte letmo zavěšenou spi-

rálovitou lávkou (druhou se sestupuje) a  je to 

architektonický skvost ze skla, oceli a hliníku.

Je tu ale i  Památník holokaustu, postave-

ný po  17 letech diskusí, který je pro některé 

úžasný, pro jiné k nekoukání. Najdete ho rov-

něž u Braniborské brány, i když původně měl 

stát zcela mimo centrum. Nedaleko se nachází 

park Tiergarten, kde se pořádá např. Love Pa-

rade, ale kde se také opékají třeba selata.

V Berlíně je rovněž řada muzeí, z nichž nej-

známější je asi Egyptské muzeum s údajným 

originálem sošky Nefertiti. Za  pozornost stojí 

i  katedrála Berliner Dom dokončená v  roce 

1905, zřícenina kostela Kaiser-Wilhelm-

-Gedächtniskirche a kdo má rád architekturu, 

měl by vidět i budovu Berlínské filharmonie. 

Stopy nedávné historie
Pokud jste jejími fandy, nesmí vám uniknout Ale-

xanderplatz či bývalý hraniční přechod Check-

point Charlie. Ten kdysi spojoval americký sektor 

se sovětským a  dnes je z  něj muzeum „Dům 

na  Checkpoint Charlie“ (Haus am Checkpoint 

Charlie). Doporučujeme rovněž podívat se na je-

diný souvislejší zbytek Berlínské zdi (1,3 km), pyš-

nící se pouličními malbami, tzv. East Side Gallery.

Pokud pojedete s  dětmi, nezapomeňte 

na  botanickou zahradu s  rozlohou přes 43 

hektarů, největší v  Evropě. V  ní také může-

te vidět údajně největší skleník světa – Velký 

pavilon (Das Grosse Tropenhaus) – s plochou 

30 x 60 metrů. A  zastavte se také v  akváriu 

proslulé berlínské zoo. I když – pokud budete 

navštěvovat Tropical Islands, užijete si rybiček 

a tropického rostlinstva i tam. Tamní „botanic-

ká“ zahrada má totiž rozlohu 10 000 m².

Žádný problém…
Ubytování v Berlíně je v pohodě. Od jednodu-

chých a  levných hostelů přes v  současnosti 

taktéž poměrně levné hotely a hotýlky všech 

kategorií. Pokud budete cestovat MHD, což 

není drahé, nezapomeňte na  tzv. Berlin Wel-

comeCard, kterou využijete jak pro dopravu, 

tak pro vstup do památek a ještě ušetříte. Ať už 

ale dostanete v Berlíně chuť na cokoliv, nemu-

síte si ji nechat zajít. Berlín toho v tomto ohledu 

nabízí o dost více než Praha. Ať už jde o kva-

litní, nejen exotické kuchyně, či třeba klubová 

zařízení. Mimochodem dobře se jí také přímo 

na  Potsdamer Platz a  kupodivu – na  rozdíl 

od Česka – i na nádraží Berlin Hauptbahnhof 

(vínko a  krevety). Takže neváhejte a  vyražte. 

Přejeme vám dobrou chuť.

CESTOVÁNÍ • BERLÍN

Berlín
s kouzlem osobnosti
Necelých pět hodin vlakem, autem či autobusem je na dosah pozoruhodné město, se 
spoustou zeleně a vody, pohodovými lidmi, výbornými ubytovacími možnostmi, mnoha 
novodobými i historickými atrakcemi a skvělou mezinárodní kuchyní. Kolik z nás tam 
ale bylo? Čechy spíše napadne udělat si výlet do Paříže, Londýna či Říma. Ale do Berlína?

Berlín

Poloha: severovýchod Německa, 

asi 70 km od hranic s Polskem a asi 

350 km od z Prahy. Je tu řeka Spréva 

(Spree), rozsáhlé zelené plochy (18 % 

z celkové rozlohy), vodní plochy (asi 

7 %) a lesní porosty (18 %).

Rozloha: 892 km²

Cesta: ideálně vlakem, autobusem, 

autem (4,5 až 5 hodin z Prahy)

Obyvatelé: 3 398 205 (2006)

Jazyk: němčina, domluvíte se však 

i anglicky

Měna: euro (běžně se přijímají platební 

karty)

Nutné doklady: EU (dostačuje ob-

čanský průkaz) 

Kontakt: www.berlin.de (němčina, 

angličtina apod.), www.berlin.de/

stadtplan/ (plán města), www.berlin-

-pruvodce.cz (čeština)

Z  Berlína stalo kosmopolitní vzduš-

né město pro všechny věkové skupiny, 

ve kterém skoro vůbec neucítíte onu kla-

sickou „německost“, kterou mnozí nemu-

sejí nebo ji nemají rádi. 

Mění se ale nejen Berlín – mění se celé 

Německo. Někde pomalu, někde zatím 

vůbec ne, ale mění se. Nejvíce je to znát 

právě zde. Jen Češi to ještě příliš nevní-

mají, a proto jich sem nejezdí tolik, kolik by 

mohlo. Vždyť je to za rohem…

V  samotném Berlíně je propracovaná síť 

hromadné městské dopravy (U-Bahn, S-

-Bahn) a dobře funguje i půjčování kol, na kte-

ré narazíte hned u nádherného Berlin Haupt-

bahnhofu, tedy hlavního nádraží (nádherného 

zvláště po šoku z těch českých nádraží). Ně-

kolikapatrová vzdušná skleněná budova, kde 

jednotlivá podlaží charakterizují určité spoje, 

které z nich jezdí (mezinárodní rychlíky, ICE, 

S-Bahn, …), nad tím prodejny, restaurace, 

příjemní lidé. To si určitě nenechte ujít. 

