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Vážení čtenáři Inspirace,

po zpočátku nepříliš povedeném létě 

přišlo léto babí, které možná svou 

krásou a pohodou překvapilo i sebe 

sama. Sluníčko ale zapadá dřív a vychází 

později a vzduch se už nestačí prohřát 

tak, jak jsme byli v létě zvyklí. Spousta 

vos signalizuje, že letošní zima by mohla 

opět ukázat své drápky a že budeme 

opět možná netrpělivě čekat na jaro, 

protože slibuje vidinu hezkého počasí, klid 

a pohodu. Ovšem pokud zase nebude 

dlouhé týdny pršet.

Abyste však neztratili kontakt s teplem, 

které je pro vaše tělo důležité, protože 

vás nabíjí pozitivní energií a chrání před 

nemocemi, připravili jsme pro vás test 

infrasaun, zařízení, která můžete mít 

doma, a i v těch nejhorších podzimních 

plískanicích a tuhé zimě si můžete užívat 

zdravého tepla a nabíjet se pozitivní 

energií. Tato zařízení začínají být velmi 

oblíbená a k jejich instalaci – světe, div 

se – potřebujete jen několik desítek minut 

trpělivosti na jejich sestavení a zásuvku, 

do které je po sestavení připojíte. 

A abyste si pobyt v infrasauně mohli 

patřičně užít, přinášíme vám v tomto čísle 

Inspirace jako hlavní téma článek o po-

mocnících, které za vás zatím vykonají 

spoustu té nejneoblíbenější práce, hned 

po žehlení a vysávání – totiž o myčkách. 

Je až s podivem, jak výrobci tato zařízení 

neustále vylepšují a dostávají se s nimi 

do ještě úspornějších energetických 

skupin. Vyberte si tu pravou – stane se 

vaší společnicí na dlouhá léta a neopustí 

vás, ani když budete připravovat třeba 

vánoční cukroví. Ano, Vánoce se blíží, 

a aby kokosky byly správně uleželé 

a stačily do Vánoc změknout, je už třeba 

myslet i na pečení – a raději ani nemyslet 

na mytí hromady špinavého nádobí, které 

při tom vznikají.

Přijměte pozvání na procházku krásným 

barevným podzimem s přáním, aby 

i toto číslo Inspirace vám bylo dobrým 

průvodcem při hledání takového výrobku, 

který třeba zatím nepotřebujete, ale 

po přečtení našeho časopisu zjistíte, že 

se bez něj nemůžete obejít. Takových je tu 

totiž i tentokrát spousta.

Milan Loucký
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Seznamte se s budoucností.

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

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

Samsung Wave Y je zamýšlen pro prvotní vstup do světa 

chytrých telefonů. Má stát kolem 3.000 Kč a do kovového 

těla je zabudován displej s úhlopříčkou 8,1 cm a rozlišením 

320 x 480 bodů. Nový operační systém Bada 2.0 se pak 

například postará o vstup na rozcestníky Social Hub nebo 

Music Hub, hudební nadšence potěší 3,5mm výstup pro 

sluchátka a rozsáhlá hudební podpora, mj. MP3, AAC, 

WMA a WAV.

Pro náročné

Pokud pokukujete po zrcadlovce, ale ještě se 

na ni necítíte, zkuste Panasonic Lumix DMC-

-FZ150 (cca 12.900 Kč). Chlubí se vysokou 

rychlostí, vpravdě obřím zoomem (24x), 

focením do 3D a také záznamem videa do 

Full HD s 50 snímky za sekundu a stereo-

zvukem. Aby to nebylo málo, oznámeno bylo 

sekvenční focení s 5,5 snímkem za sekundu, 

a to v plném rozlišení a navíc s automatickým 

přeostřováním. Objektiv začíná už na 25 mm 

a zabudována je i optická stabilizace.
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Plošné podsvícení jinak

Od října si můžete zakoupit televizor LG LW980 s úhlopříč-

kou 140 cm (55LW980S) se zcela novým podsvícením Nano 

Full LED. Přijde na 64.999 Kč a vedle podpory 3D, DVB-S 

a špičkové výbavy je lákadlem i loni uvedený dálkový ovladač 

Magic Motion Remote Control. Zmiňované unikátní plošné 

podsvícení pak vytváří tenká fólie posetá miniaturními LED 

diodami, které jsou rozděleny do 288 oblastí, jež lze zvlášť 

regulovat. Díky nim je panel hluboký pouhých 28 mm!

Šikovný a levný 

Na trh právě přichází jeden z nejlevnějších  

tabletů – Prestigio Multipad PMP3074B 

(2.990 Kč). Je v rozumné velikosti dané doty-

kovým LCD displejem s úhlopříčkou 17,8 cm 

(7") s rozlišením 800 x 480 bodů a nechybí 

mu nic důležitého. Vedle připojení přes Wi-Fi 

tu tak je i mechanika paměťové karty Micro 

SD pro dodatečných až 32 GB kapacity, 

interní 4 GB paměti, výstup na sluchátka 

a lithiopolymerový akumulátor pro až 10 ho-

din provozu. Vše pohání 600MHz procesor 

a systém Google Android 2.1.

foto: LG, Panasonic, Prestigio, Samsung

Hliníková nádhera

Tenhle monitor vypadá zezadu ještě lépe než zpředu 

a je celý hliníkový. Když nasadíte brýle, uvidíte na 69 

centimetrech úhlopříčky obraz ve 3D a to má také něco do 

sebe. Samsung LT27A950EX (17.990 Kč) je hluboký pouze 

11 mm, pracuje s rozlišením Full HD (1 920 x 1 080 bodů) 

a vedle dvojice HDMI tu najdete třeba i SCART či Ethernet 

(LAN), takže připojíte jak obyčejný set-top box, tak herní 

konzoli či 3D Blu-ray přehrávač.

Vyšperkovaná

Podzimní televizní novinky u Philipsu zahrnují dvě inovace v řadě 

Cinema, která je skutečně pro fajnšmekry, a především zcela novou 

řadu DesignLine s podsvícením LED. Ta na první pohled upoutá 

především odlišným pojetím podstavce a důrazem na design, který 

má více zapadnout do moderní domácnosti. Vše dokreslují použité 

materiály (mj. rám ze skla), pasivní 3D a technologie osvícení 

pozadí televizoru Ambilight, po jejímž zapnutí vše ještě více vynikne. 

Ve 107 cm pořídíte Philips 42PDL7906H za 29.990 Kč, můžete mít 

ale i 56 či 66 cm. K  televizní řadě DesignLine firma také „ušila“ kino 

HTS9221 na míru, a to v podobě upravené verze HTS9241. Vše 

vidíte i na fotografii. 

Multifunkční tiskárna v bílém 

Samsung představil nové černobílé laserové multifunkční tiskárny 

SCX-4728FD, SCX-4729FD a SCX 4729FW, které nabízejí úsporné 

řešení pro tisk i doma. Vedle podpory oboustranného tisku a rychlosti 

až 28 stránek za minutu (A4, první stránka je vytištěna do 8,5 s) se 

vyznačují ekologickým provozem. Tiskárny nabízejí funkce čtyř zaří-

zení v jednom (tiskárna, skener, kopírka a fax). Model SCX-4729FW 

pak umožňuje tisk přes Wi-Fi, nastavení se provádí stiskem jednoho 

tlačítka WPS. Tato tiskárna podporuje technologii Samsung Mobile-

Print, kdy si na mobil můžete stáhnout software stejného názvu a pak 

tisknout přímo ze svého chytrého telefonu, tabletu či počítače.
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Připraveno je pro vás 

osm nových fotoapará-

tů řady Coolpix a  také 

inovovaná nejprodáva-

nější zrcadlovka Nikonu 

– D3100 (na  snímku). 

Přijde v balíčku s objek-

tivem AF-S 18-55 VR 

na 12.990 Kč a  je to po-

prvé, co firma uvádí zr-

cadlovku v jiné než černé 

barvě. Možná bychom 

očekávali jinou než čer-

venou, ale ta je prý výra-

zem snahy zatraktivnit ji pro začátečníky, rodiny a mladé lidi.

Poprvé je také ke koupi outdoorový „tvrďák“ v podobě „military“ 

Coolpix AW100 (na  snímku, 7.990 Kč). Je vodotěsný do  hloubky 

10 m, odolný proti pádu z výšky až 1,5 m a nezamrzne ani při –10 °C. 

Novinkou u ní je i elektronický kompas a GPS s vestavěnou mapou 

světa. A aby se s AW100 dalo dobře fotit pod vodou či v rukavicích, 

přináší i režim Action-Control, při kterém můžete nastavit fotoaparát 

jednoduchým zhoupnutím dopředu a dozadu a pořídit snímek jed-

nou rukou. 

Mezi novinkami dále najdete: vylepšené stylové modely Cool-

pix S4150 (ultratenký), S6150 (7x optický zoom), S6200 (10x zoom) 

a S8200 (14x zoom). Pro náročnější amatéry je pak určen P7100 (28 

až 200 mm, 7x) a opět poprvé i přístroj podporující 3D fotografii Coolpix 

S100 za 5.590 Kč s dotykovým ovládáním na OLED displeji s úhlopříč-

kou 8,7 cm, pětinásobným optickým zoomem a záznam videosekvencí 

v rozlišení Full HD se stereozvukem. 

Novinky doplňuje v  pořadí už druhý přístroj se zabudovaným pro-

jektorem, Coolpix S1200pj, který má oproti svému předchůdci S1100pj 

projekci jasnější o 20 lumenů a nabízí také připojení k Apple iPhonu, 

iPadu a iPodu Touch. Přijde na 9.590 Kč a zabudovaným projektorem 

vytvoříte obraz od 26 do 152 cm úhlopříčky.

PodziMní niKon

uniVerzální KnihoVna
Euronics se spolu s portálem eReading.cz chopil aktivity a obě společ-

nosti tak na český, pomalu už předvánoční trh přinášejí elektronickou 

čtečku knih, která umožňuje přímé stahování českého obsahu odkud-

koliv na světě. Čtečka eReading.cz je vybavena přístupem na internet 

přes zabudované Wi-Fi a kromě vestavěného webového prohlížeče si 

můžete přes portál eReading.cz nechat do čtečky automaticky zasílat 

knihy či jejich ukázky a v budoucnu nejrůznější česká periodika.

Čtečka má displej úhlopříčky 15 cm (6") s rozlišením 800 x 600 bodů, 

který je vytvořen z  tzv. elektronického inkoustu (e-ink). Ve  srovnání 

s tradičním LCD displejem má minimálně dvě velké výhody: nevyžaduje 

žádnou energii a má tedy lepší čitelnost blížící se pocitu z opravdového 

papíru a má výrazně delší provozní dobu. Na  rozdíl od LCD totiž ne-

potřebuje neustále napájet. Energii čtečka odebírá jen tehdy, když se 

mění zobrazený obsah na displeji – při „otočení“ stránek. Výsledkem 

je příjemné čtení bez unavených očí a výdrž baterie až na 8 000 stran 

(v praxi jde o desítky hodin čtení).  

V  ceně 3.499 Kč dostanete první čtečku v  ČR propojenou přímo 

s českým obsahem, kožené pouzdro v hodnotě 499 Kč a kredit  200 Kč 

na nákup prvních e-knih. 

Čtečka disponuje 2 GB paměti, které můžete rozšířit SD kartou až 

o dalších 16 GB, dále pak kožený obal, sluchátka pro poslech audioknih 

(podporován je i formát MP3). 

Čtečka EReading.cz vážící vážící včetně akumulátoru pouhých 240 g 

pracuje v češtině a můžete si u ní nastavit vám vyhovující velikost písma. 

Další zajímavou výhodou je podpora značného množství formátů. Vedle 

dvou základních, které by měla mít každá čtečka (ePub a PDF), je tu 

například i DOC, TXT, HTML, DOC, RTF či DjVu.

LBSA_110144_inz_inspirace_CZ_210x297.indd   1 4/6/11   2:52 PM
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dolce Gusto opět v novém

Tentokrát je novinkou poloautomatického kávovaru Krups 

Nescafé Dolce Gusto Creativa na kapsle (4.490 Kč) nejen 

elektronické ovládání s LCD displejem, ale také řada nových 

teplých i studených nápojů. Díky termobloku s příkonem 

1 500 W, který okamžitě dodá horkou vodu pod tlakem 

15 barů, vyrobíte horké nápoje ihned po založení kapsle 

do magnetického držáku. Energetickou úspornost zajišťuje 

automatické vypínání po deseti minutách nečinnosti.

Moderní vaření

Indukční varná deska Siemens EH 975SZ11E (54.990 Kč) s pěti 

varnými zónami a šířkou 90 cm nabízí úsporné vaření pro velké 

moderní domácnosti. Kromě střední zóny, kam můžete umístit 

nádobu až o průměru 32 cm, můžete využít spojení dvou pravých 

či levých zón pro vaření v podlouhlých nádobách. Funkce Power 

Booster umožní dočasně zvýšit výkon o 50 %. Samozřejmostí jsou 

funkce automatického vypnutí vaření nebo dětská pojistka.

Parní myčka

Technologii Aquasteam pro uvolňování nečistot 

pomocí páry využívá myčka Whirlpool ADP 6914WH 

(14.990 Kč). Pro mytí 14 sad nádobí lze využít tří 

mycích ramen i trysek technologie PowerClean na 

zadní stěně, které jsou určeny pro velmi špinavé 

nádobí. Přitom zachovává parametry tříd AAA 

(energetická, účinnost mytí i sušení). Součástí 

pokročilých technologií je samozřejmě i ochrana proti 

úniku vody Aquastop i Aquasafe.

foto: Candy, Hyundai, Krups, Whirlpool

Vyberte si

Pračka Whirlpool AWO/C 7121 (11.390 Kč) 

v novém designu Domino Low Core nabízí 

široký výběr ze 14 programů a řady doplň-

kových funkcí. Nechybí Eco funkce, intenziv-

ní odstřeďování, snadné žehlení ani rychlé 

15minutové praní pro málo znečištěné 

prádlo. Sedmikilovou náplň suchého prádla 

vypere se spotřebou 0,91 kWh za pomoci 

54 litrů vody, a tím se řadí do energetické 

třídy A++. Elektronika zajišťující optimální 

průběh praní nabízí také odložení startu 

programu.

Praní v chladnější vodě

Snížení teploty prací lázně o 20 °C se stejnou účinností praní umožňuje 

pračka Candy EVO 1473 DW (15.990 Kč) díky technologii Max Power 

System, stejně jako dokonalejší máchání. Při náplni 7 kg prádla dosahuje 

pračka spotřeby 1,05 kWh a třídy A++. Elektronika umožní také rychlé 

praní málo znečištěného prádla za 15, 30 či 44 minut. O bakteriální čisto-

tu se starají lopatky s ionty stříbra a nechybí ani ochrana proti přetečení.

dokonalé uskladnění

Další krok k dokonalému uskladnění potravin 

nabízí kombinovaná chladnička Fagor FFK6845VX 

(22.990 Kč) pomocí vestavěné vakuovačky 

potravin umístěné ve střední části. Chladnička 

s celkovým užitečným objemem 291 l je vybave-

na antibakteriálním povrchem stěn, biologickým 

uhlíkovým filtrem v systému NoFrost i výstražnou 

signalizací otevřených dveří a narušené bezpeč-

né teploty v mrazicí části. Dokonalé uskladnění 

zeleniny zajišťuje schránka Multi Fresh. Přístroj se 

spotřebou 0,85 kWh za den je zařazen v energe-

tické třídě A+.