Nejlepší je v  Berlíně vsadit na  hromad-

nou dopravu, pronájem kola, procházky, 

nebo všechno zkombinovat. Ve  městě je 

navíc spousta toho, co Praze chybí, resp. 

stále ubývá – zeleň, cesty pro kola a vodní 

plochy. 

Nenechte si uniknout
Základem je vyrazit do centra, které kolem 

sebe sdružuje řadu památek. Nemůžete si 

nechat ujít Braniborskou bránu (Branden-
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Kdysi se tu po vybombardované zemi proháněli pohraničníci. Dnes je Potsdamer Platz architektonickou přehlídkou, 
v níž se snoubí zbytky starého se zcela novým. Tato čtvrť prošla během 90. let obrovskou rekonstrukcí, která se – jako 

tolik věcí v Berlíně – opravdu povedla. Mj. se tu dobře jí i nakupuje.

Na střeše říšského sněmu vytvořil během jeho rekonstrukce architekt Norman Foster, povýšený v roce 1990 
do šlechtického stavu, obdivuhodnou skleněnou kupoli s částečně otevřeným vrcholem. Už jen tohle stojí za to vidět!
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Co do  ceny televizorů jsou oba systémy 

(až na brýle) srovnatelné, 3D letos ale můžete 

zakoupit už od 15.000 Kč. Kvalitu obrazového 

podání obou systémů doporučujeme posoudit 

osobně. Není nad to, vidět vše v praxi v dobře 

vybavené prodejně, jakou má Euronics napří-

klad v pražském Palladiu nebo DBK. 

Než se pustíme do nabídky jednotlivých fi-

rem, malá poznámka. Prakticky všechny tele-

vizory, o kterých tu bude řeč, mají tunery pro 

DVB-T a DVB-C, některé navíc mají i satelitní 

DVB-S. Všechny jsou připraveny pro příjem 

vysílání s vysokým rozlišením HD. Pokud bude 

výbava jiná, upozorníme vás na to.

Hyundai: LED i nahrávání
Informací o  podzimních modelech mnoho 

není, takže alespoň takto: všechny novinky 

už mají podsvícení LED a k  jednomu modelu 

(22924DVDR) s vestavěným přehrávačem DVD 

byla přidána možnost nahrávat na média při-

pojená přes USB. K dispozici je v úhlopříčkách 

48 cm (19") a 56 cm (22") a také v 66 cm (26"); 

56cm model má panel Full HD, ostatní jsou HD 

Ready s  rozlišením 1  366 x 768 bodů. Zmi-

ňované televizory jsou vybaveny jen tunerem 

DVB-T, pracujícím ale i v HD.

Zajímavé modely: LLH 26924DVDR 

(7.998 Kč, 66 cm, DVB-T, DVD přehrávač, pod-

svícení LED, PVR – nahrávání na disk připojený 

přes USB).

LG: sázka na pasivní 3D
Aktivní 3D najdete pouze u  plazem (řady PZ 

a PW), všechny LCD modely jsou s podsvíce-

ním LED a  jsou pasivní (LW). Ke  koupi bude 

asi 22 úhlopříček začínajících na  obdivuhod-

ných cenách. Nejlevnější aktivní plazma při-

jde na 15.000 Kč (42PW450, 107 cm), nejlev-

nější pasivní LCD, LG LV5500 (81 cm), přijde 

na 18.000 Kč. Plazmy mají letos nižší spotře-

bu (pod 200 W), ale nenajdete v nich satelitní 

tuner. Ten je v  roce 2011 u nás poprvé u LG 

k dispozici u LCD s podsvícením LED a pozná-

te to snadno – model má na  konci označení 

písmeno „S“.

Všechny televizory, které jsou označeny jako 

Smart TV, nabízejí jak specializované widgety 

pro vybrané servery, tak zcela otevřený přístup 

na  internet. Na  internet se obvykle připojíte 

přes kabel Ethernet (LAN), některé přístroje 

jsou Wi-Fi Ready, ale k těm je pak vždy nutné 

Wi-Fi adaptér dokoupit.

Letos poprvé jsou u LG k dispozici i dva wid-

gety pro české aplikace – server stream.cz 

a zpravodajství ČTK. U LG je třeba dát si pozor 

na DVB-C, které nemusí být v HD, a rozhod-

ně si povšimněte ještě zvuku, který u  někte-

rých televizorů ladil „audioguru“ Mark Levin-

son. U  několika přístrojů je i  certifikace THX. 

Novinkou je speciální dálkový ovladač Magic 

Motion, který bude kompatibilní s  některými 

modely a který má podporovat i gesta. I letos 

je také k dispozici servis u vás doma od úhlo-

příčky 94 cm.

Zajímavé modely: 42LK530 (15.000 Kč, 

107 cm, Full HD); 42PW450 (aktivní 3D, plaz-

ma, 107 cm, HD Ready, 1 024 x 768 bodů – 

15.000 Kč); 42LW570S (30.000 Kč, 107 cm, 

pasivní 3D, podsvícení LED, DVB-S). 