Automatický barista

Chuť kávy jako připravené profesionálem 

poskytuje automatické espreso Bosch 

VeroBar 300 TES 70321RW (27.990 Kč). 

Stiskem tlačítka připravíte kávu nebo 

kávový nápoj s mlékem z kávy právě 

umleté v tichém keramickém mlýnku. 

Spařování probíhá při vysokém tlaku 

19 barů v inovované spařovací komoře 

pomocí funkce aromaDouble Shot, která 

i u velmi silné kávy zachová optimální 

aroma. Elektronika přístroje hlídá nutnost 

čištění, které probíhá automaticky, doplnění 

zásobníků vody i kávy a umožní aktivovat 

dětskou pojistku.

k robotickému vysavači  

luxusní designové kufry Ecovacs 

Robotické vysavače Ecovacs 

představují řešení pro každodenní 

úklid. Vy se můžete věnovat jiným 

věcem nebo vůbec nemusíte být 

doma. Díky své malé výšce se 

dostanou i na těžko dostupná 

místa pod pohovky i postele. 

Od října vám ale Ecovacs udělá 

radost. Pokud si koupíte vysavač 

Ecovacs Deepoo D76, D73 či 

D58, jako dárek k němu získáte 

designový set dámských cestovní 

zavazadel. 
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eleKtroniKa • kAlEidOSkOp

noVinKY z ifa 2011
Největší veletrh spotřební 

elektroniky v  Berlíně před-

stavil dlouhou řadu novinek 

z  oblasti chytrých mobilů 

a  3D televizorů, ale také 

v  oblasti domácích spo-

třebičů. Některé se dosta-

nou na  náš trh velmi brzy, 

na  jiné si chvíli počkáme, 

ale i  přesto bude zajímavé 

na několik novinek upozor-

nit.

Chladničky a  mrazničky 

provází již řadu let snaha 

o co největší prostor a nej-

menší spotřebu energie, 

což se projevilo i  na  této 

výstavě. Například Sam-

sung nabízí chladničky 

série G, které se díky ino-

vované izolaci vyznačují 

tenkými stěnami a navýše-

ním vnitřního prostoru až 

o 60 litrů, zařazené přesto 

do energetické třídy A+++. Přesné řízení teplot zajišťuje elektronika se 

sedmi čidly vyhodnocujícími teplotu a vlhkost.

V kategorii vestavných výrobků byly představeny především úsporné 

spotřebiče, například nová řada pečicích trub Siemens s programem 

Hotair eco, která je ještě o 30 % úspornější, než je nutné pro energe-

tickou třídu A. Důmyslná elektronika poskytuje jednoduché ovládání 

a přehledný barevný TFT displej.

AEG přichystala nový model multifunkční parní trouby (předešlý jsme 

testovali v  čísle 4/2010) s  24 přednastavenými recepty, 13 způsoby 

ohřevu, teplotní sondou i  vážicí automatikou. Další vývoj inteligentní 

elektroniky se týká také řady trub AEG CuliSense vybavených pyrolýzou 

a ovládáním ve 25 jazycích.

Varné desky ovládá indukční technologie opět vybavená inteligentní 

elektronikou, podobně jako obor mytí nádobí. Zde nás zaujaly myčky se 

šířkou 45 cm určené pro menší domácnosti, nabízené firmami Bosch 

i Siemens. Jejich náplně až deseti sad nádobí a spotřeby ohodnoce-

né známkami A+ nebo A++ jsou účinným příspěvkem k ekologickému 

chování domácností.

Se zajímavým řešením v  oblasti kapslových kávovarů přišla firma 

DeLonghi ve spolupráci s firmou Nespresso. Kávovar doplnila speci-

ální nádobkou na mléko s výrobníkem pěny, která umožňuje vyrábět 

perfektní cappuccino i oblíbené latte macchiatto. Designově naprosto 

odlišný, ale funkčně podobný přístroj Senseo představila firma Philips, 

která však využívá kávové polštářky (pady) Douwe Egberts. V obou 

případech je hlavní devízou jednoduchost přístroje i obsluhy a zaru-

čená kvalita kávy.

Zmínit se musíme také o malé pečicí horkovzdušné troubě DeLonghi 

Pangourmet s možností pečení kilogramového chleba a dalšího pečiva 

stejně jako v domácí pekárně. Pomocí elektronického ovládání s disple-

jem lze vybírat z 20 automatických a 11 poloautomatických programů, 

díky nimž připravíte stejně dobře maso i pizzu o průměru až 30 cm, mar-

meládu či řadu dalších chutných pokrmů. Díky malému ohřívanému pro-

storu a dobré izolaci je spotřeba energie nižší než u klasické trouby.
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Lifestylové notebooky v řadě různých barev –
Seznamte se: Sony VAIO řady CA s procesorem
Intel® Core™ i3 druhé generace

Kdo neviděl, neuvěří!
Lifestylové 14" notebooky Sony VAIO 
vás na první pohled zaujmou svým 

nepřehlédnutelným barevným vzhle-
dem. Atraktivní zevnějšek ale není vše 

– jde totiž o plnohodnotně vybavené 
notebooky s dostatečným výpočetním 
výkonem pro všechny každodenní 
potřeby jež jsou osazeny, pro zvýšení 
výkonu, procesory Intel® Core™ i3 
druhé generace a tím zajišťují plynulý 
a bezproblémový provoz. Z barev si 
určitě vybere každý – k dispozici jsou 
tři speciální luminiscenční provedení 
v oranžové, červené a zelené barvě + 
bílý bez luminiscenčního efektu.
Notebooky VAIO se velmi snadno po-
užívají, ať je den nebo noc. Podsvíce-
ní klávesnice s izolovanými klávesami, 
které se zapíná automaticky, pomá-
há v přesném psaní, když se setmí. 
Integrovaná „Exmor“ HD  webkamera 

garantuje čistý a jasný obraz 
ve vysokém rozlišení a přispívá k re-
alistickému chatování a videohovo-
rům. Pro zvýšení mobility notebooků 
a výrazně kladným prvkem je doba 
výdrže na baterii, která se blíží až 6,5 
hodinám a to především díky integro-
vaným procesorům Intel® Core™ i3 
druhé generace. 

Výjimečný vzhled nové 14" řady VAIO 
doplňuje nabídka originálního barev-
ného příslušenství od Sony. Dopřejte 
svému notebooku ladné křivky bez-
drátové Bluetooth myši nebo elegantní 
pouzdro. Vše je samozřejmě v trendo-
vých, perfektně sladěných barvách.

Společnost Sony doporučuje
systém Windows® 7.

Název a logo Intel, Intel Inside, Intel Core a Core Inside jsou ochranné známky společnosti Intel Corporation registrované v USA a dalších zemích.
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Společnost Logitech představila novou podložku pod notebook Logitech 

Touch Lapdesk N600, která je vybavena vysouvacím vícedotykovým 

touchpadem s pětipalcovou úhlopříčkou. Podložku tvoří několik vrstev, 

které dobře izolují teplo. Má protiskluzový povrch, takže spolehlivě drží na 

nohou. Baterie vydrží půl roku a podložka komunikuje s notebookem bez-

drátově za pomoci miniaturního přijímače Logitech Unifying zastrčeného 

do USB portu notebooku.

Druhou novinkou je chladicí podložka pod výkonné notebooky   Logi-

tech Cooling Pad N200, která podporuje odvádění tepla z notebooku. Je 

vybavena prakticky nehlučným nakloněným větráčkem s velkou mřížkou. 

Rychlost větráčku se mění ve dvou stupních, ale lze jej úplně vypnout. 

Podložka je napájena přes USB port a je navržena tak, aby maximálně 

šetřila baterie notebooku.

Pohodlí na doteK

VYsaVaČe insPiroVané MořeM
Na veletrhu IFA 2011 představila společnost Electrolux velmi zajímavý 

a neotřelý vzhled řady vysavačů inspirovaných mořem. A tak se nelze 

divit, že vysavače nesoucí název Pacific Edition, Indian Ocean Edition, 

Mediterran Edition, North See Edition nebo Baltic Edition vám zpříjemní 

úklid a při něm si třeba vzpomenete na zážitky z dovolené. Úklid pak 

půjde jako po másle. 

Nejšetrnější a nejúčinnější
způsob sušení vašeho prádla 

nabízí sušička AEG.

Také díky technologii redukce hluku Silent System můžete  

v této bubnové sušičce s tepelným čerpadlem sušit vaše ob-

lečení téměř neslyšně. Sušicí cyklus byl speciálně navržen tak, 

aby eliminoval hluk, a tím měl tichý chod. Ať děláte cokoli, 

můžete při tom spustit tuto bubnovou sušičku, která vás díky 

hlučnosti pouhých 65 dB (A) nebude vyrušovat. 

Elektronika tohoto chytrého spotřebiče měří vlhkost tkaniny  

a určí konec sušení, když je zbývající vlhkost v souladu s vlh-

kostí požadovanou programem. 

Bubnová sušička s  tepelným čerpadlem Sensidry®  

T75470AH-CS v bílé barvě má spotřebu o 40 % nižší, než je 

požadavek energetické třídy A, a pojme až 7 kg prádla. 

Výhodou je funkce odloženého startu, se kterou můžete za-

pnout sušičku v době, kdy je levnější proud, nebo můžete mít 

prádlo usušené hned ráno po probuzení.

Sušička T75470AH-CS, která má ovládací panel s českými po-

pisky, patří do nové řady sušiček AEG, které si poradí s velkým 

množstvím prádla díky bubnu ProTex Plus. V bubnu se totiž na-

cházejí tři zvedače (obvykle bývají dva), jež prádlo čechrají. Ať je 

tedy náplň prádla jakkoli velká a oblečení jakkoli choulostivé, su-

šička s ProTex Plus bude s každým kusem zacházet co nejšetrněji  

a vysuší vše naprosto rovnoměrně. Navíc vám díky objemné-

mu bubnu ProTex Plus a speciálnímu systému cirkulace vzdu-

chu usnadňuje žehlení prádla tím, že snižuje zmačkání a za-

motání oblečení. 

Tato sušička přizpůsobí délku cyklu tak, aby odpovídal přesné 

velikosti a vlhkosti každé náplně, a vy jste tak mohli dosáh-

nout skvělých výsledků sušení při minimální spotřebě ener-

gie. Tento důmyslný model vždy sníží svou spotřebu energie 

v dokonalé úměře vůči množství sušeného prádla. Bez ohledu 

na velikost náplně prádla jej tato bubnová sušička vždy usuší 

co nejúsporněji.

Více na www.aeg-electrolux.cz.

Sušičky prádla se v českých domácnostech objevují čím dál častěji. 
Jejich přínos ale oceníte až poté, když vám z interiéru zmizí plné šňůry 
pověšeného mokrého a nevyžehleného prádla a zjistíte, že najednou 
máte více volného času. Společnost Electrolux uvádí model sušičky 
AEG s označením T75470AH-CS, který díky vyspělé technologii tepel-
ného čerpadla Sensidry® a výkonného invertor motoru zajišťuje mno-
hem účinnější a šetrnější sušení při nižších teplotách. To je také důvod, 
proč tato nová sušička spotřebuje o 40 % méně energie než standardní 
sušička v energetické třídě A.

Energeticky úsporná sušička s bubnem ProTex Plus Ještě tišší s technologií Silent System
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dřevní doby
První myčky nádobí byly opravdu vyrobeny ze 

dřeva a  jejich pohon zajišťovala zpočátku jen 

ruční síla. Stejně jako první pračky se nepo-

dobaly dnešním moderním strojům. Motorový 

stroj Josephiny Cochranové měl uprostřed kru-

hový koš, na  který rozstřikoval vodu. Z  dneš-

ního pohledu úsměvné, ale přesto šlo o neví-

daný pokrok. Teprve roku 1924 vznikla myčka 

podobná těm dnešním. Stálý vývoj znamenal 

přidávání funkcí, jako sušení či předmytí, a pře-

devším v  poslední době zaměření na  nízkou 

spotřebu energie a  tím i  vody. Ještě před pár 

lety byla vrcholem úspor myčka se spotřebou 

deset litrů vody, což se tehdy jevilo jako zázrak. 

Dnešní nejúspornější stroje se pyšní spotřebou 

šest litrů pro třináct sad nádobí.

Jedna paní povídala
Řadě lidí brání v pořízení myčky nádobí několik 

dlouho tradovaných nepravd, které je od po-

užívání myčky odrazují. Pokusíme se uvést 

na pravou míru ty nejčastější z nich.

• Myčka spotřebovává velké množství vody. 

To byla pravda v začátcích, kdy se na spo-

třebu vody a  energie nehledělo. Mytí dva-

nácti sad nádobí ve dřezu spotřebuje mini-

málně 40 litrů vody, pokud oplachujete nebo 

myjete pod tekoucí vodou, může to být až 

120 l teplé vody. Naproti tomu moderní myč-

ky spotřebovávají kolem deseti litrů vody 

na  dvanáct sad a  existují přístroje, které 

spotřebují jen šest litrů vody. Úspory jsou 

naprosto jednoznačné.

• Myčka spotřebuje velké množství energie. 

Jde opět o  omyl. Jednoznačně nejvíce 

energie je potřeba na ohřev vody. Ohříváme 

z deseti litrů průměrně spotřebované vody 

sice jen polovinu, ale na  teplotu až 75 °C. 

To je srovnatelné jako ohřev deseti litrů vody 

na poloviční teplotu, stejnou jako využíváme 

při ručním mytí. Přitom však spotřebujeme 

vody minimálně 4x tolik, a tak můžeme od-

hadnout, že energetická náročnost ručního 

mytí je minimálně čtyřnásobná.

• Myčka nádobí řádně neumyje. Zpočátku vý-

voje mycích automatů byl problém s připále-

nými hrnci i zaschlými zbytky jídla na nádobí. 

Moderní myčky v  kombinaci s  jejich správ-

ným používáním již tento problém nemají. 
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doMácí sPotřebiČe • MYČkY

známé i  neznámé
Myčky někteří lidé stále nevěří, že mytí nádobí v myčce je úspornější než ruční mytí. Musíme 

konstatovat, že jsou to především ti, kteří neměli možnost vyzkoušet si výhody stro-
jového mytí. Pokrok, který v poslední době myčky a mytí v nich prodělaly, by je měl 
přesvědčit o výhodách. V následujícím článku objasníme základní principy a vlastnosti 
myček, uvedeme na pravou míru některé mýty a zastavíme se také u nových funkcí 
a vlastností.
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1 kWh energie. Nejúspornější myčky se spo-

kojí se šesti litry vody a 0,75 kWh energie (při 

měřicím cyklu).

Aby bylo možné tak malým množstvím 

vody umýt nádobí, využívají myčky elektronic-

ké řízení, které přizpůsobí činnost myčky jak 

množství nádobí, tak i  jeho znečištění. Přes-

né hladinové snímače sledují pohyby hladiny 

vody, podle nichž zjistí množství nádobí, a op-

tická čidla změří znečištění vody včetně jeho 

struktury. Výsledky ovlivňují proces mytí tak, 

aby nádobí bylo perfektně čisté při co nej-

nižší spotřebě energie a  vody. Nová genera-

ce úsporných motorů umožňuje lépe řídit tlak 

v mycích tryskách. Přesné je i elektronické sní-

mání a řízení teploty vody.

Posledním hitem v úspoře energie je úplné 

odpojení myčky – AutoOff, při jehož aktivaci 

se myčka po  ukončení činnosti zcela odpojí 

od energie, nemá tedy ani minimální spotřebu, 

kterou by v režimu stand-by měla.

společná řeč
Při ovládání přístrojů je důležité, abychom 

mu rychle rozuměli a  bylo co nejméně 

komplikované. Musí přitom umožnit využí-

vat všechny možnosti, které přístroj nabízí, 

a upozornit nás na stavy, na které bychom 

měli reagovat. Myčky využívají několik zá-

kladních programů, které volíme pomocí 

otočných knoflíků či tlačítek a  volbu kont-

rolujeme na displeji nebo je indikována LED 

indikátory. Moderní jsou automatické pro-

gramy, které samy zvolí podle výsledků mytí 

jeho průběh i teploty.

Přídavné funkce, které upravují základní 

programy, jsou přístupné pomocí tlačítek nebo 

opět na displeji. Užitečná je možnost odložení 

času začátku mytí zpravidla až o 24 hodin. Po-

kud chcete využívat tablety, pak oceníte speci-

ální funkce pro jejich využití. Pro rodiny s dětmi 

se hodí dětské pojistky, které zabraňují změně 

programu v průběhu mytí.

Méně častá funkce umí zvýšit tlak při mytí 

hrnců ve  spodním koši. Hygienická funkce 

zvýší teplotu, což je vhodné při mytí nádo-

bí pro nemocné či děti, ale nelze takto mýt 

choulostivé nádobí. Moderní jsou také funk-

ce či programy pro urychlení mytí. Při jejich 

použití mějte na paměti, že urychlení mytí je 

zpravidla na  úkor účinnosti nebo zvýšené 

spotřeby.

Pochopitelně se může stát, že připálené 

a zaschlé zbytky jídel se neumyjí dokonale, 

pokud použijeme nesprávný program, nebo 

je znečištění takové, že by se velmi obtíž-

ně umývalo i  ručně. Pro snadnou orientaci 

v  tomto parametru je zavedena třída účin-

nosti mytí.

• Myčka se nevejde do bytu. Častý názor lidí 

žijících v malých bytech. Pro ně jsou určeny 

myčky zúžené na  45 cm nebo malé stolní 

myčky, které lze postavit na desku kuchyň-

ské linky nebo zabudovat skrytě do skříňky.

spoření energií v první řadě
Neustálým trendem je úspora energie, což 

se nevyhnulo ani myčkám nádobí. Poděkovat 

za  to můžeme zejména Evropské unii, která 

svým nařízením zavedla energetické štítková-

ní spotřebičů. To umožnilo zviditelnit úsporné 

spotřebiče a vyvolat u výrobců nutnost vývoje 

vedoucího k nižším spotřebám. A podařilo se 

vyvinout spotřebiče tak úsporné, že musela 

být direktiva pro štítkování spotřebičů již nove-

lizována. Byly zavedeny nové úspornější třídy 

A+, A++, A+++. Jedním z prostředků snižování 

spotřeby energie je snížení spotřeby vody. Čím 

méně vody potřebujeme k  mytí nádobí, tím 

méně jí musíme ohřát.

Ohřev vody je podstatným „žroutem“ ener-

gie, proto je úsporný také ohřev vody na niž-

ší teplotu. To se využívá u  tzv. ekologických 

programů, které však myjí delší dobu. Dobrým 

úsporným nápadem je uschování téměř čisté 

vody z  posledního oplachu pro předmytí při 

dalším spuštění.

Moderní myčky (60 cm šířka) dnes spotře-

bovávají maximálně 14 litrů vody a mírně nad 
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Princip mytí v myčce nádobí

V myčkách myjeme nádobí pomocí 

teploty vody, saponátu a mechanic-

kého působení. Zatímco při ručním 

mytí je nejintenzivnější mechanické 

působení, saponátu dáváme přiměře-

nou dávku v obou případech, teplotu 

vody při ručním mytí máme omezenou. 

Málokdo bude umývat nádobí 50 °C 

teplou vodou, zatímco v myčce myje-

me až 75 °C.

Nečistoty jsou vymývány tlakem vody, 

který vzniká v oběhovém čerpadle a je 

pomocí vedení rozváděn k jednotlivým 

mycím ramenům. Ramena rozstřikují 

vodu pomocí trysek směrem na ná-

dobí a současně se otáčejí kolem své 

osy. Tlak vody dopadající na nádobí 

je jediným mechanickým působením 

při strojovém mytí, proto hraje velkou 

roli také čas jeho působení ve spojení 

s působením teploty a saponátu. Tyto 

vlivy se mohou částečně nahrazovat. 

Po mytí probíhá oplach ve studené 

vodě, který odplaví saponát a nečisto-

ty, po něm další oplach v teplé vodě, 

který navíc nahřeje nádobí a pomocí 

leštidla zajistí, že na něm nezůstanou 

kapky. Po vypuštění vody z posled-

ního oplachu se její zbytky z nádobí 

odpaří buď přirozeně, nebo pomocí 

některého ze systému aktivního sušení 

s přívodem vzduchu a kondenzací 

na chladných  stěnách myčky.

Energetické štítkování spotřebičů  
zřejmě může za pokrok směřující k nízkým 

spotřebám energie. 

Spotřeba vody i energie poklesla  
za posledních deset let u myček zruba na 

polovinu. Mohou být ještě úspornější? 

Speciální trysky na zadní stěně myjí vysokým tlakem těžké a silně znečištěné nádobí. Využijete je pro mytí pečicích 
plechů, pekáčů i hrnců.

Horní koš s měkkými trny pro bezpečné uložení 
křehkého nádobí. 

dvojité ostřikovací rameno zajišťuje ostřikování nádobí 
vodou z více úhlů a tím zvyšuje účinnost mytí.
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voda přichází k nádobí z většího rozsahu úhlů 

a  mytí je účinnější. Pro velmi špinavé nádobí 

najdete u  některých myček na  zadní stěně 

sadu trysek, které zvýšeným tlakem myjí i při-

pálené hrnce a pečicí plechy.

Perličkou je možnost využívat jen horní nebo 

spodní koš a tedy jen poloviční naplnění, či do-

konce v každém z košů spustit jiný program. 

Zatímco ve spodním koši budete mýt intenziv-

ně hrnce, v horním můžete jemně oplachovat 

křehké skleničky.

Také u myček je trend zvětšování vnitřního 

prostoru, a to buď z důvodu možnosti mytí více 

kusů nádobí, nebo pro větší variabilitu a mož-

nost mýt sice stejný počet sad, ale větší kusy 

nádobí, například talíře o  průměru až 34 cm. 

S tím souvisí i uspořádání košů. Sklopné trny 

pro umisťování talířů mohou dát prostor vět-

šímu nádobí. Výhodou je měkká úprava jejich 

konečků, která umožňuje jemnější držení křeh-

kých kusů nádobí. Užitečné je automatické 

rozpoznání tvrdosti vody pomocí speciálního 

senzoru, které odbourává nejen nutné úvodní 

nastavení, ale sleduje tvrdost vody průběžně.

Myček s možností využití přívodu teplé vody 

se objevuje více díky vyššímu rozšíření solár-

ního ohřevu v  moderních domech. Moderní 

myčka napuštění teplé vody rozpozná a upraví 

program tak, aby se nadměrně nezkrátil a ná-

dobí bylo perfektně umyté. Maximální teplota 

vody bývá udávána 50 až 60 °C, což je třeba 

zajistit ještě před přivedením vody do myčky.

bezpečnost
Máme na mysli bezpečnost proti vyplavení při 

poruše myčky. Většina myček rozpozná únik 

vody a kromě přerušení programu a uzavření 

přívodního ventilu také odčerpá vodu z mycího 

prostoru. Únik bývá zjišťován pomocí speciální 

nádoby s plovákem pod myčkou a speciálním 

ventilem může být jištěna i  přívodní hadice. 

Bezpečnostní systémy najdete pod značením 

AquaStop a AquaSafe, Aqua Lock, Overflow, 

AquaControl...

hlučnost
Trend obytných kuchyni si vynucuje snižová-

ní hlučnosti kuchyňských spotřebičů. To bývá 

realizováno novým typem motorů, protihluko-

vou izolací skříně myčky a dalších částí. Spe-

cialitou jsou tiché noční programy, s hlučností 

do 37 dB (pod hranici tlumeného hovoru, který 

má 40 dB). Upraven je cyklus mytí, který jinak 

pracuje s  čerpadlem, případně dokonce na-

pouštění vody. Zařazeny mohou být delší pau-

zy mezi kroky, které dají větší prostor činnosti 

enzymů obsažených v  mycích prostředcích, 

avšak prodlouží čas mytí.

Vestavné přístroje
Moderní kuchyně si zakládají na designu, proto 

se těžiště výroby myček přesouvá do oblasti ve-

stavných provedení. Z hlediska zabudování mů-

žeme využít myčku s viditelným ovládacím pane-

lem, kdy je na přední stěně připevněn krycí panel 

z materiálu kuchyňské linky, a tak je sjednocen 

design myčky s  kuchyňskou linkou. Ovládání 

myčky je stejné jako u volně stojících přístrojů.

Plně integrovanou myčku, kterou zcela 

zakrývá panel s  designem kuchyňské linky, 

na první pohled v  lince neodhalíme. Ovládací 

panel těchto přístrojů je skryt ve hraně dvířek. 

Obsahuje všechny potřebné ovládací prvky 

včetně displeje. V průběhu mytí myčka komu-

nikuje pomocí signalizace promítané na pod-

lahu, kam může promítat tečku při ukončení 

mycího cyklu, nebo dokonce číslice s odpoč-

tem času do konce mytí. Jednodušší přístroje 

signalizují ukončené mytí zvukově.

Podstavné provedení s demontovatelným 

vrchním panelem je určeno pro zasunutí 

volně stojící myčky pod desku kuchyňské 

linky.

funkce pro tablety
Tablety 2v1, 3v1 a vlastně cokoli v jednom se 

staly takovým fenoménem, že výrobci museli 

přistoupit k vývoji speciálních funkcí pro ně. Ty 

upravují průběh teplot pro mytí tak, aby se tab-

lety správně rozpouštěly, a protože v sobě mají 

leštidlo, zastavují dávkování tekutého leštidla. 

Často také omezí dávkování soli pro dekalcifi-

kátor, což však neznamená, že sůl nemusí být 

v  zásobníku. Naopak. Protože je proces ob-

novy dekalcifikátoru prováděn za delší dobu, 

je nutné, aby soli bylo vždy dost, protože při 

vynechání obnovy se může dekalcifikátor po-

škodit. Někteří výrobci a servisní technici do-

poručují přejít jednou za čas zpět na klasické 

prostředky a  funkci pro tablety vypnout, aby 

se deklacifikátor řádně obnovil.

trendy
Účinným nástrojem k odstraňování nečistot je 

pára, kterou některé myčky využívají jako po-

mocný nástroj pro mytí nádobí. Zvyšuje účin-

nost mytí, uvolňuje zaschlé zbytky jídla a od-

straňuje bakterie. Umožňuje jemnější mytí, což 

je vhodné také pro citlivé nádobí.

Účinnějšího mytí lze dosáhnout větším po-

čtem ostřikovacích trysek. Ostřikovací ramena 

najdeme na dně, mezi koši i na stropě myčky. 

Rameno zabudované mezi koši musí mít vyře-

šen přívod vody při polohování koše, které by 

mělo jít lehce i po jeho naplnění. S tím souvisí 

i  nové přihrádky na příbory, případně dlouhé 

nádobí, které dělají zbytečným košík na příbo-

ry a uvolňují místo pro více nádobí ve spodním 

koši. Horní přihrádka může být dělená a  od-

dělitelná. Při menším množství příborů lze pak  

v horním koši mýt například vysoké sklo.

Dalším vylepšením je dvojité ostřikovací ra-

meno, u kterého se na jeho konci nachází další 

otočné rameno s tryskami. Tím je zajištěno, že 
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bez chemie to nejde

Často se setkávám s otázkami na použití 

chemických přípravků v myčkách, proto 

se pokusíme objasnit jejich používání. 

Nejdůležitější pro myčku je sůl, kterou 

myčka potřebuje pro obnovu dekalcifiká-

toru, tedy odvápňovače, kterým protéká 

všechna voda do myčky. Proto musí být 

sůl vždy doplněna, jinak hrozí zničení 

dekalcifikátoru. Výrobci tablet sice občas 

tvrdí, že tablety nahrazují i sůl, což ale zna-

mená, že umí změkčit vodu, ale rozhodně 

nemohou zajistit obnovu dekalcifikátoru.

Dnes se používá speciální sůl do my-

ček, která je hrubozrnná, aby se mohla 

postupně rozpouštět. Při použití soli 

s menším zrnem by se mohlo stát, že by 

uvnitř zásobníku vznikl solný kámen, který 

se těžko rozpouští. Voda napouštěná přes 

zásobník by tak mohla být paradoxně pro 

obnovu dekalcifikátoru málo slaná. Správ-

né nastavení tvrdosti vody je nutné pro 

bezchybnou obnovu dekalcifikátoru.

Leštidlo zabraňuje vzniku kapek na ná-

dobí. Funguje jako smáčedlo – narušuje 

povrchové napětí vody, která po nádobí 

steče. Důležité je správné dávkování. Při 

malé dávce na nádobí zůstávají kapky 

(i zaschlé) a při přehnaném dávkování 

se objeví šedavý, namodralý závoj. Při 

využití tablet cokoli v jednom leštidlo 

používat nemusíte, protože je v tabletách 

obsaženo.

Prášek na mytí je potřeba vyzkoušet 

a využívat ten, který vám nejlépe vyhovuje. 

Předtím než začnete posuzovat prášek, 

doporučuji správně nastavit tvrdost vody 

i dávkování leštidla a sůl i leštidlo doplnit. 

Při výběru vhodného prášku přihlédněte 

k teplotě nejčastěji používaného progra-

mu. Prášky s větším obsahem enzymů 

jsou vhodné pro nižší teploty.

Tablety vše v jednom jsou častým námě-

tem rozporuplných debat. Podmínkou pro 

správné fungování tablet je přesný průběh 

teplot a cyklů v myčce, pro které jsou 

tablety určeny. Pokud použijeme tablety 

pro krátký cyklus s nízkou teplotou, tablety 

se správně nerozpustí a umytí nebude 

dokonalé. Je-li mycí teplota příliš vysoká, 

rozpustí se předčasně lešticí složka a ná-

dobí není správně vyleštěno.

Při použití tablet pro cyklus s předmytím 

je nutné vložit tabletu do násypky a přidat 

prášek. Prášek zajistí předmytí a tableta 

se uvolní až v hlavním mycím cyklu. Tab-

lety nahrazují mycí prostředek i leštidlo, 

avšak přes proklamace některých výrobců 

sůl nahradit nemohou.

funkce dekalcifikátoru

Zřejmě nejvíce nejasností způsobuje 

smysl a fungování dekalcifikátoru (od-

vápňovače). Ten je montován na vstup 

vody, která přes něj všechna protéká. 

Jeho náplní jsou pryskyřicové kuličky, 

které zachycují vápenaté a jiné slou-

čeniny, tvořící tvrdou vodu a následně 

vodní kámen. Tyto sloučeniny zhoršují 

funkci mycího prostředku a mohou 

tvořit bílý povlak na nádobí. Zřetelné 

jsou při absenci leštidla, kdy na skle 

vznikají světlé skvrny po kapkách 

vody. Chemická náplň dekalcifikátoru 

potřebuje zbavit zachycených látek 

(obnovit), což se podvádí ve speciál-

ním kroku mytí napuštěním solného 

roztoku ze zásobníku soli do prostoru 

chemické náplně. Zde solný roz-

tok několik minut zůstává a poté se 

vypláchne do odpadu. Při delší době 

provozu dekalcifikátoru bez obnovy 

dojde k jeho nevratnému zničení. 