Panasonic:  
tenké plazmy, 3D i v LCD
Zprávou roku je nejen zavedení 3D do „teku-

tých krystalů“, ale také nový design, na který 

se dlouho čekalo a který se povedl nejen v nej-

vyšších LCD řadách, ale i  u  plazem, z  nichž 

některé jsou dokonce ultratenké. U  těch se 

vylepšila spotřeba a třeba model TX-P42GT20 

se 107 cm vykázal po hodině provozu na běž-

né televizní stanici spotřebu 149 W. Ve  3D, 

které je vždy pouze aktivní, nyní najdeme cel-

kem 14 různých modelů od 81 cm, v  cenách 

od 24.900 Kč výše (TX-L32DT30, LCD). 

U 3D je vidět jasné rozdělení: LCD pro úh-

lopříčky 81 cm a  94 cm, nad 107 cm pak na-

stupují plazmy a v případě nejvyššího modelu 

VT30 (jeho předchůdce byl minulý rok oprav-

du vynikající!) končí na 165 cm. Nové brýle TY-

-EW3D2L už po stranách nemají žádné vybrá-

ní, takže postranní světlo neruší.

Nejlevnější 3D plazmou Panasoniku je TX-

-P42ST30 z  řady ST30, za  kterou ve  107 cm 

zaplatíte 26.995 Kč. Pokud jde o satelitní tuner, 

ten u LCD najdete u DT30 a DT-35, u plazem 

pak u G30 a 3D modelů GT30 a VT30. U na-

posled jmenovaného je také jako u  jediného 

přístroje zabudováno Wi-Fi, zbylé modely 

s panely NeoPlasma a některé LCD jsou Wi-Fi 

Ready. U  několika přístrojů najdete dokonce 

i certifikaci THX.

Připojení na internet obstarávají pouze wid-

gety. U Panasoniku je třeba zmínit především 

ten pro přístup do archivu TV Nova, o kterém 

už byla řeč, k dispozici je také české zpravo-

dajství přes tn.cz. A  důležitá drobnost: LCD 

s  podsvícením LED stále používají špičkové 

panely typu IPS.

Zajímavé modely: 37DT30 (29.495 Kč, 

97 cm, aktivní 3D, podsvícení LED, DVB-S); 

TX-P42GT30 (34.995 Kč, 107 cm, plazma, ak-

tivní 3D, DVB-S).

Philips:  
nízká spotřeba, pasivní 3D
Podpora prostorového obrazu u  Philipsu je 

rozdělena do dvou oblastí: pasivního 3D, kte-

ré obstarává řada 7000 a Cinema 21:9 Gold, 

a  aktivního 3D. To najdete v  řadách 8000 

a  9000 a  v  televizoru Cinema 21:9 Platinum. 

Firma to má pěkně rozděleno!

Pasivní 3D zavádí letos Philips poprvé 

a dost mu věří, o čemž svědčí jeho zabudování 

i do vlajkové lodi značky – televizoru Cinema 

s poměrem stran LCD panelu 21:9. Oba mo-

dely této řady se ale liší ještě v něčem. Zatímco 

u Cinema 21:9 Gold (pasivní 3D) je LED pod-

svícení v rámu, u verze Platinum je celoplošné, 

Z  nových či dopracovaných funkcí jmenujme 

především podstatně více výrobků s  přístu-

pem na  internet, výrazně větší podporu bez-

drátového připojení (Wi-Fi), více telefonování 

přes Skype a  nahrávání na  média připojená 

přes rozhraní USB a  také nesrovnatelně více 

televizorů s pasivním 3D, o  což se zasloužily 

LG a Philips. Minulý rok byl přitom na trhu pou-

ze jeden…

Mezi další novinky patří především úspor-

nější provoz a  větší vybavenost tlačítky pro 

úplné vypnutí televizoru a tudíž nulovou spo-

třebu. Nedočkali jsme se ovšem vícetune-

rových strojů a  jejich slibované uvedení se 

opět odložilo. Jinak letos můžete očekávat 

především „studenou válku“ ve  3D, tedy 

bitvu o  aktivní či pasivní budoucnost. Ro-

zumného bezbrýlového 3D se totiž hned tak 

nedočkáme.

Všichni se snaží o internet
Tohle je trend přímo jednoznačný! Ať už jde 

o  internet plný, u  kterého můžete zadat libo-

volnou webovou adresu (Philips, Sharp a nově 

LG, Sony), nebo přístup přes tzv. widgety, tedy 

specializované prográmky. Widget má výhodu 

v tom, že je plně přizpůsoben přístupu na vy-

branou webovou stránku, takže nečiní pro-

blémy ani přehrávání videa (otevřený internet 

nepodporuje zatím flash a Javu a video např. 

z  Prima TV nepřehrajete) a  obecně vzato se 

také velice snadno ovládají, což u plného pří-

stupu až tak neplatí. Typickou ukázkou výbor-

ně udělaného widgetu je přístup do  archivu 

televize Nova, který má exkluzivně k dispozici 

Panasonic.

Internet ale nabízí i jiné možnosti. Například 

telefonování (i s obrazem) přes aplikaci Skype. 

Tady vždy byla limitující cena soupravy, kte-

rou pro to potřebujete: velmi dobrý mikrofon 

a kamerku. Komplet může přijít i na více než 

5.000 Kč (!), ale někteří už výrazně zlevňují. 

Pasivní, nebo aktivní 3D?
Aktivní systém nabízí 3D s většími pohledový-

mi úhly ve  všech směrech a  bezkonkurenční 

je v  tomto ohledu plazmový Panasonic. Více 

ho však ovlivňuje okolní světlo, brýle jsou těžší 

a drahé a musíte je dobíjet. 

Pasivní systém používá lehké a  levné brý-

le (řádově za stokoruny), nabízí srovnatelný 

zážitek a  někteří na  něj nedají dopustit kvůli 

zdravotním obtížím způsobeným u  aktivního 

systému „blikáním“, tedy střídavým zatemňo-

váním a  zprůhledňováním clonek v  jednotli-

vých sklech brýlí. Problémem jsou i pohledové 

úhly. Ani ne tak ze stran, jako shora a zdola a je 

třeba najít si správnou pohledovou vzdálenost.

TRENDY • TELEVIZORY PRO ROK 2011

Levné 3D
a nižší spotřeba
Uvádění nových řad televizorů se letos opozdilo více než kdy předtím. Jen málo jich při-
šlo v květnu, několik dorazilo v červnu a ty nejzajímavější, o kterých se mluví už od uve-
dení na počátku roku, dorazily v červenci, resp. přicházejí na trh až teď. A to je případ 
především pasivních televizorů 3D!

Letošní novinka provázející některé špičkové modely LG 
– ovladač Magic Motion.

Pasivní brýle jsou jednoduchost sama. LCD panýlky, 
které najdete u brýlí pro aktivní 3D, tu nahrazují 

polarizovaná skla. Proto jsou nesrovnatelně levnější 
a přijdou řádově na stokoruny.
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což se považuje za nejkvalitnější variantu, na-

jdete ho pak pouze v nejvyšší řadě 9000.

Satelitní DVB-S Philips letos poprvé dováží 

i k nám (minulý rok bylo jen v jednom podzim-

ním modelu) a  najdete ho už od  řady 6000. 

DVB-C je pak kompatibilní s UPC.

Důležité je i další snížení spotřeby potvrzené 

energetickými štítky EU a tlačítko pro opravdo-

vé vypnutí (nulová spotřeba), které naleznete 

všude s výjimkou nejnižších řad 3000 a 4000. 

Zachován zůstal otevřený přístup na internet 

a  firma dbá na podporu bezdrátového Wi-Fi. 

Wi-Fi Ready jsou řady 6000, 7000 a televizor 

Cinema 21:9 Gold, integrované Wi-Fi je pak 

u 8000 a 9000 a u Cinema 21:9 Platinum.

Letos je kladen větší důraz na  maličkosti 

typu elektronická příručka, multifunkční pod-

stavce (lze je použít i pro montáž na stěnu) či 

snížení odrazivosti obrazovky; pro nahrávání 

pořadů přes USB si vystačíte klidně i se 4GB 

flash diskem. 

Zajímavé modely: 40PFL5606H (17.990 Kč, 

102 cm, pohotovostní spotřeba pod 0,15 W); 

Econova 42PFL6805H (34.990 Kč, 107 cm, 

hliníkové provedení, pohotovostní režim pod 

0,07 W, energetická třída A+), 42PFL7606K 

(29.990 Kč, 107 cm, pasivní 3D, DVB-S). Vše 

s podsvícením LED.

Samsung: design a internet
Základní novinkou je Smart Hub, který v  sobě 

sdružuje přístup do knihovny placených i nepla-

cených widgetů sady Samsung Apps, přístup 

k multimédiím, včetně domácí sítě, jejich vyhledá-

vání a mj. i tzv. „Social TV“ (integrace se sociální-

mi sítěmi). Nejnověji pak i přístup do  internetové 

videotéky Topfun. Televizory tohoto typu najdete 

od D5500 výše (LCD s LED) a patří sem i D670.

Většina televizorů (bez D670) má zabu-

dovanou elektronickou příručku a  některé 

přicházejí s vypínačem s nulovou spotřebou 

energie. Nejvyšší řady se odlišují i  zcela ji-

nou vizáží a např. kovové rámečky u D7000 

a D8000 (LCD s LED) jsou jen pět milimetrů 

široké. DVB-C tuner je kompatibilní s  UPC, 

satelitní najdete v LCD od řady D5500 výše. 

Co se týče 3D, je k  dispozici pouze v  ak-

tivní podobě ve  třech modelových řadách 

LCD s  podsvícením LED, tj. D6000, D7000 

a  D8000 od  81 cm (22.990 Kč). Celkem je 

k dispozici asi 40 přístrojů, brýle jsou v ceně 

u  D7000 a  D8000. Platí také pravidlo, že ja-

kýkoli 3D či 3D Ready (bez brýlí ) televizor je 

rovněž vybaven DVB-S/S2. 

Zajímavé modely: LE40D550 (15.990 Kč, 

102 cm, internet, Wi-Fi Ready), UE37D6100 

(23.990 Kč, 94 cm, aktivní 3D, internet, přehrá-

vání živého vysílání s časovým posunem).

Sharp: úspornější čtyřbarevky
Stejně jako u  jiných výrobců i  zde jsou LCD 

televizory s  tradičním podsvícením CCFL tru-

bicemi na ústupu a ke koupi budou pouhé čty-

ři úhlopříčky. Drtivou většinu modelů tak tvoří 

LCD s  podsvícením LED a  od  LE820E výše 

jsou vybaveny panely RGBY, tedy s přidanou 

žlutou barvou (Quattron).

Aktivní 3D, na které firma sází, je momen-

tálně ke koupi pouze ve dvou řadách (LE830E 

a LE925E – fyzicky ve třech televizorech), další 

mají být uvedeny v září. Všechny mají pocho-

pitelně panely Quattron.

Zabudované tunery jsou – s jedinou výjimku 

v  podobě DV200E, tj. kombinace TV a  pře-

hrávače DVD – vždy i ve verzi pro příjem HD. 

Satelitní DVB-S najdete u LE822 (152 cm) a řad 

LE814E, LE824E, LE830E a LE925E. 