Pryskyřicové kuličky ztratí schopnost 

regenerace a tím zachycování vápe-

natých sloučenin. Proto je tak důležité, 

aby byl zásobník na solný roztok vždy 

dostatečně plný.

Více místa v myčce naznamená jen mytí 
více kusů nádobí, ale také možnost mytí 

rozměrnějšího nádobí.  

Myčka s dělitelnou a vyjmutelnou horní přihrádkou na 
příbory. umožňuje mýt při malém množstí příborů vyšší 

nádobí v horním koši. 

Vestavná plně integrovaná myčka skrývá panel v hraně dvířek, kde najdete kompletní ovládání. 
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na předchozích šesti stránkách jste se mohli dozvědět o možnostech a schopnostech 
současných myček. nyní vám přinášíme pár tipů na myčky, které by vás mohly oslovit.

Myčka nádobí siemens sr 26t891eu
cena: 15.990 Kč Myčka nádobí bosch sMs 59M02eu 

cena: 11.990 Kč

Myčka nádobí goddess dfa847dW7/dfa847dX7 
cena: 5.990 Kč (bílá), 6.990 Kč (nerez)

stolní myčka nádobí hyundai dtb656dW7 
cena: 5.990 Kč

Myčka nádobí electrolux esl 65070 r vestavná
cena: 13.990 Kč

Myčka nádobí Whirlpool adP 6914 iX
cena: 14.990 Kč

Úzká 45cm volně stojící myčka s kapacitou pro deset jídelních souprav. Jde o první 45cm myčku na 

trhu s jedinečnou příborovou zásuvkou Vario. Spotřeba energie na jedno mytí je 0,75 kWh elektrické 

energie a devět litrů vody. Myčka patří do energetické skupiny A++ a její hlučnost je 44 dB.

• Šest mycích programů, speciální programy VarioSpeed, poloviční náplň, intensiveZone, ostřiko-

vací rameno duoPower v horním koši

• Technika střídavého mytí, systém šetrného mytí skla AquaSenzor, AquaStop se zárukou

• Displej: ukazatel zbytkového času mytí v  minutách, ukazatel času odloženého zapnutí 

od 1 do 24 hodin

• Výškově stavitelný horní koš pomoci trojnásobného RackMaticu, příborová zásuvka Vario, mož-

nost podstavby

• Rozměry (švh): 45 x 85 x 60 cm

Volně stojící myčka na 14 sad nádobí se spotřebou deset litrů vody a 0,93 kW elektřiny při programu 

Eco 50 °C. Myčka patří do energetické třídy A++. Díky použité technologii Silence Plus je její hlučnost 

pouhých 46 dB.

• Pět mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, Eco 50 °C, IntensiveEco 45 °C, rychlý 45 °C

• Systémy šetrného mytí skla, AquaSenzor III regulující spotřebu vody podle znečištění nádobí 

a AquaStop se zárukou

• Displej: ukazatel zbytkového času mytí v  minutách, ukazatel času odloženého zapnutí 

od 1  do 24 hodin

• Výškově nastavitelný horní koš pomocí trojnásobného RackMaticu jedinečná příborová zásuvka 

Vario, ostřikovací ramena ve tvaru vlny

• Rozměry (švh): 60 x 85 x 60 cm

Volně stojící úzká 45cm myčka s kapacitou osmi jídelních souprav se dodává v bílém (DFA847DW7) 

nebo nerezovém (DFA847DX7) provedení. Spotřeba energie 0,74 kWh a spotřeba vody 13 litrů ji 

řadí do energetické třídy A. Hlučnost této myčky je 54 dB.

• Sedm mycích programů a pět teplot 

• Funkce myčky: indikace leštidla, indikace oplachu, indikace soli, ochrana proti úniku vody, 

poloviční náplň, zvukový signál ukončení programu

• Displej pro zobrazení zbývajícího času mytí a funkce odloženého startu myčky 

• Rozměry (švh): 45 x 85 x 58 cm

Stolní myčka s kapacitou šesti jídelních souprav je dodávána v bílé barvě,  má spotřebu elektrické 

energie 0,63 kWh a na mytí spotřebuje 8,4 litru vody. Tím spadá do energetické třídy A. Hlučnost 

této stolní myčky je 55 dB. 

• Šest mycích programů 

• Funkce myčky: indikace leštidla, indikace soli, ochrana proti úniku vody

• Displej pro indikaci času do konce mytí a pro zobrazení času odloženého startu

• Rozměry (švh): 55 x 44 x 51 cm

Plně integrovaná vestavná myčka pro dvanáct sad nádobí. Spotřeba energie na jedno mytí je 

1,03 kWh a spotřeba voda jedenáct litrů vody. Tato vestavná myčka patří do energetické třídy A, její 

hlučnost je 47 dB. 

• Pět mycích programů, čtyři teploty, speciální programy: auto 45–70 °C, ekonomický 50 °C, rychlý 

60 °C, sklo 45 °C, intenzivní 70 °C, standardní program Bio 50 °C s předmytím

• Množstevní automatika Fuzzy Logic 

• Dvoubarevný světelný bod na podlaze indikující stav procesu mytí, odložený start o tři, šest nebo 

devět hodin 

• Přívod vody na studenou, ale i na teplou vodu, Aqua control 

• Rozměry (švh): 59,6 x 81,8 x 55 cm

Volně stojící myčka v  provedení nerez je vybavena šestým smyslem, který ušetří až 30 % vody, 

energie a času díky rozpoznání úrovně znečištění až 14 sad nádobí. Spotřeba energie je 1,16 kWh 

a jedenáct litrů vody. Myčka patří do energetické skupiny A a její hlučnost je 44 dB.

• K dokonalým výsledkům přispívá technologie Power Clean díky vysokotlakým ostřikovacím trys-

kám a speciálnímu prostoru ve spodním koši; dokonalé umytí velmi zašpiněného nádobí

• Myčka nabízí možnost využívat při mytí páru 

• Technika mytí Aquasteam, Multizone a PowerClean

• Displej: LCD displej indikující stav mytí a  zobrazující nastavitelný odložený start v  rozmezí 

od 1 do 24 hodin 

• Rozměry (švh): 59,7 x 85 x 59 cm

Vybrali jsme pro vás
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Mikrovlnná trouba přicestovala v  kartonovém 

obalu spolu se skleněným talířem, pojezdo-

vým kruhem a oboustranným roštem pro gri-

lování, který umožňuje umístit grilovanou po-

travinu blíže nebo dále od grilu. Samozřejmou 

součástí je i návod, bez něhož bych se tento-

krát neobešel. Na patnácti stranách popisuje 

kromě bezpečnostních a montážních pokynů 

také používání přístroje ve všech situacích. Až 

na jediný případ jsem nepotřeboval nad ničím 

bádat a vše jsem podle návodu nastavil.

ovládání
Zpočátku mne trochu mátlo více ovládacích 

prvků, ale brzy jsem pochopil princip. Při na-

stavování parametrů je většinou nutné tisknout 

tlačítko funkce opakovaně pro každý parametr 

a po jejich nastavení a potvrzení teprve tlačítko 

start. Funkce rychlého ohřevu přidá každým 

stisknutím minutu na  100% výkonu. Trouba 

umí nastavit i začátek času ohřevu nebo před-

programovat tři způsoby vaření do  jednoho 

běhu i rozmrazování podle zadané hmotnosti. 

Přednastavené kombinace jsou dvě pro gri-

lování s mikrovlnami a čtyři pro horký vzduch 

s  mikrovlnami. Zajímavostí je horký vzduch 

s předehřevem trouby.

Devět automatických programů rozšiřují vol-

by přibližné hmotnosti a u těstovin také přípra-

vy osmi typů těstovin navíc s volbou pro 125 

nebo 250 g pro každou z nich.

Vaření
U těstovin však v návodu chybí množství vody, 

ve které se mají vařit. Naopak u rýže je množ-

ství vody ve  stejné tabulce uvedeno. Použil 

jsem na  125  g vřeten 250  ml vody s  tím, že 

budu vařit částečně v páře v zakryté skleněné 

nádobě. Musím říci, že odhad byl dokonalý, jen 

doporučuji přidat ještě pár kapek oleje a pod-

statně méně osolit, protože oproti vaření v do-

statku vody se zde opravdu kompletně odpaři-

la a všechna sůl zůstala v těstovinách. Uvařeny 

však byly přesně na skus. Stejně chutná byla 

rýže. U  kuřecích stehen jsem přesáhl hmot-

nost automatického receptu (450 g), a  proto 

jsem po  automatickém programu přidal ješ-

tě kombinaci grilu s  mikrovlnnami G2. Měře-

ní uvedených příprav najdete v  tabulce. Vařil 

jsem také zeleninu v uzavřené nádobě, ohříval 

pokrmy i  nápoje pomocí ručního nastavení. 

Brambory a  rybu včetně rozmrazování jsem 

připravoval pomocí přednastavených voleb, 

vždy s velmi dobrým výsledkem.

hodnocení
Mikrovlnná trouba se širokými možnostmi vy-

užití, která mne v ničem nezklamala. Jediným 

nedostatkem je trochu nejasný návod v části 

o  těstovinách. Možná bych doporučil výrobci 

přidat ještě pár receptů pro inspiraci začína-

jícím kuchařům. S  přístrojem jsem byl velmi 

spokojen a mohu jej proto doporučit.

TEST • doMácí sPotřebiČe

autor: Miloš Chadt, foto: Gorenje

Při vybalení přístroje mne překvapil kovový 

smaltovaný talíř, který byl dodán namísto skle-

něného, a  jeho speciální úchyt, který jej drží 

nad topným tělesem. Mikrovlnná trouba je to-

tiž vybavena nejen grilovacím topným tělesem, 

ale také tělesem pro spodní ohřev.

Protože jsem se, v  jinak velmi slušně zpra-

covaném návodu, dočetl pouze o skleněném 

talíři, který ale balení neobsahuje, vyzkoušel 

jsem první mikrovlnný ohřev sklenice vody tro-

chu s  obavami. Po minutě ohřevu se kovový 

talíř zahřál jen od hrnku s vodou.

obsluha
Pomocí šesti dotykových ploch lze ovládat 

všechny funkce. Nabízí rychlou volbu mikro-

vlnného ohřevu jedním tlačítkem, pokročilé 

funkce pro rozmrazovaní podle hmotnos-

ti, sedm předvolených kombinací ohřevů 

i  automatické programy pro rýži, zeleninu, 

nudle, maso, ryby a drůbež. U  všech těch-

to programů lze nastavit několik hmotností 

připravovaných potravin. Při vaření jsem po-

stupoval co nejvíce podle klasických recep-

tů. V  případě přednastavených kombinací 

si můžete zvolit (kromě dvou prvních) dobu 

přípravy, navíc přístroj oznámí, kdy je vhod-

né pokrm otočit. Automatické programy si 

čas řídí samy, zadat je nutné jen přibližnou 

hmotnost potravin. Zkoušel jsem všechny 

programy a  byl jsem spokojen, s  výjimkou 

programu A3 pro nudle, kde volba 1 a 2 je 

trochu netypicky pro jednu nebo dvě  porce, 

což z návodu není zřejmé.

Čištění
Celonerezový vnitřní povrch je hladký a  lesk-

lý, proto jsou na  něm nečistoty dobře vidět. 

Povrch jsem utíral papírovou utěrkou vždy 

po skončení vaření. Dobře se mi odstraňova-

ly i mastné nečistoty po pečení celého kuřete 

a zejména výklopné spodní topné těleso čiště-

ní velmi usnadňuje. Škoda že horní gril je při-

montován napevno. Vnější povrch přístroje je 

třeba omývat navlhčeným hadříkem s nebrus-

ným mycím prostředkem. I  to je snadné díky 

rovnému sklu ovládacího panelu.

hodnocení
Mikrovlnná trouba GMO 25 je ojedinělým za-

řízením, které pomocí předvolených postupů 

připravuje perfektně pokrmy z  masa, ryb, 

zeleniny, ale i  rýži nebo nudle. Sedm druhů 

kombinovaného ohřevu je navrženo tak, že 

si pro každý pokrm vyberete. Jedinou slabi-

nou, kterou jsem zjistil, je uložení kovového 

talíře, který je velmi lehký, a pokud o něj při 

vytahování pokrmů z trouby nešikovně zava-

díte, vypadne ven. Protože jde o neobvyklý 

přístroj, doporučil bych výrobci přibalit ně-

kolik vzorových receptů pro méně zkušené 

kuchaře.

doMácí sPotřebiČe • TEST

Mikrovlnná trouba Složitě jednoduchá
s překvapením

na první pohled zaujme 
mikrovlnná trouba gorenje 
ora-Ïto gMo 25 svým ele-
gantním designem a mo-
derním skleněným ovláda-
cím panelem s dotykovými 
senzory. Po připojení do sítě 
dominuje červenému led 
displeji firemní logo.

Mikrovlnná trouba s grilem, 
horkovzdušným ohřevem, 
přednastavenými kombina-
cemi příprav a automatic-
kými recepty pro devět sku-
pin pokrmů s řadou dalších 
podmožností. to je hyundai 
MWegh281s. na první po-
hled poměrně složité ovládání 
s osmi tlačítky a otočným 
ovladačem napovídá, že jde 
o sofistikovaný výrobek.

mikrovlnná trouba Gorenje GMO25 mikrovlnná trouba s grilem Hyundai MWEGH281S

cena: 6.990 Kč

příkon mikrovlnka; 
gril; spodní těleso:

900 W;  
1 000 W; 500 W

příkon v režimu 
stand-by

0,8 W

objem; průměr 
talíře: 

25 litrů;  
280 mm

rozměry vnitřní 
(švh): 

330 x 230 x 330 mm

rozměry 
vnější (švh); 
hmotnost: 

510 x 303 x 410 mm;  
16,5 kg

cena: 3.990 Kč

příkon mikrovlnka/
gril/horkovzduch:

900 W/1 100 W/2 500 W

objem/průměr 
talíře:

28 l/315 mm

rozměry vnitřní 
(švh): 

33,3 x 22,5 x 33,5 cm

rozměry 
vnější (švh); 
hmotnost: 

51,6 x 32 x 48,5 cm;  
18,4 kg

gorenje gMo25

hyundai MWegh281s

Hmotnost Program Čas Spotřeba

Těstoviny – vřetena 125 g + 250 ml vody A3P3 17:30 min 0,364 kWh

Rýže 250 g + 450 ml vody A9 22 min 0,396 kWh

Kuřecí stehna 520 g + 50 g másla A1 + G2 22 + 13 min 0,395 + 0,211 kWh

rošt na grilování lze využít pro umístění potravin do 
dvou výšek.
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Multifunkční hrnec se skládá za  tří částí: zá-

kladny s  přívodem energie a  termostatem, 

nádoby s  nepřilnavým povrchem a  skleněné 

poklice s těsnicí gumou na okraji. Příslušenství 

odpovídá popisovaným přípravám pokrmů. 

Koš na  fritování s demontovatelným madlem, 

mřížka na  přípravu potravin v  páře, plastové 

obracečky a šest vidliček na fondue. V přilože- ném několikajazyčném návodu jsou popsány 

všechny možnosti použití. Ve  druhé polovině 

návodu je řada receptů pro vaření.