Sharp nenabízí nahrávání přes USB, některé 

modely však mají přehrávání živého televizní-

ho vysílání s časovým posunem (Time Shift), 

všechny pak jsou vedle widgetů vybaveny 

i otevřeným internetem. Ten najdete u LE630E 

a od LE814E výše, tedy včetně všech 3D tele-

vizorů. U některých z nich je Wi-Fi integrováno, 

pokud není, můžete ho dokoupit.

Firma dbá na  vyhlášku EU o  energetic-

kém štítkování a nehodnoceny jsou pouze tři 

přístroje (LE320, LE220, DV220). Například 

do  energetické třídy A+ patří LE630, LE822 

a LE820. Na všechny televizory je poskytová-

na tříletá záruka, záruční oprava doma je ga-

rantována od 94 cm (37“).

Zajímavé modely: LE220E (13.490 Kč, 

81 cm, přehrávání TV vysílání s časovým posu-

nem); LE630E (19.990 Kč, 102 cm, subwoofer, 

připojení k  internetu); LE830E (3D, Quattron, 

102 cm, 27.990 Kč). Vše s podsvícením LED.

Sony: levnější příslušenství
Nově firma zavedla otevřený internet (najdete 

ho i u KDL-32CX520, 14.000 Kč, 81 cm), který 

je kombinovaný s  přístupem přes specializo-

vané widgety. Připojení přes Wi-Fi je u něko-

lika televizorů zabudované (NX720, HX820 

a  HX920), většinou je však tzv. Wi-Fi Ready 

a je tedy nutné dokoupit USB adaptér. DVB-C 

je kompatibilní s UPC a výrobky mající na kon-

ci označení „5“ mají i satelitní DVB-S, které na-

jdete v modelech od 25.000 Kč.

Pokud jde o  3D, Sony nabízí vždy aktivní 

a má ho ve skoro 20 modelech v úhlopříčkách 

od  81 do  165 cm a  v  cenách od  20.000 Kč 

výše. Všechny takto vybavené televizory zá-

roveň umějí nahrávat přes rozhraní USB a mj. 

podporují Skype. Ve  špičkových modelech 

najdete odolné sklo Gorilla glass, poprvé 

jsou automaticky rozpoznány 3D fotografie 

a  rozhodně potěší rázné snížení cen příslu-

šenství. Například sada pro Skype přijde jen 

na  2.400 Kč, 3D brýle na  1.500 Kč (dětské 

760 Kč) a USB adaptér pro připojení přes Wi-Fi 

na 1.850 Kč.

Pokud hodláte zakoupit dražší televi-

zor v  tzv. Monolithic Design (NX720, HX820 

a HX920), doporučujeme k němu za 2.914 Kč 

přikoupit vynikající (vyzkoušeno) a výtečně vy-

padající zvukový podstavec SU-B401S se sa-

mostatným zesilovačem. Od řady CX520 firma 

také zavádí zabudovanou příručku (iManual).

Zajímavé modely: KDL-26EX320 (10.100 Kč, 

66 cm, senzor přítomnosti); KDL-40EX720 

(24.950 Kč, 102 cm, internet, Wi-Fi Ready); pro 

televizory s Monolithic Design, doporučujeme 

zvukový podstavec SU-B401S (2.900 Kč).
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Samsung Wireless Charger SWC1000A (4.990 Kč) je bezdrátová dobíječka pro čtvery brýle. Jak vidíte, stačí je jen 
položit…

www.elektrowin.cz

Tím, že odevzdáváte vysloužilé 
elektrospotřebiče k recyklaci, 
šetříte životní prostředí.

Můžete je 
odevzdat 
prodejcům 
při koupi 
nového 
spotřebiče

Odevzdejte je 
do sběrných 
dvorů

Využijte 
mobilních 
sběrných míst 
– informujte se
na obecních 
úřadech

ODKLÁDEJTE VYSLOUŽILÉ 
ELEKTROSPOTŘEBIČE 
NA MÍSTA ZPĚTNÉHO ODBĚRU!
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Aplikací na  tzv. Android Marketu jsou stovky 

tisíc všech druhů. Lze je rozdělit na  placené 

a  neplacené. Pro odvážlivce, kteří se nebo-

jí platit kreditkou, je toho spousta, programů 

zdarma je také dost. A  právě na  ty se dnes 

zaměříme.

Aplikace jsou vám nabízeny podle možností 

telefonu, z  něhož k nim přistupujete. Nedivte 

se proto, že kamarád má k dispozici něco, co 

vy nemůžete mít, protože máte jiný telefon. 

Především zahraniční kousky
První, co vás asi napadne nainstalovat, jsou 

aplikace s informací o stavu baterie. Standard-

ní informace je na horní stavové liště a je oprav-

du malinkatá. Osvědčily se nám:

 BatteryLife (Curvefish.com);

 Battery Widget (geekyouup);

 Battery Charged Silencer (Ondřej Pšenčík).

Druhou věcičkou k  nainstalování jsou apli-

kace od Googlu – Mapy Google, Google Earth 

a Google Sky Map. První je všude, kde je v te-

lefonu navigace (GPS), druhá ukáže libovolné 

místo na  planetě z  ptačí perspektivy a  Sky 

Map je excelentní ukázkou mapy noční oblo-

hy. Ta se přesně přizpůsobuje vaší momentální 

poloze i pohybům s  telefonem, takže na dis-

pleji pak vidíte to, co na hvězdné obloze.

Špičkovými programy pak jsou třeba: 

 náhrada vodováhy (např. Bubble Level – An-

toine Vianey); 

 svítilna (např. Tiny Flashlight + LED – Nikolay 

Ananiev, to pokud je váš telefon vybaven dio-

dou LED jako bleskem pro váš fotoaparát);

 kompas (např. Tiny Compass – Nikolay Ana-

niev).

Herní kousky
Zajímavými hračičkami se u to u Androidu jen 

hemží. Vedle klasických stříleček a  dalších 

akčních her jsou tu i hry chytré, rozvíjející myš-

lení zábavným a nenápadným způsobem.

Perfektní je v  tomto ohledu Mouse Trap 

(Magma Mobile). Přesouváte obdélníčky různé 

velikosti tak, abyste pomohli myšce z bludiště. 

Hra ukazuje minimální počet tahů, na které je 

to možné udělat. Je tu i ikonka žárovky, která 

vám předvede, jak se to dělá.

Klasikou poslední doby pak jsou naštvaní 

ptáci, kterým prasátka kradou vejce a  ony jim 

pak dávají co proto: Angry Birds (Rovie Mobile) 

nebo Talking Tom, úžasná věc, známá i z iPho-

nu či iPadu. Kocour vrní, když ho lechtáte, může-

te mu dát i pár facek, ale hlavně – zopakuje ne-

zapomenutelně drze po vás to, co jste mu řekli. 

České kousky
Povedenou aplikací jsou Státní Vlajky Kvíz 

(FractalGate). Jak je zřejmé, hádáte vlajky, a to 

buď jméno země k zobrazené vlajce, nebo ob-

ráceně. Nauč se pravopis (Tomáš Valenta) 

vás zase prozkouší z  pravopisu, vyjmenova-

ných slov či třeba „s“ a „z“.

Pak je tu řada užitečných aplikací. Třeba 

SMS jízdenka, MHDroid pro vyhledávání 

dopravy v  Praze (super) či Pražské MHD, 

které najde nejbližší zastávku MHD podle 

toho, kde se nacházíte, a  najde i  odjezdy 

všech linek, které tu jedou. Solidní Pubtran 

(František Hejl) představující jízdní řád vychází 

z  údajů IDOS. Na  českém „androidím nebi“ 

už ale najdete třeba i slevové aplikace (např. 

Slevoid, Slevomat), rezervaci ubytování 

(Hotely), rozcestník pro řadu českých novin 

(Česko zprávy), zpravodajství ČT1, ČT4 

i ČT24 atd.

Díky obětavé práci mnoha lidí je spousta 

aplikací pro Android zcela zdarma! Ale ne-

musíte se bát i  placených věcí, které může-

te do půhodiny vrátit a peníze vám nebudou 

odečty z účtu (aspoň mně se to tak několikrát 

stalo, pozn. šéfredaktora).

PORADNA • APLIKACE PRO CHYTRÉ TELEFONY
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Nové vysavače Dust&Gone s vestavěnou samo-

čisticí prachovkou dosáhnou i do míst, kam jste 

se se svým starým vysavačem nikdy nedostali. 

Zapomeňte na  prachovky z  peří, které použí-

valy naše babičky, i na umělé tyče se vzhledem 

opelichaného koštěte. S vysavači Dust&Gone už 

nikdy nebudete mít s utíráním prachu problém.

Vysávání a čištění prachu současně
Electrolux nyní spojil tyto dvě činnosti v  jednu. 

Vysavače Dust&Gone obsahují samočisticí pra-

chovku, která je uložena uvnitř těla vysavače. 

Prachovka je automaticky vyčištěna a staticky 

nabita pokaždé, když je vložena do zapnutého 

vysavače. Není už potřeba vyklepávat prachov-

ku na balkoně nebo nad košem. Vysávání a čiš-

tění prachu lze nyní provést v  jediném kroku, 

a tím ušetřit svůj čas pro jiné, příjemnější aktivity. 

Dust&Gone je absolutně unikátním konceptem 

patentovaným společností Electrolux. S Dust&-

Gone je úklid rychlejší, pohodlnější a všechen 

prach zmizí hygienicky uvnitř vysavače.

Dust&Gone – sáčkový i bezsáčkový
Vysavač Dust&Gone je vyráběn ve dvou ver-

zích – jako vysavače JetMaxx a SuperCyclone. 

SuperCyclone je bezsáčková verze založená 

na vyspělé cyklonové technologii a JetMaxx je 

vybaven sáčkem na prach. Oba tyto vysavače 

jsou vysokorychlostní a vysoce účinné. 

Soutěžte o ceny se společností Electro-

lux. Odpovědi zasílejte do  konce září 2011 

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. Čím je výjimečný nový vysavač Dust&Gone?

2. Jak se jmenuje bezsáčková verze vysavače Dust&Gone?

3. Jaké dvě aktivity můžete současné provádět s vysavačem Dust&Gone?

OTÁZKY

O ŠEST VYSAVAČŮ ELECTROLUX • SOUTĚŽ

1.
CENA

3.
CENA

SOUTĚŽ

2.
CENA

4.
CENA

5.
CENA

6.
CENA

Vysavač Dust&Gone od společnosti Electrolux:

Prachovka a vysavač  
v jednom!