Vaření
Jediným ovládacím prvkem je knoflík ter-

mostatu, na  kterém jsou vyznačeny polohy 

pro všechny způsoby příprav jídel. Nastavení 

je  plynulé, takže si můžete zvolit libovolnou 

teplotu. V  hrnci jsem vyzkoušel všechny 

přípravy pokrmů, vařil jsem polévku, frito-

val hranolky, opékal maso, vařil nudle. Ob-

zvláště mne zaujala příprava zeleniny v páře, 

kterou je třeba jen trochu více osolit, proto-

že část soli odplaví voda z  páry. Přístroj je 

perfektní také pro přípravu masa na  kous-

ky, jako je „čína“. Ohřev je poměrně rychlý 

a za výhodu považuji také nastavení teploty 

podle potřeby díky plynulé regulaci. Není 

tedy nutné přesně dodržovat polohy pro jed-

notlivé přípravy potravin.

Měření
Při měření teplot, kterých hrnec dosahuje, 

jsem řešil problém, s jakou náplní měřit. Proto-

že je hrnec určen jak pro použití se dvěma litry 

oleje, tak i pro grilování nasucho při velmi po-

dobném nastavení termostatu, rozhodl jsem 

se pro kompromis. Při každé náplni bude totiž 

průběh teplot jiný.

Měřil jsem s obsahem jednoho litru oleje, kdy 

se rozsah teplot podle nastavení termostatu po-

hyboval od  teploty okolí, když k  ohřevu nedo-

cházelo, až po 230 °C při maximálním nastavení 

termostatu (poloha Fry). Teplotu 230 °C považuji 

pro přípravu potravin již za vysokou. Většina fri-

téz udává teplotu do 190 °C a pro zatažení masa 

odborníci doporučují teplotu do 220 °C. Na dru-

hé straně je možné díky nastavitelné nízké tep-

lotě v přístroji například rozmrazovat nebo tuto 

polohu využít pro udržování jídla v teplém stavu. 

Nízká teplota také umožní připravovat potraviny 

stejně jako v takzvaném pomalém hrnci.  

hodnocení
S  praktickým použitím multifunkčního hrn-

ce jsem byl velmi spokojen, příprava pokrmů 

v něm je jednoduchá a rychlá. Protože se za-

hřívá dno hrnce, je nesporné, že bude dosaže-

na také úspora energie oproti vaření na sklo-

keramické desce. Nepřilnavý povrch vnitřní 

nádoby se velmi dobře myje, proto myslím, že 

je zbytečné vkládat jej do myčky, i když to vý-

robce na rozdíl od víka a základny nezakazu-

je. Vysoký rozsah teplot přístroje je výhodou, 

která umožňuje jeho široké využití, ale vysoká 

maximální teplota nabádá k opatrnosti a pou-

žívání opravdu kvalitních tuků pro fritování.  Pří-

padně je možné fritování při nižší teplotě, které 

lze naštěstí lehce nastavit.

TEST • doMácí sPotřebiČe

autor: Miloš Chadt, foto: Hyundai

Nejprve jsem si prostudoval návod, který obsa-

huje důležité informace, od zapojení až po údrž-

bu a  řešení možných problémů. Po  zapojení 

myčky je nutné naplnit zásobníky soli a leštidla. 

Zásobník na  sůl nezapomeňte nejprve z  větší 

části naplnit vodou, jinak mohou nastat pro-

blémy s ukazatelem soli. Intenzitu odvápňování 

i leštění nastavte podle tvrdosti vody.

Ocenil jsem variabilní koš, do  kterého lze 

naskládat až šest kusů od  každého druhu 

nádobí (hluboký, mělký i  dezertní talíř, šálek, 

podšálek, lžíce, lžička, vidlička, nůž). Pokud 

máte méně příborů, lze zvětšit prostor pro 

nádobí oddělením poloviny košíku na příbory, 

a dlouhé nádobí nebo malé hrníčky naskládat 

do horní poličky. Sklopné trny na talíře vytvoří 

prostor pro větší kusy. Nádobí musí být ulože-

no tak, aby z něj mohla volně vytéct všechna 

voda. Stejné typy talířů skládejte vedle sebe, 

u příborů naopak střídejte různé druhy.

ovládání
Elektronické ovládání umožňuje vybrat tlačítkem 

jeden ze šesti programů od  nejintenzivnějšího 

až po 30minutový na mírně znečištěné nádobí 

bez sušení. Po odstartování se na displeji objeví 

odhadovaný čas mytí, který se však může ve vý-

sledku lišit podle množství nádobí nebo teplo-

ty přivedené vody. Můžete využít i teplou (max. 

60  °C), takže je tu prostor pro úspory pomocí 

solárního ohřevu nebo jiného levného zdroje. Vy-

užít lze také odložení začátku mytí až o 23 hodin.

Používání
Vyzkoušel jsem programy s příslušně znečiště-

ným nádobím. Ocenil jsem jednoduché ovládá-

ní i přehled o tom, kolik času zbývá do konce 

mytí. Ukončení mytí je indikováno připraveností 

na další cyklus, tedy plným časem.

Myčka zvládne umýt i  připálený hrnec (po-

mocí programu 1). Ten jsem „cvičně“ vytvořil 

při vaření krupičné kaše. Poté jsem test opako-

val, ale připálenou kaši jsem nechal zaschnout  

na slunci. Zde se mytí podařilo tak z 60 %, ale 

vzhledem k tomu, že umýt něco takového bez 

dlouhého odmáčení je problém i ručně, považuji 

tento výsledek za dobrý. Doporučuji proto vklá-

dat nádobí do myčky ihned po  jídle. Nečistoty 

tak nezaschnou a myčka je snadno umyje.

Tabulka v návodu uvádí časy i spotřeby vody 

a energie pro jednotlivé programy, proto jsem 

některé proměřil. Spotřeba energie vycházela 

na  úrovni 2/3 až 1/2 udaných hodnot. Velký 

rozdíl v  naměřených hodnotách je způsoben 

odlišnými podmínkami testování. V  laborator-

ních podmínkách je využívána voda přesně 

stanovené teploty a  stanovená náplň myčky, 

ale doma plníme myčku podle potřeby a teplo-

tu vody nehlídáme. Protože test probíhal v létě, 

byla voda v trubkách poměrně teplá a nevyu-

žíval jsem plnou náplň myčky, vycházela spo-

třeba podstatně nižší, než jsem sám očekával.

Údržba
Hlavním úkonem údržby je čištění filtrů ve dně 

myčky, nejlépe po  každém mytí, nejpozději 

jednou týdně. Jednou za tři měsíce doporučuji 

provést čištění pomocí speciálního přípravku 

bez nádobí. 

doMácí sPotřebiČe • TEST

kvalitní mytí Všestranný hrnec
za málo peněz

cena: od 5.990 Kč

náplň šest sad nádobí

třídy: energetická A, účinnost 
mytí A, sušení A

spotřeba vody a 
energie:

8,4 l a 0,63 kWh

počet programů: 6

hlučnost: 55 dB

rozměry (švh); 
hmotnost: 

550 x 440 x 510 mm;  
22,5 kg

cena: 2.799 Kč

objem nádoby 
celkový/pro 
fritování

5 l / 2,5 l (značka)

Příkon udávaný/
naměřený

1 500 W/1 520 W

Rozsah teplot 20–230 °C

počet programů: 6

Rozměry (všh)/
hmotnost  
(včetně víka) 

23,6 x 33,5 x 35,5 cm 
3,89 kg

hyundai dtb 656 dW7
concept cK7070

Když jsem zjišťoval parame-
try stolní myčky hyundai 
dtb 656 dW7, zaujalo mne, 
že jde o levný přístroj s hod-
nocením lepším, než mají 
dražší výrobky. Proto jsem 
s chutí vyzkoušel, co umí.

Jako sedm v jednom před-
stavuje výrobce multifunkční 
hrnec concept cK7070. Měl by 
nahradit fritovací hrnec, gril, 
umět zapékat, vařit v páře, du-
sit, vařit a připravovat fondue. 
Přitom vypadá na první pohled 
jednoduše, a proto jsem byl 
zvědav, co dokáže.

stolní myčka Hyundai dTB 656 dW7

Termostat umožňuje zvolit široký rozsah teplot a tím 
dělá přístroj využitelný pro řadu kuchyňských použití.

multifunkční hrnec Concept Ck7070
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Možná uvažujete stejně, a pak vás stejně jako 

mne potěší nabídka setu pračky a sušičky od 

společnosti Bosch, vybavené tepelným čerpa-

dlem, které mají opravdu nízké spotřeby. K do-

stání jsou nyní v jednom kompletu za skutečně 

vynikající cenu. 

Pračka ve třídě a++
Sedmikilová pračka Bosch WAE 28465BY 

z  řady VarioPerfect spotřebuje 0,95 kWh 

na  jeden cyklus. Jako vždy k  úsporám při-

spívá řízení procesu praní elektronikou, kte-

rá také řeší komunikaci s uživatelem. Displej 

s  tlačítky Touchcontrol, otočným voličem 

a LED ukazateli pro volitelné funkce umožňu-

je jednoduché a přehledné nastavení jednoho 

z  15 programů. Nechybí mezi nimi speciální 

programy pro vlnu i  jemné hedvábné prádlo 

nebo krátké programy pro málo znečištěné 

prádlo. Funkce EcoPerfect akcentuje nízkou 

spotřebu energie s  tím, že bude trvat delší 

dobu, naopak SpeedPerfect pere co nejrych-

leji. Obě funkce však dbají na vysokou kvalitu 

praní. Samozřejmostí jsou funkce pro navý-

šení hladiny vody, nastavení otáček pro od-

střeďování i  teploty praní, snadného žehlení 

i  možnost odložení začátku praní. K  vysoké 

účinnosti praní přispívá 3D-Aqua-Spar sys-

tém, který optimalizuje pohyb bubnu, zvyšu-

je namáhání prádla vodou a zajistí její rychlý 

průtok bubnem.

Odstřeďování prádla při 1 400 otáčkách za-

nechává 56 % zbytkové vlhkosti, což je oceně-

no třídou B. Výrobce pamatoval i na bezpeč-

nostní funkce, které ochrání před unikem vody 

i přepěněním nebo nevyvážeností prádla. Me-

chanická dětská pojistka zabrání nechtěnému 

otevření bubnu.

sušička dokonce a++++
Vysoce úsporný princip kondenzační sušičky 

s tepelným čerpadlem Bosch WTW 84360BY 

využívá jeho energii jak na straně ohřevu vzdu-

chu, tak i při kondenzaci teplých par po prů-

chodu prádlem. Sušit lze rovněž sedm kilo prá-

dla se spotřebou pouhých 1,62 kWh elektrické 

energie na jedno sušení, což dokládá úspor-

nost tohoto principu. I zde pomáhá elektronika 

se systémem Duo Tronic se sedmi automatic-

kými programy a dvěma  s možností nastavení 

času sušení. LCD displej a LED kontrolky sig-

nalizují činnost sušičky a pomáhají při nasta-

vování programů. Zvolit můžete také speciální 

programy pro vlnu, směs textilií, extrakrátký 

program nebo dosoušení.

Sušení probíhá jemně díky 112litrovému 

bubnu opatřenému asymetrickými unášeči 

a elipsovitými prolisy. Po ukončení sušení pří-

stroj až 120 minut intenzivně načechrává vlo-

žené prádlo, aby se vlastní vahou nepomačka-

lo dřív, než jej z bubnu vyjmete.

Sušička upozorňuje na  nutnost vyčištění 

filtrů od  zachycených vláken, vylití nádržky 

na kondenzát a sama se stará o čistotu kon-

denzéru. Ten pravidelně proplachuje vodou 

kondenzovanou z  prádla. Tím udržuje jeho 

stálou průchodnost a  vysokou účinnost kon-

denzace, která je klíčová pro sušení s nízkou 

energetickou náročností.

Pro zabudování obou přístrojů je možné vy-

užít jejich podstavného provedení s doplňko-

vým krytem nebo postavit sušičku nad pračku. 

V tom případě je nutné použít speciální spojo-

vací díl, který lze zvolit také s  výsuvnou pra-

covní deskou.

doMácí sPotřebiČe • TEST

Superúsporný pár
Pokaždé, když cena ener-
gie poskočí zase o kousek 
výš, zamýšlím se, který 
spotřebič v mé domác-
nosti vyměnit za úspor-
nější, aby mi energie 
nedělala zbytečnou díru 
do rozpočtu. 

pračka Bosch WAE 28465BY a sušička Bosch WTW 84360BY

energetická 
třída:

A++

náplň prádla: 7 kg

počet programů: 15

energetická 
třída:

A++++ (A –40 %)

náplň prádla: 7 kg

počet programů: 5 automatických  
+ 2 časové

cena 29.990 Kč za oba přístroje

bosch Wae 28465bY

bosch WtW 84360bY

Pračka a sušička bosch jsou vybaveny tepelným čerpadlem a proto jsou energeticky nenáročné.

JSEM NOVÝ NIKON COOLPIX S6200. Jsem nejmenší 
COOLPIX s všestranným 10x zoomem. Mám obrazový snímač CCD 
s 16 miliony pixelů a širokoúhlý 25mm objektiv NIKKOR. Zachyťte svůj 
život na HD video. Jsem společník, bez kterého se již neobejdete. Stačí 
si vybrat barvu. www.nikon.cz

JSEM NEPOSTRADATELNÝ

JSEM NOVÝ NIKON COOLPIX S6200. Jsem nejmenší 

s 16 miliony pixelů a širokoúhlý 25mm objektiv NIKKOR. Zachyťte svůj 

3 990 Kč

Nikon-S6200_Inspirace-A4-2.indd   1 3.10.11   9:00
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doMácí sPotřebiČe • ViNOTÉkY

už brzy se objeví v nabídce elektroprodejen euronics vinotéky hyundai. aby vynikla ta 
správná chuť vína, je třeba jej i správně skladovat. a k tomu vám poslouží vinotéka, která 
zajistí jeho správnou teplotu. navíc se stane i elegantním doplňkem interiéru.

Vinotéka hyundai Vin 32dz
cena: 4.999 Kč

doporučujeme pro váš domov

Vinotéka hyundai Vin 12b 
cena: 2.799 Kč

Vinotéka hyundai Vin 12a
cena: 2.799 Kč

Vinotéka hyundai Vin 18
cena: 2.999 Kč

Vinotéka hyundai Vin 18dz
cena: 3.999 Kč

Elegantní vinotéka s objemem chladicího prostoru 78 litrů pojme až 32 lahví vína (maximální rozměr 

lahve je 8 x 33 cm). Díky funkci Dual zone lze u ní nastavit dvě rozdílné teploty pro jednotlivé zóny 

– pro bílé a červené víno. Její spotřeba je 0,45 kWh za den.

• Teplota nastavitelná v rozsahu 8–18 °C

• LED displej s ovládáním

• Vnitřní osvětlení

• Hlučnost pod 35 dB

• Rozměry (švh): 40 x 85 x 51 cm

Vinotéka s vnitřním objemem 33 litrů na dvanáct lahví vína o maximálním rozměru 8 x 33 cm. Její spo-

třeba je 0,58 kWh za den a dodává se v elegantní černé barvě.

• Teplota nastavitelná v rozsahu 12–18 °C

• LED displej s ovládáním

• Vnitřní osvětlení

• Hlučnost pod 38 dB

• Rozměry (švh): 29 x 70 x 55 cm

Vinotéka v černém provedení na dvanáct lahví vína o maximálním rozměru lahve 8 x 33 cm. Její 

vnitřní objem je 33 litrů a spotřebovává 0,73 kWh za den.