Bezsáčkový vysavač Dust&Gone ZSC 69 FD2

Sáčkový vysavač Dust&Gone ZJM 68 FD1

Ruční vysavač Rapido ZB 4112

Ruční vysavač Rapido ZB 4106 WD

Ruční vysavač Rapido ZB 4106

Ruční vysavač Ergorapido™ Cyclonic 2v1 ZB 2902

Nápady pro Android
Chytré telefony s operačním systémem Android se rychle rozšiřují. Díky svému rozum-
nému ovládání a spoustě dostupných aplikací se stávají stále oblíbenějšími. Jejich nej-
větší potenciál je i u nás ve volně dostupných programech.

Google Sky nemá chybu. Důležité však je i to, že si 
u spousty aplikací můžete přečíst názory jejich uživatelů. 

Usnadňuje to výběr.

Zkuste také některé víceúčelové prográmky, jako Swiss 
Army Knife (Digital & Dreams) představující několik 

aplikací v jednom prostředí. 

Špičková aplikace MHDroid pro vyhledávání spojení 
v Praze.
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Teče mi lednice. Voda vytéká z malého ot-

voru se žlábkem v zadní stěně. Mám zavo-

lat servis?

Jde o vcelku častou situaci, ale vysvětle-

me vše popořádku. V  chladničce je vzadu 

těsně pod povrchem vnitřního obalu umístěn 

výparník, který ochlazuje prostor pro potra-

viny. Protože se jedná o nejchladnější místo, 

které při provozu dosahuje teplot pod nulou, 

sráží se na něm voda, a ta vytváří námrazu. 

Možná si vzpomenete na  staré typy chlad-

niček s  výparníkem ve  tvaru malé skříňky, 

která sloužila k uchovávání zmražených po-

travin. Narůstal na  ní led, který bylo nutné 

dost často odmrazovat. Námraza přispívala 

k vysoké spotřebě energie. Deskový výpar-

ník má takzvané automatické odtávání, při 

kterém teplota povrchu výparníku dosáh-

ne nadnulových hodnot, a  proto led odtaje 

a  stéká do  žlábku s dírou, který je pod vý-

parníkem. Voda proto z otvoru nevytéká, ale 

naopak otvor slouží pro její odtok do misky 

umístěné na  motoru kompresoru, kde se 

díky jeho teplu odpaří.

Jak z  toho vyplývá, je ve  vaší chladničce 

odtok vody ucpaný zřejmě nějakými drobečky 

z jídla nebo něčím, co se do odtoku zakutálelo. 

Proto vám doporučím opraváře zatím nevolat, 

ale vyzkoušet něčím, co má měkký povrch, 

odpad vyčistit. Zpravidla postačí opatrně strčit 

do  otvoru špejli nebo měkkou, ale tuhou ha-

dičku o  průměru menším, než je otvor. Voda 

pak odteče na motor kompresoru a vše bude 

v  pořádku. V  žádném případě nepoužívejte 

k protažení otvoru tvrdé a ostré předměty ani 

horkou vodu. Mohlo by dojít k porušení vedení 

vody a následnému zatékání do izolace a ztrátě 

izolačních schopností přístroje, což je závada, 

kterou nelze opravit.

Mohu chladničku dlouhodobě vypnout?

Ano, vzhledem k  tomu, že je chladicí okruh 

hermeticky uzavřen, lze ho nechat delší dobu 

odstavený. Vzniknout však může jiný problém. 

Pokud chladničku uzavřete, zbytky potravin 

na policích a stěnách začnou rozkládat bakterie 

a plísně, které se v uzavřeném prostoru s vyšší 

vlhkostí rychle množí. Výsledkem je nepříjemný 

zápach. Doporučuji hned po vypnutí chladničky 

nebo mrazničky provést důkladné omytí jak po-

lic, tak i vnitřních stěn vodou s tekutým mycím 

prostředkem (jsou k dostání i speciální příprav-

ky v  prodejnách Euronics) a  poté opláchnutí 

vodou s přídavkem octa. Pak je vhodné nechat 

dvířka přístroje pootevřená, aby se uvnitř snížila 

vlhkost.

Pokud budete kupovat novou chladničku, 

zaměřte se na  funkci Prázdniny (Holidays, Va-

cation), která udržuje v  prázdné chladničce 

teplotu, při níž nevznikají zápachy a současně 

zajistí minimální spotřebu.

Rád bych si koupil pračku s přívodem tep-

lé vody, ale nemohu ji nikde sehnat. Prý se 

už nevyrábějí? Proč?

Pračky s  přívodem na  teplou i  studenou 

vodu se už skutečně nevyrábějí. Jedním 

z důvodů je nízká spotřeba energie při ohřevu 

vody, díky níž se nevyplatí přívod teplé vody 

do pračky zavádět. Navíc teplá voda z vodo-

vodních přípojek hlavně ve  městech nebý-

vala vždy úplně čistá. Technologie praček je 

dnes tak daleko, že umí prát s energetickou 

úsporou i při 30 °C, prášek se dokonale roz-

pustí a dobře vypere. Méně stupňů při praní 

je navíc šetrnější k prádlu, neničí jej a barvy 

méně blednou. Příkladem takové pračky bu-

diž Samsung Eco Bubble.
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Znění tajenky křížovky pošlete nejpozději do pátku 30. září 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 17. října 2011.

Vyhrajte tři kompaktní fotoaparáty Olympus

Novinka Olympus PEN E-P3.

65INSPIRACE EURONICS • 4/2011

KŘÍŽOVKA • ZÁBAVA



INSPIRACE EURONICS 4/201166 autor: Milan Loucký, foto: Euronics, Hyundai, Whirlpool

NA ZÁVĚR • EURONICS PRO VÁS

Výherci z minulého čísla
Soutěž o tři tiskárny HP

Na  otázky správně odpověděli a  tiskárny HP 

Photosmart Plus Wi-Fi B210A získávají tito vy-

losovaní výherci: 

Jaroslav Bělák z Valašských Klobouk, Jiřina 

Kubáčková z  Mladé Boleslavi a  Jan Vávra 

z Prahy 4.