• Teplota nastavitelná v rozsahu 12–18 °C

• LED displej s ovládáním

• Vnitřní osvětlení

• Hlučnost pod 38 dB

• Rozměry (švh): 40 x 51 x 55 cm

Vinotéka s objemem vnitřní chladicí části 48 litrů, která pojme až 18 lahví vína do rozměru 8 x 33 cm. 

Dodává se v černé barvě. Spotřeba vinotéky je 0,52 kWh za den.

• Teplota nastavitelná v rozsahu 12–18 °C

• LED displej s ovládáním

• Vnitřní osvětlení

• Hlučnost do 38 dB

• Rozměry (švh): 35,5 x 65 x 50 cm

Vinotéka s vnitřním objemem chlazeného prostoru 53 litrů je určena pro 18 lahví vína do rozměru 

8 x 33 cm. Má duální chladicí zónu pro nastavení dvou různých teplot. Vyrábí se v černé barvě a její 

denní spotřeba elektřiny je 0,66 kWh.

• Teplota nastavitelná v rozsahu 8–18 °C

• LED displej s ovládáním

• Vnitřní osvětlení

• Hlučnost pod 35 dB

• Rozměry (švh): 25,5 x 94 x 51 cm

Předtím než vložíte první lahev do své nové 

vinotéky, podívejme se společně, čím víno 

je a jak se vyrábí. To se vám zcela jistě 

bude hodit, až si domů pozvete návštěvu 

a ochutnáte první lahev vína z vinotéky. 

Chytrost nejsou žádné čáry, ale třeba vám 

pár slov o víně pomůže rozvázat jazyk. Při-

voňte si k němu. Pijte ho s citem, pomalu, 

kousejte ho, vychutnávejte ho, aby se vám 

jazyk příliš brzy nezamotal…

Bílé víno je vyráběno z bílých, růžových, 

červených nebo modrých hroznů révy vinné. 

Při jeho výrobě se rmut (narušené slupky 

hroznů) ihned lisuje a získává se čistý mošt 

ke kvašení. Bílým vínům vyrobených z čer-

vených nebo modrých hroznů se říká klaret.

Růžové víno se vyrábí z modrých hroznů 

bez nakvášení, u stolních vín šumivých 

a perlivých vín i ze směsi bílého a červené-

ho vína.

Červené víno je vyrobeno pouze z modrých 

hroznů (protože červené barvivo se nachází 

pouze v těchto odrůdách), a to nakvášením 

nebo jejich tepelným zpracováním. Při jeho 

výrobě se rmut nechá několik dní kvasit. 

Slupky tak zůstávají v kontaktu s kvasící šťá-

vou. Kvašení probíhá delší dobu a za vyšší 

teploty než u vína bílého. V červeném vínu 

jsou tak ve vyšší míře obsaženy třísloviny 

a také léčivá látka resveratrol (ze slupek 

i z jadérek), který se vyskytuje i v bílém 

víně. Ten sehrává podstatnou roli v prevenci 

kardiovaskulárních onemocnění a cukrovky. 

Víno má též protirakovinný účinek, protože 

fenoly v něm obsažené fungují jako antioxi-

danty, zpomalují stárnutí buněk. Dva decilitry 

červeného vína obsahují 600 mikrogramů 

resveratrolu. Poslední výzkumy umožňují vy-

rábět červená vína s až 3x vyšším obsahem 

resveratrolu po jejich ozařování při dozrávání.

Vína, která umístíte ve vinotéce, mohou 

být suchá s nejvýše 4 g zbytkového cukru 

na litr, polosuchá (4,1–12 g zbytkového cukru 

na litr), polosladká (s 12,1–45 g zbytkového 

cukru na litr) nebo sladká (s minimálním 

obsahem 45 g zbytkového cukru na litr). 

U sektů se setkáváme s rozdělením na „brut 

nature“, přírodně tvrdý sekt s méně než 

třemi gramy cukru na litr (pokud cukr nebyl 

do něj dodán), „extra brut“ neboli zvláště 

tvrdý (0–8 g cukru na litr), „brut“ neboli tvrdý 

(obsah cukru je nižší než 15 g cukru na litr), 

„extra sec“ nebo „extra dry“ neboli zvlášť 

suchý (12–20 g cukru na litr), „sec“ neboli 

suchý (17–35 g cukru na litr), „demi-sec“ ne-

boli polosuchý sekt (od 33–50 g cukru na litr) 

a „doux“, sladký, s více než 50 g cukru na litr. 

co uskladníme ve vinotéce
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PoČítaČe • HVĚZdNÉ NOTEBOOkY

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

rádi bychom vás tentokrát upozornili na zajímavé notebooky, které spadají do kategorie 
hvězda domácnosti. notebook této kategorie je vhodný pro každodenní použití a pro 
běžného domácího uživatele. tomu slouží pro psaní dokumentů, prohlížení fotografií 
a sledování videa, surfování po internetu a ke komunikaci. nabídněte si, prosím…

notebook toshiba satellite c660-1Wz
cena: 10.990 Kč

notebook hP Pavilion g6-1205sc
cena: 9.990 Kč

notebook lenovo ideaPad g570
cena: 9.990 Kč

Sympatický notebook Toshiba má 15,6" displej, je vybaven mechanikou DVD±R/RW. Pro podporu 

komunikace s videem, například pomocí Skypu, je tu i vestavěná kamera, podpora Wi-Fi a Blue-

tooth.

• Dvoujádrový procesor Intel Pentium B940 taktovaný na 2 GHz

• Kapacita paměti RAM: 4 GB

• Kapacita pevného disku: 500 GB

• Grafická karta: Intel GMA HD

• Operační systém: Microsoft Windows 7 Home Premium

Spolehlivý notebook s dvoujádrovým procesorem a 15,6palcovým displejem umožňujícím zobrazit 

filmy v HD kvalitě, má DVD-RW mechaniku a všechna připojení, která budete doma potřebovat.  

• Dvoujádrový procesor Intel Pentium B950 taktovaný na 2,1 GHz

• Kapacita paměti RAM: 4 GB

• Kapacita pevného disku: 500 GB

• Grafická karta: Intel HD Graphics 2000 

• Operační systém: Microsoft Windows 7 Home Premium

Velmi zajímavý a výkonný notebook s tříjádrovým procesorem za přijatelnou cenu má úhlopříčku 

displeje 15,6" a je vybaven mechanikou DVD±R/RW. Kromě toho podporuje bezdrátové připojení 

k síti pomocí Wi-Fi a vzájemnou komunikaci s dalšími zařízeními přes Bluetooth.

• Dvoujádrový procesor Intel B800 1,5GHz

• Kapacita paměti RAM 4GB

• Kapacita pevného disku HDD 500GB

• Grafická karta AMD Radeon HD 6370M 1GB

• Operační systém Microsoft Windows 7 Home premium

Hvězda domácnosti
HVĚZDY EURONICS

PLATNOST DO 28. 11. 2011

HVĚZDY EURONICS
Vybíráme pro vás to nejlepší z nabídky prodejen EURONICS!

KATALOG VÝROBKŮ
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ÚSPORNÉ DUO
Sušička a pračka Bosch ušetří čas i peníze

WTW 84360BY
• energetická třída A++++ (A – 40 %)
• spotřeba při odstředění při 1 400 ot./min 1,61 kWh
• kapacita prádla pro sušení 7 kg
• systém DUO-Tronic: 7 senzorových a 2 časové programy 
• LCD displej
• SelfCleaning Condenser – samočisticí blok
• rozměry (V x Š x H): 84,2 x 59,8 x 62,5 cm 

WAE 28465BY Vario Perfect
• energetická třída A++ 
• spotřeba energie (bavlna 60 °C, plná náplň): 0,95 kWh
• kapacita prádla pro praní (kg): 7
• max. počet otáček 1 400 ot./min 
• EcoPerfect, SpeedPerfect
• LCD displej
• rozměry (V x Š x H): 84,8 x 60 x 59 cm 

29 990,-

A
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HVĚZDY EURONICS

KATALOG VÝROBKŮ INSPIRACE EURONICS • 5/201132

HVĚZDA ZÁBAVY 
Dostupný notebook s výborným 
procesorem Intel Core i3 Sandy Bridge

Aspire 5749
• úhlopříčka obrazovky 15,6" LED
• rozlišení displeje 1 366 x 768
• dvoujádrový procesor Intel Core i3 2330M Sandy Bridge
• frekvence procesoru 2,2 GHz
• kapacita paměti RAM 4 GB
• kapacita pevného disku 750 GB
• grafická karta Intel HD Graphics 3000
• Bluetooth, Wi-Fi, WEB kamera, HDMI, 3x USB
• Microsoft Windows 7 Home Premium

11 990,-

HVĚZDA PRO ÚSPĚCH
Exkluzivní model s novým 
procesorem Intel Core i3 Sandy Bridge

EH2D1E/B
• úhlopříčka obrazovky 15,5" LED 
• rozlišení displeje 1 366 x 768
• dvoujádrový procesor Intel Core i3 2330M Sandy Bridge
• frekvence procesoru 2,2 GHz
• kapacita paměti RAM 4 GB 
• kapacita pevného disku 320 GB
• grafická karta nVidia GeForce GT 410M 1GB 
• Bluetooth, Wi-Fi, WEB kamera , HDMI, 4x USB
• Microsoft Windows 7 Home Premium

14 990,-

H
D
p

A
•
•

15,6” 750 GB
HDD

320 GB
HDD

HVĚZDA
Exkluzivní mo
procesorem I

EH2D1E/B
• úhlopříčka obra
• rozlišení displeje
• dvoujádrový pro
• frekvence proce
• kapacita pamět
• kapacita pevnéh
• grafická karta nV
• Bluetooth, Wi-F
•Microsoft Windo

15,5”
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13 990,-

HVĚZDA PRO ÚSPĚCH
Špičkový notebook s nejlepším
procesorem Intel Core i5 Sandy Bridge

Satellite C660-1MF
• úhlopříčka obrazovky 15,6" LED 
• rozlišení displeje 1 366 x 768 
• dvoujádrový procesor Intel Core i5 2410M Sandy Bridge
• frekvence procesoru 2,3 GHz
• kapacita paměti RAM 4 GB
• kapacita pevného disku 500 GB
• grafická karta Intel HD Graphics 3 000
• Bluetooth, Wi-Fi, WEB kamera, 2x USB 
• Microsoft Windows 7 Home Premium 

HVĚZDA DOMÁCNOSTI
Značkový notebook vhodný 
pro každodenní domácí využití

Aspire 5733Z
• úhlopříčka obrazovky 15,6” LED 
• rozlišení displeje 1 366 x 768
• dvoujádrový procesor Intel P6200
• frekvence procesoru 2,13 GHz
• kapacita paměti RAM 4 GB  
• kapacita pevného disku 750 GB
• grafická karta Intel HD Graphics 
• Wi-Fi, WEB kamera, čtečka karet, 2x USB 
• Microsoft Windows 7 Home Premium

STI

15,6” 750 GB
HDD

9 990,-

15,6”

Inspirace_katalog_05_2011.indd   3 10.10.2011   15:45:40



HVĚZDY EURONICS

KATALOG VÝROBKŮ INSPIRACE EURONICS • 5/201134

PRO INTENZIVNÍ ZÁŽITEK
Televize LG 

42LW4500
• Full HD 3D LED TV s úhlopříčkou 107 cm 
• rozlišení 1 920 x 1 080, TruMotion 100 Hz 
• Cinema 3D LED TV s možností konverze 2D-3De 
• USB 2.0 (MP3/JPEG/HD DIVX) 
• kabelový tuner  

PRO DLOUHÉ VEČERY
Televize SHARP

LC40LE630E
• Full HD LED TV s úhlopříčkou 102 cm 
• rozlišení 1 920 x 1 080, 100 Hz s technologií Fine Motion 
• prohlížeč AQUOS NET + internetový přístup 
• přehrávač médií přes domácí síť (DLNA) nebo USB 
• spotřeba elektrické energie v energetické třídě A+

DISPLEJ

LED

DISPLEJ

LED

16 990,-

15 990,- TV

INTERNET

)
Dee 

3D brýle!

107cm

102cm

3D

CINEMA
HZ

100

HZ

100

3DD bbrýýllee!
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DISPLEJ

LED

POHODLNĚ NA INTERNET 
Televize Sony

KDL46EX520BAEP
• Full HD LED TV Sony Bravia s úhlopříčkou 117 cm
• rozlišení 1 920 x 1 080 
• technologie zpracování obrazu Cinema Mode/24p True Cinema
• USB Play – filmy, hudba, fotografie
• integrovaný WWW prohlížeč
• Bravia Internet Video
• sdílení multimediálních souborů na domácí síti (DLNA)
• připraven pro technologii Wi-Fi (Wi-Fi Ready)

PRO CHVÍLE POHODY
Televize Sony 

KDL42EX410
• Full HD LED TV Sony Bravia s úhlopříčkou 107 cm
• rozlišení 1 920 x 1 080
• technologie zpracování obrazu Cinema Mode/24p True Cinema
• USB Play – filmy, hudba, fotografie

12 990,-

21 990,-TV

INTERNET
DISPLEJ

LED

107cm

117cm
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SKVĚLÝ FOŤÁK 
ZA BABKU
Fotoaparát Olympus  

VR310
• kompaktní, cenově dostupný ultrazoom • 10x 
širokoúhlý optický zoom (24–240 mm) • duální 
obrazová stabilizace (optická a elektronická) 
• HD Video 720p se zvukem • obrazový snímač 
CCD s 14 miliony pixelů • barevné LCD 7,6cm/3,0"; 
230 400 pixelů • ve 4 moderních barvách – černý/
červený/stříbrný/fialový

SNÍMÁ VŽDY DOKONALE
Videokamera Canon 

HF-R205
• Full HD videokamera se záznamem na SD karty • snímač CMOS 
s rozlišením 3,28 Mpx, záznam na paměťové karty SDXC/SDHC/
SD (2 sloty) • optický zoom 20x digitální zoom 400x, USB a HDMI 
výstup • dotykový LCD displej s úhlopříčkou 7,5cm 3.0" 
• maximální rozlišení záznamu video: 1 920 x 1 080p

DOBRÝ POSLECH
Radiopřijímač Philips

AZ1837 s CD/MP3
• všestranný přenosný radiompřijímač s velkým výkonem 
• vychutnejte si hudbu ve formátu MP3/WMA přímo z přenosných zařízení USB
• přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
• stereofonní tuner VKV/SV

1 599,-

2 999,-

7 999,-

10 x

STABILIZACE OBRAZU

DUÁLNÍ

20 x20 x
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HVĚZDY EURONICS

NEPŘESLECHNETE HO
Přehrávač MP3/MP4 Sony 

NWZE363
• ideální společník na cesty i na doma • MP3/4 videopřehrávač se 4GB pevnou pamětí • 2" QVGA grafický displej 
s LED podsvícením • přehrává MP3, MP4, WMA, WMV a JPEG, FM rádio, USB • výdrž baterie 30h audio a 4h video

TICHÝ A ÚČINNÝ!
Konec starostí s pravidelným 
úklidem! Robotické vysavače uklidí za vás! 