Správné odpovědi:

1. Jak dlouho se společnost Hewlett-Packard 

věnuje tiskovým technologiím?

Společnost Hewlett-Packard se věnuje tisko-

vým technologiím od  roku 1984, tedy 27 let. 

Protože šlo o  poměrně těžkou otázku, uzna-

li jsme správnou odpověď v  rozmezí od  25 

do 30 let. 

2. Lze některým tiskárnám Hewlett-Packard 

poslat přímo e-mail?

Ano, lze. Jde o technologii ePrint, kdy tiskárna 

má vlastní e-mailovou adresu, je připojena k in-

ternetu a  každý e-mail doručený na  tuto jedi-

nečnou adresu je pak vytištěn včetně přiložené 

přílohy. To je obrovská výhoda, protože není tře-

ba instalovat žádné tiskové ovladače nebo na-

stavovat tisk. Na jedinečnou e-mailovou adresu 

tiskárny lze tedy odesílat e-maily s přílohou z po-

čítače, chytrého telefonu, tabletu, netbooku.

Křížovka

Tři váhy Gallet Hello Kitty putují za  zaslání 

správné tajenky: „Pečujte o  svoji životosprávu 

již od dětství s osobní váhou Gallet Hello Kity“ 

k následujícím vylosovaným výhercům: 

Josefu Danešovi z Hostivic,  

Dagmar Dočekalové ze Znojma  

a Františku Ryšánkovi z Mladé Boleslavi.

Všem výhercům srdečně gratulujeme a  ostat-

ním děkujeme za  zájem. Příště to vyjde třeba 

i vám!

Ještě výhodnější nákup

Příští číslo

Tentokrát je cílem jejich nákupu malý televizor, 

který na  jejich chatičce za  městem nahradí 

právě dosloužilý starý model se skleněnou 

obrazovkou. Vybírají – ale ani nemusejí příliš 

dlouho, protože prodavač jim nabízí televizor 

za devět tisíc, který jim přesně vyhovuje vzhle-

dem i velikostí. K tomu doporučuje i propojo-

vací kabel k DVD přehrávači, který na chalupě 

už mají. 

Domluveno! Televizor je v krabici a pan Ja-

romír vytahuje peněženku, aby zaplatil. Pro-

davač upozorňuje ještě na záruku 40 měsíců 

– ale o tom pan Jaromír ví, i proto sem přišli. 

Čte totiž letáky, které jim pravidelně Euronics 

zasílá, i  časopis Inspirace, vydávaný touto 

společností. Prodavač pokračuje, vyjímá tři 

modré kupony ozna-

čené jako „Nakup sle-

vu“, každý s hodnotou 

sto korun. „Při nákupu 

nad dva tisíce korun 

získáváte jeden stoko-

runový kupon Nakup 

slevu, nad pět tisíc 

dva, nad sedm a  půl 

tisíce tři a  nad deset 

tisíc pak čtyři,“ ochot-

ně vysvětluje prodavač 

a potvrzuje na kuponu 

datum prodeje, protože ten platí po dobu 60 

dnů od data vydání. To je důvod, proč si pan 

Jaromír ještě po dohodě přikoupí meteostanici 

Hyundai. Prodavač se usmívá a přidává ještě 

jeden kupon, protože teď se nákup dostal nad 

deset tisíc.

Fikce? Nikoli. Společnost Euronics rozjela 

na svých prodejnách novou akci „Nakup sle-

vu“, která poskytuje kupony, jež lze použít při 

dalším nákupu. Hodnoty kuponů lze ale i sčí-

tat. Oba manželé sem chodí často a tahle věc, 

jak oba cítí, je přiměje vracet se sem častěji. 

„Myslím, že bychom měli konečně koupit se 

slevou tu novou  ledničku, táto,“ přitulí se paní 

Olga k panu Jaromírovi, když vycházejí z pro-

dejny: „Myslím, že tohle se fakt vyplatí.“

Myčky
Mezi spotřebiči jsou hodnoceny 

jako největší pomocníci v  do-

mácnosti pračka, sušička a myč-

ka. Posledně jmenovaným se 

příště budeme věnovat podrob-

něji ze všech pohledů. Dospěly 

totiž do  stadia, kdy jsou nejen 

velmi tiché, ale díky použití no-

vých nebo inovovaných techno-

logií jsou už i velmi úsporné.

Infrasauny
Dejme tělu to, co potřebuje, hlavně 

po  letošním nekonečně dlouhém 

„nelétě“. Infrasauna nepotřebuje 

žádné stavební úpravy, sestavit si 

ji můžete sami třeba i  v obytném 

prostoru, kde se pak vyjímá a ne-

urazí ani svým vzhledem. Navíc 

dodá vašemu tělu energii, odrea-

gujete se v ní a při jejím používání 

budete v pohodě. 

Inspirace Euronics 5/2011 vyjde v pondělí 17. října 2011.

Pan Jaromír se ženou Olgou vyrazili na nákup do prodejny 
Euronics. Ostatně jako vždycky mají s touto sítí prodejen 
nejlepší zkušenosti. Vědí totiž, že zboží k prodeji vybírají 
oborníci, a tak se zde nesetkají s nějakými lacinými přístroji 
neznámých značek, které by museli pořád reklamovat. 

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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