VCR8895L3A
• Visionnary mapping system • LED displej • ovládání sacího výkonu na těle 
spotřebiče – dotykové • výstupní HEPA H11 • hlučnost 70dB Power mode, 62dB Low 
noise • doba vysávání/nabíjení 90/120 min • rychlost úklidu 0,3 m/s • 2 speciální 
kartáčky na vysávání rohů • virtuální zeď • infračervené dálkové ovládání • senzory 
– antikolizní, proti pádu, proti namotání kabelů • turbo mód • speciální funkce MOP

1 599,-

ON

10 990,-

4 990,-

NOVINKA!

Pouze v Euronicsu!

VÁŠ VŠESTRANNÝ POMOCNÍK
To nejlepší pro vaši kuchyni

MUM4835
• 600W motor • "Multi-motion-drive" – dynamický planetární pohon • 
4 pracovní rychlosti, parkovací pozice • multifunkční rameno se 3 stupni 
pohonu v rozdílných polohách 
ve výbavě: hnětací hák, šlechací a míchací metly • mlýnek na maso 
• průběhový krouhač s krájecím, strouhacím a krouhacím kotoučem • 
nerezová míchací mísa pro 1 kg mouky + přísady (max. na 2,7 kg těsta) 
• náhradní plastová míchací mísa ( max. na 2,7 kg těsta) • interaktivní 
DVD s recepty
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HVĚZdNÉ NOTEBOOkY • PoČítaČe

foto: Acer, Asus, HP, Thinstock

notebook acer aspire 5253
cena: 9.990 Kč

notebook hP compaq Presario cQ57
cena: 8.990 Kč

notebook asus K53u-sX117V
cena: 8.990 Kč

Notebook s dvoujádrovým procesorem a 15,6palcovým displejem je vyveden v příjemné červené 

barvě. Kromě všech možností připojení k domácí síti ethernetovým kabelem i přes Wi-Fi má všech-

na rozhraní, která můžete potřebovat. Kromě toho má zabudovanou mechaniku DVD±R/RW.

• Dvoujádrový procesor AMD Dual-Core E350 taktovaný na 1,6 GHz

• Kapacita paměti RAM: 4 GB

• Kapacita pevného disku: 640 GB

• Grafická karta: AMD Radeon HD

• Operační systém: Microsoft Windows 7 Home Premium

Elegantní notebook HP Compaq využívá služeb dvoujádrového procesoru a má 15,6palcový displej. 

Kromě všech očekávaných přípojných míst podporuje Wi-Fi a Bluetooth. Je vybaven i vypalovací 

mechanikou DVD±R/RW.

• Dvoujádrový procesor AMD Brazos E450 taktovaný na 1,65 GHz

• Kapacita paměti RAM: 4 GB

• Kapacita pevného disku: 500 GB

• Grafická karta: AMD Radeon HD 6320

• Operační systém: Microsoft Windows 7 Home Premium

Příjemný notebook od společnosti Asus je vybaven dvoujádrovým procesorem a má 15,6palcový 

displej. Kromě všech přípojných míst, která můžete čekat, tu najdete samozřejmě i podporu Wi-Fi 

a mechaniku DVD±R/RW.

• Dvoujádrový procesor AMD Dual-Core E350 běžící na 1,6 GHz

• Kapacita paměti RAM: 4 GB

• Kapacita pevného disku: 500 GB

• Grafická karta: AMD Radeon HD 6310

• Operační systém: Microsoft Windows 7 Home Premium

HVĚZDY EURONICS

Den 19. 9. 2011 se zapsal zlatým písmem do 

kroniky společnosti Euronics. Ten den totiž 

sídlo fi rmy navštívil samotný majitel společnosti 

Hyundai Corporation pan Monghyuck Chung. 

A co bylo příčinou jeho návštěvy přímo v síd-

le společnosti Euronics? Jsou to především 

vynikající výsledky, jichž v prodejích dosahuje 

nejen Euronics, ale i  jeho sesterská fi rma HP 

Tronic. Ta je distributorem produktů Hyundai 

kromě České republiky také na  Slovensku, 

v  Polsku, Maďarsku a  Slovinsku. Majitele 

a  generálního ředitele Monghyucka Chunga 

doprovázeli Jinhwan Kim 

(General Manager, Brand 

Business Team), Yeojae Seo, 

General Manager (Offi ce of 

the Secretary) a Taerae Cho, 

Managing Director (Hyun-

dai Corporation Europe). Ti 

společně s  vedením společ-

nosti HP Tronic a  Euronics 

zrekapitulovali dosavadní 

spolupráci a posléze i disku-

tovali o dalších možných zlep-

šeních vzájemné součinnosti,

o jejím rozšíření a prohloube-

ní. Majitel a  generální ředitel 

přitom poděkoval naší straně 

za vzornou a bezvadnou spo-

lupráci při distribuci a prode-

jích výrobků fi rmy Hyundai. 

Na  závěr se všichni členové 

delegace vydali podle přání 

generálního ředitele na  ná-

vštěvu prodejny Euronics 

v Čepkově. 

Důležitá návštěva potěšila 

všechny zaměstnance našich společností, 

protože pro ně znamenala především obrov-

ské ocenění jejich práce.     

Majitel fi rmy HYUNDAI Corporation navštívil EURONICS

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

ŠETŘÍ VÁŠ ČAS A ENERGII
Snadné a rychlé žehlení

FV5350 Aguaspeed Time saver
• 2x rychlejší parní ráz pro rychlejší žehlení • funkce Power Zone koncentruje a zvyšuje 
efektivitu parního rázu • patentovaná samočisticí žehlicí deska Autoclean Catalys® s Paladiem 
pro dlouhotrvající kluznost • nejrychlejší a nejjednodušší plnění vodou jen za 4 s (extra velký 
plnicí otvor) • parní ráz 140 g/min • variabilní pára 0–40 g/min • příkon 2 400 W • nastavení 
Eco šetří 20 % energie (ve srovnání s maximálním nastavením páry) • antidrip proti odkapávání 
• transparentní vodní nádržka pro snadnou kontrolu vody • objem vodní nádržky 300 ml • 
pohodlné držadlo • délka přívodní šňůry 2,5 m • nový design žehlicí plochy

1 499,-

Na snímku zleva: Yeojae Seo, General Manager (Offi ce of the Secretary), Petr Res, obchodní a marketingový ředitel, 
Monghyuck Chung, Chairman and CEO, Daniel Večeřa, generální ředitel, Jinhwan Kim, General Manager (Brand Busi-
ness Team), PetrHanuš, vedoucí importu, Taerae Cho, Managing Director (Hyundai Corporation Europe) a Dan Nový, 
ředitel exportu.
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pak pracují s rozlišením 1 280 x 800 bodů, ve-

likost displeje je taktéž kolem 25,4 cm (9,7", 10" 

či 10,1"). 

Tablet pořídíte od  zhruba 3.000 Kč a  levné 

modely jsou vybaveny operačním systémem 

Android, na který je k dispozici spousta progra-

mů, včetně těch zdarma. 

chci čtečku, co mi poradíte?
Záleží to na tom, jak vážně to s elektronickými 

knihami myslíte. Pokud vážně, vyplatí se inves-

tovat do kvalitního modelu s e-inkoustem, vel-

kou pamětí, čtečkou paměťové karty a podpo-

rou co nejvíce formátů.

E-ink, tedy elektronický inkoust, představují 

miniaturní kapsle plující v kapalině, které potře-

bují energii pouze v okamžiku, kdy „otáčíte“ list. 

Tehdy se zapíše nová informace a ta na displeji 

zůstane tak dlouho, dokud „neotočíte“ na další 

stránku. Jinak je displej nenapájený, což je sa-

mozřejmě obrovská výhoda, protože LCD musí 

být napájeno stále. Nevýhodou e-inku je (pro-

zatím) absence barev a jsou tu k dispozici pou-

ze odstíny šedi. Kvalitou se ale blíží opravdové 

knížce a pocit ze čtení je jiný než u LCD. Velkou 

výhodou je také velice nízká hmotnost – klidně 

i pod 200 gramů, příkladem budiž Prestigio Lib-

retto PER3162B CZ.

Pokud si nejste jisti nebo si přejete vysloveně 

univerzální zařízení, kupte si čtečku s LCD, ale 

pak je dobré dbát i na podporu multimédií, ať 

už ji máte univerzálně použitelnou i jako video-

přehrávač.

A ještě drobnost – než půjdete koupit jakou-

koli čtečku, zkuste se zamyslet nad tím, zda by 

se vám nelíbilo, aby měla reproduktor a umě-

la předčítat audioknihy, resp. formát MP3. 

Po  dobrém čtení na  dobrou noc se prý zdají 

krásné sny.

chci tablet: co mi poradíte?
Tady není moc co radit. Nejspíše tíhnete k něja-

kému operačnímu systému a podle peněženky 

si vyberete ten váš tablet, přičemž se zřejmě 

trochu necháte ovlivnit i  designem, resp. veli-

kostí displeje a výbavou. 

Doporučujeme vzít v úvahu ještě jedno kri-

térium – v podstatě až letos se poprvé objevily 

tablety, které mohou rozumně posloužit jako 

náhrada lehkého, typicky kilového mininote-

booku. Nebavíme se o žádných futuristických 

povídačkách, kdy vás prodejci balamutí tím, 

že na softwarové klávesnici na obrazovce mů-

žete bez problémů psát i delší texty. Nemůže-

te! Bavíme se o kombinaci tablet a opravdová 

klávesnice, jakou dnes mají především Acer 

v  podobě Iconia Tab W500 (od  11.990 Kč, 

Windows, test v srpnovém čísle Inspirace Eu-

ronics) a Samsung. Jeho Galaxy Tab P7500 

přijde zhruba na 13.000 Kč a používá systém 

Android. 

Tyto tablety můžete zakoupit rovnou s doko-

vou stanicí, která má v sobě i tradiční klávesnici, 

nebo ji můžete dokoupit později. Tablet se do ní 

zasune a už pracujete jako s mininotebookem. 

Vyzkoušeli jsme to a můžeme to potvrdit.

Základní otázka tedy zní: „Chcete pouze číst 

e-knihy, nebo požadujete ještě něco navíc?“ 

Na  výběr je už dnes opravdová spousta mo-

delů, ať už v kategorii tabletů nebo specializo-

vaných čteček elektronických knih – e-knih. Ty 

první a vyhlášené, jsou zatím dosti drahé, v těch 

druhých už máte k dispozici široké cenové roz-

pětí, a takže si vybere každý. 

Jak se liší
Tablet je tablet, řeknete si. Plochá věc s velkým 

displejem a bez tradiční klávesnice. Nepochyb-

ně máte v  základu pravdu. Liší se však nejen 

hardwarovou sestavou, tedy základní konstruk-

cí, výbavou, použitým procesorem, grafickou 

kartou či úhlopříčkou dotykového displeje. Liší 

se zejména podle použitého operačního systé-

mu. V základu tu máme tři, které poslouží jako 

prvotní výběrové hledisko: 

• Apple iOS (bude drahý a  budete omezeni 

v možnostech, co do něj nahrát), 

• Google Android (ten nabízí největší cenové 

rozpětí),

• Microsoft Windows 7 (spíše dražší, na dru-

hou stranu standardní prostředí, některé 

modely mohou díky sofistikovanému doku 

posloužit i  jako úplná náhrada mininote-

booků). 

 Co se týká čteček e-knih, nebo také zko-

moleně „e-booků“, tady nejde o  operační 

systém, nýbrž o  druh použitého displeje. 

Ten totiž určuje základní výdrž čtečky. 

Máme tu:

• LCD displej – barevná dotyková klasika v ně-

kolika podobách, výdrž v řádu hodin;

• elektronický inkoust (e-ink, electrophoretic 

ink) – pracuje pouze s  odstíny šedi, výdrž 

se udává v přečtených stránkách, bývá přes 

10 000 stran, a tudíž je v řádu desítek, resp. 

stovek hodin.

Čtečky elektronických knih
Ty nejsou jen dvojího druhu co do displeje, ale 

liší se i v tom, že pracují s různými druhy formá-

tů souborů, tedy e-knih. Jen málokdy najdete 

takovou, která umí všechny potřebné a všech-

ny důležité formáty. Ty, které jsou vybaveny 

klasickým LCD displejem, mohou navíc někdy 

fungovat i  jako přehrávač multimédií, protože 

displej je barevný a  grafický subsystém spolu 

s procesorem je volen tak, aby to zvládl. Důle-

žité je však ještě říci, že se snad všichni shodují 

na tom, že nejlepší na čtení knih hned po těch 

tradičních je čtečka s elektronickým inkoustem. 

Pokud máte úvodní promýšlení, jakou čtečku 

vybrat, za sebou, čeká vás ještě jedno. A hod-

ně na něm záleží! Musíte vědět, na jaký formát 

e-knih totiž vsadit! Máme tu TXT, PDF, PDB, 

ale také DOC ze světa kancelářského balíku 

Microsoft Office, MOBI, DJVU a třeba i EPUB, 

které jsou rovněž poměrně dost používané. Je 

zřejmé, že pokud chcete mít jistotu a chcete se 

vyhnout někdy problémovému převádění z jed-

noho formátu na  druhý, vyberete si takovou 

čtečku, která jich umí co nejvíc. 

Právě v  tomto exceluje Prestigio PER5162 

(4.400 Kč, viz foto). Naopak i u nás hojně prodá-

vaný Amazon Kindle zvládá naprosté minimum 

a jde mu hlavně o jeho vlastní formát, v němž se 

na portálu Amazonu prodávají e-knihy. A ještě 

technická vsuvka: u čteček s LCD displejem je 

typické rozlišení 480 x 800 bodů pro úhlopříčku 

pět až sedm palců, tedy 12,7 až 17,8 cm, nebo 

600 x 800 bodů pro sedmi- až osmipalcovou, 

tedy 17,8–20,3 cm. 

Čtečky s  elektronickým inkoustem nabízejí 

rozlišení od 600 x 800 bodů až po 800 x 1 200 

bodů a  jde o  špičkové čtečky za  ceny někdy 

i  kolem 10.000 Kč. Spodní hranicí je zhruba 

2.000 Kč za  přístroje s  LCD displejem, pokud 

chcete e-ink, spodní hranicí jsou asi 3.000 Kč.

tablet veskrze univerzální
V  případě tabletů vybavených vždy displejem 

s tekutými krystaly (LCD) je typickým rozlišením 

pro ty nejlevnější 800 x 480 bodů pro úhlopříč-

ku 7“, tedy 17,8 cm nebo 800 x 600 bodů pro 

8“, tedy 20,3 cm. Můžete ale mít i dražší s rozli-

šením 1 024 x 600 bodů pro 10“, tedy 25,4 cm. 

Nejdražší modely v ceně klidně i nad 15.000 Kč 

PoČítaČe • TABlETY A ČTEČkY

• Jaký operační systém? Máme tu: 

Apple iOS, Google Android, Micro-

soft Windows 7.

• Jaký displej? Nižší rozlišení je ně-

kdy více (čitelnější znaky), takže pro 

25,4 cm doporučujeme 1 024 x 600 

(768) bodů.

• Bezdrátová výbava: Bluetooth, Wi-

-Fi, někdy i GSM a tudíž samostatná 

SIM karta – a tady záleží na způso-

bu využití. Pokud chcete tablet jen 

jako čtečku a pro multimédia, Wi-Fi 

nemusíte potřebovat, pokud chcete 

i na internet, je Wi-Fi základ. 

• Čtečka paměťových karet – ano, 

nebo ne? Otázkou je rovněž jaká 

a řekněme si rovnou, že ideální je 

alespoň jedna, a to typicky SD. Její 

odvozenina Micro SD je pak kom-

patibilní se zásuvkou pro SD – třeba 

v počítači – přes adaptér.

•	 Jaký formát e-knih? Doporučuje-

me podporu co nejvíce z nich. Mini-

mem by měl být DOC, PDF a PDB 

plus některý z ryze „čtečkových 

formátů“, tedy MOBI, DJVU či EPUB.

•	 Jaký displej? Na výběr máte LCD 

nebo e-inkoust, a to druhé je lepší 

co do čitelnosti i výdrže na bate-

rie. Co se týče rozlišení, někdy je 

nižší kvůli čitelnosti lepší, ale vždy 

záleží na konkrétním modelu čtečky 

a na tom, jak zachází s písmem. 

•	 Bezdrátová výbava: Jde o způsob 

využití, ke čtení knih ji nepotřebujete.

•	 Čtečka paměťových karet? Je 

otázkou, a stejně jako u tabletu, 

i zde platí to samé. V každém přípa-

dě s ní budete mít život jednodušší, 

takže ji doporučujeme. Pokud ji 

nechcete, ujistěte se, že vám doma 

bude fungovat bezdrátové napojení 

na počítač.

Vybíráme tablet

Vybíráme čtečku e-knih

otázka není tak nesmyslná, jak by mohla znít. na dnešních čtečkách totiž někdy mů-
žete – vedle čtení elektronických knih – pouštět i multimédia, takže jsou dost uni-
verzální. na tabletu s regulérním operačním systémem lze pak pochopitelně dělat 
všechno, ale také často stojí podstatně více. a právě o univerzálnosti je to především.

Tablet, nebo
čtečku elektronických knih?

král mezi tablety, Apple iPad 2, je skutečně akorát do ruky. Jeho tloušťka je pouhých 9 mm, displej má úhlopříčku 24,6 cm (9,7") a zaplatíte za něj 
od asi 11.490 kč výše. Čtečka paměťových karet však stejně jako uSb zabudovány nejsou, Wi-Fi a bluetooth však nechybí.

Jedna z nejpopulárnějších u nás prodávaných čteček 
elektronických knih Prestigio PEr5162b je excelentně 
vybavena a podporuje všechny důležité formáty. díky 

displeji s e-inkoustem vydrží na přečtení až 15 000 stran 
textu, váží 300 gramů, pracuje v češtině a zabudovanou 
má jak čtečku paměťové karty Micro Sd, tak modul pro 

příjem Wi-Fi signálu. Přijde na 4.390 kč.

Acer iconia Tab A500 (11.900 kč) pracuje 
s oS Android  a úhlopříčka displeje je 25,7 cm 

(10,1“). i když se to takto nezdá, tloušťka tabletu je 
pouze 13 mm. Příjemná je hmotnost 700 gramů 
a k dispozici máte i výstup na televizor a čtečku 

paměťových karet Micro Sd.
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Sauna je pohoda a mnozí z nás to mohou po-

tvrdit z vlastní praxe. Někdo má rád sauny kla-

sické, jiný dává přednost saunám tureckým, 

tedy parním, protože mu vyšší vlhkost a nižší 

teplota vyhovuje více, další přísahá jen na při-

rozené teplo v saunovací chatičce kdesi u ryb-

níka a na klasické březové metličky.

Saunování se provozuje dlouhá staletí (mluví 

se i o dvou tisících let) existuje mnoho způso-

bů, jak se k němu v moderní době dopracovat. 

Je to ale i o prostoru a samozřejmě také o pe-

nězích. Jestliže kvalitní klasická domácí sauna 

pro dva až čtyři lidi přijde na cenu kolem sto 

tisíc, kvalitní infrasauna představuje méně než 

třetinu vstupních nákladů, i když samozřejmě 

můžete mít i exkluzivní a podstatně dražší va-

rianty.

Mimochodem – víte, že před nedávnem byla 

v  Praze otevřena první sauna pro děti? Ano, 

saunování fandí všechny generace a  je pro 

všechny generace také nepochybně i zdravé. 

I k tomu se dostaneme…

něco málo saunování
O tom, odkud se vzal výraz slova „sauna“, se

v poslední době hodně diskutuje. Stejně jako 

u původu sauny jako takové. A i když to Finové 

nejspíše nebyli, fakt je, že ve Finsku zdomác-

něla nejvíce a slovo „sauna“ je už stejně tak ně-

jak mezinárodní. Původně prý šlo o severskou 

či východoseverskou potní lázeň, což byla 

nejprve jáma v zemi, posléze dřevěná stavba, 

někdy i  částečně zapuštěná. Časem se z  ní 

stalo to, pod čím si saunu představujeme dnes 

– buď vnitřní nebo vnější, v  podobě typické-

ho dřevěného domku, kdesi na  severu nebo 

v Rusku, ideálně v blízkosti ledové vody…

Jak však dokládají nejrůznější archeologic-

ké nálezy, už v době kamenné si byl člověk vě-

dom toho, že mu prohřátí těla pomůže v přežití 

a odstraní, nebo alespoň na chvíli utlumí, nej-

různější bolesti a záněty. 

V  současnosti je saunování rozšířeno – 

v  rámci našeho pásma – po  celém světě. 

Od  Finska přes zbytek Evropy, Japonsko 

a  USA. V  řadě zemí pak působí i  sdružení 

International Sauna Society (má zajímavou 

webovou adresu: www.sauna.fi), které v  ČR 

zastupuje Asociace bazénů a saun. To propa-

guje především klasickou saunu, tedy takovou, 

ve  které se tělo prohřívá za  vysokých teplot 

(80–110 °C, někdy i více) a nízké vlhkosti. 

Existuje ovšem řada dalších typů saun a ve-

dle sauny klasické je to zejména sauna parní, 

případně herbální, tedy s nejrůznějšími rostlin-

nými vůněmi. Nově se objevují i  tzv. laconia, 

což je klasická římská „potní“ lázeň s teplotou 

kolem 50 °C, v níž se netopí, ale teplo je vyza-

řováno ze stěn, podlahy a lavic, na kterých leží-

te (můžeme potvrdit, že je to hodně příjemné). 

V  poslední době se stále více objevují i  sau-

ny využívající infračerveného záření – a právě 

o nich dnes bude řeč.

Proč infrasauna 
Díky infračerveným paprskům, tedy elektro-

magnetickému záření s  vlnovou délkou vyšší 

než viditelné světlo, ale nižší než mikrovlnné 

záření (760 nm až 1 mm), se v tomto typu sau-

ny vzduch ohřívá výrazně méně než v klasické 

sauně a  větší porce energie (až 90 %, podle 

typu infrazářiče) jde rovnou do  těla, které se 

tudíž rychleji prohřívá. Pracuje se tedy s teplo-

tami vzduchu do maximální výše 60 až  65 °C.

Infračervené záření také proniká hloubě-

ji do  organismu (3–5 cm) a  díky nižší teplotě 

můžete v  infrakabině zůstat déle než obvyk-

le uváděných osm až patnáct minut u  sauny 

tradiční (klidně i půl hodiny, některé prameny 

hovoří i o hodině). 

Nižší teplota také dovoluje (či spíše může 

dovolit) saunování osobám se zdravotními 

obtížemi a malým dětem, které často snášejí 

vysoké teploty špatně. Vždy je to však nejprve 

třeba konzultovat s lékařem.

eleKtroniKa • iNFRASAuNY

Saunováním
ke zdraví a pohodě

zima už číhá za rohem, a protože málokomu z nás se povede utéci před ní do teplých krajin, 
možná nastal ten správný čas zamyslet se nad jinými a popravdě i často výrazně levnějšími 
způsoby, jak si užít tepla. Můžete si to bez velkých komplikací zařídit i přímo u vás doma, bez 
ohledu na to, zda bydlíte v rodinném domě, nebo v bytě. Právě možnost umístit je kamkoli, 
je obrovskou výhodou infrasaun. stejně jako jednoduchá montáž a nulové nároky na sta-
vební připravenost. tohle ani u klasické sauny ani u sauny parní očekávat nemůžete.
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Jaké infrasauny si pořídit?
Nejrůznější! Co do půdorysu čtvercové, obdél-

níkové i  pětistranné, s  větším či menším pro-

sklením, co do počtu osob od jedné výše a také 

vnitřní prostor může být vyroben z nejrůznějších 

dřev. I z jednoduchého smrkového, byť je ze se-

veru. To proto, že se pracuje s podstatně nižší-

mi teplotami než u  sauny klasické. Pokud jde 

o ceny, ty začínají na nějakých 17.000 Kč a jdou 

klidně i ke sto tisícům a výš, obvyklá maximál-

ní výše ceny však bývá typicky do 50.000 ko-

run. Cena je samozřejmě odvislá od použitého 

materiálu, ale také od velikosti, vybavení (rádio 

apod.), typu použitých infrapanelů atd.

Dřevem použitým na vnitřek infrasauny může 

být severský smrk, ale také topol a  javor, nebo 

hemlock či cedr. Co je cedr a další dřeviny, jistě 

víte, ale hemlock? Jde o druh jedlovce (příbuzný 

je se smrky a jedlemi) rostoucího v západní části 

severní Ameriky a latinsky se mu říká Tsuga ca-

nadensis, anglicky pak Eastern nebo Canadian 

hemlock (odtud jméno…). U  nás bývá někdy 

označován i jiným názvem –  kanadská borovice, 

ale nebojte, žádnou lepkavou pryskyřici nevylu-

čuje, a právě proto se používá v  infrasaunách! 

Má velmi jemnou strukturu, dřevo minimálně 

pracuje a nekroutí se. Jeho další uváděnou vý-

hodou je vysoká odolnost proti tvorbě a množe-

ní mikroorganismů a pro pěstitele hemlocku jsou 

přínosem poměrně značné přírůstky, přičemž 

strom dorůstá 30 až 40 metrů výšky.

Zmínku zasluhují ještě „infrakamna“. Ta jsou 

– oproti saunám tradičním – umístěna ve stě-

nách, ukryta jsou za  dřevěnou mřížkou a  je-

jich povrchová teplota je výrazně nižší. Nejvíce 

se používají keramické (tyčové) a  karbonové 

(plošné) infrazářiče. Karbonové zajišťují rovno-

měrnější rozložení tepla (velká vyzařovací plo-

cha), mají nižší povrchovou teplotu a mluví se 

také o vyšší rychlosti prohřátí organismu. 

Existují také infrasauny s  fóliovým infrazáři-

čem, v luxusních modelech jsou pak používána 

speciální topná tělesa například na bázi infra-

zářiče Philips Vitae. U  něj je až 90 % energie 

přeměněno na infračervené záření, přičemž pro 

keramické se udává jen 60 %. Lampy Vitae lze 

zakoupit samostatně a můžete je tak instalovat 

i do klasické sauny. Nejsou však nejlevnější. 

Pokud jde o  výbavu, můžete mít infrasau-

ny s vnitřní i oboustrannou regulací, s vnitřní-

mi poličkami, zabudovaným rádiem, dokon-

ce i  s  CD přehrávačem a  podporou muziky 

v  MP3. Některé infrasauny mají už i  jakousi 

světelnou terapii, kterou vytvářejí za  pomoci 

různobarevného LED osvětlení.

Převážná většina  infrasaun je vnitřních, 

v  poslední době se však začínají – kupodivu 

– objevovat i modely venkovní. A také modely 

kombinované s  klasickou saunou. Mimocho-

dem „roztápěcí“ doba typické domácí infra-

sauny (pro 2–3 lidi) je 15 až 25 minut, kdežto 

u klasické sauny to bývá 30 až 45 minut. Ven-

ku podle teploty okolí to může trvat i déle.

V infrasauně se za nízké teploty dá prý i číst 

a  kdo ví, zda by tady šlo použít i  elektronic-

kou knihu. Asi bychom to nezkoušeli. Stejně 

jako v tradiční sauně tak bude nejlepší klasika 

– dobrá parta nebo alespoň dobrý parťák. Zá-

leží ale na velikosti sauny a parťáka…

Infrasauna se stejně jako klasická sauna do-

poručuje jednou až dvakrát týdně, což posi-

luje organismus a  dává mu vyšší odolnost 

proti chorobám. Je zajímavé, že řada lidí mluví 

i o tom, že se po infrasauně necítí tolik unavená 

jako po sauně klasické.

A víte, co se po návštěvě infrasauny doporu-

čuje nejvíce? Masáž…

co je třeba
Zatímco klasická sauna se sestavuje u  zá-

kazníka na míru, výrobci a prodejci infrasaun 

zaujali opačný přístup. Dodávají je v sestavách 

s předem jasně definovanými rozměry, a i když 

si ji někdy můžete nechat namontovat, nejčas-

těji si rozloženou sadu smontujete sami. Není 

to totiž vůbec složité. Infrasaunu tvoří dřevěná 

kabina se stropem a podlážkou, infračervený-

mi topnými tělesy a ovládacím systémem.

Z obchodu si přinesete zkrátka čtyři stěny, 

strop a  spodní část a  vše jen sešroubujete 

dohromady. Pak zapojíte elektrické vedení 

konektory mezi panely (kvůli infratopidlům – 

panely už mají kompletní elektrický rozvod), 

dosadíte dveře a  vše připojíte do  elektric-

ké sítě. Například infrasauny Hyundai mají 

po stranách zámky (jiné mají např. zaklapávací 

svorky), s jejichž pomocí jde sestavení snadně-

ji a lehčeji. Obecně vzato však dovozci udávají, 

že k  sestavení domácí infrasauny jsou třeba 

dvě osoby a trvá to 30 až 40 minut. V případě 

nepravidelného tvaru sauny i o něco déle.

Topná tělesa se nacházejí ve stěnách a také 

pod lavicí na  sezení a  jsou kryta ochrannou 

dřevěnou mřížkou, i  když jejich povrchová 

teplota se nedá s klasickými saunovými elek-

trickými kamny srovnat. Vzhledem k nízkému 

odběru od asi 1 400 do 2 200 W si nemusíte 

dělat starosti – stačí jen zásuvka pro 230 V, 

chráněná 16ampérovým jističem. 

Bavíme se pochopitelně – jako v celém člán-

ku – o malých domácích infrasaunách pro ty-

picky dva až tři lidi. V případě větší infrasauny 

se už většinou vyžaduje třífázový rozvod.

Díky jasně daným rozměrům – a  také jas-

ně danému způsobu připojení – je požadavek 

na  stavební připravenost minimální. Stačí jen 

najít – či vytvořit si – potřebný prostor se zá-

suvkou na 230 V poblíž. A protože výrobci in-

frasaun je povětšinou dodávají s  finišovanými 

povrchy nejen zvnitřku, ale i zvnějšku, můžete 

si infrasaunu postavit třeba do větší koupelny 

bez jakýchkoli nároků na  odvětrávání. Sauna 

sama má sice své vnitřní větrání, ale požada-

vek na odvod tepla nenajdete žádný.
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• infrasauny se hodí nejen jako pro-

středek k relaxování či zvýšení obra-

nyschopnosti organismu, ale také 

například k prohřátí před cvičením;

• v některých infrasaunách si můžete 

užít i světelné terapie typicky za po-

moci LED osvětlení;

• infrasauna je podle všeho využívána 

ve třech režimech: rehabilitačním, 

prohřívacím (jedna návštěva za nižší 

teploty až do lehkého potu, pobyt 

asi deset minut) a saunovacím, kdy 

je délka jednoho cyklu 20–35 minut, 

pak následuje vlažná sprcha a krát-

ká relaxace, opakování dle potřeby;

• cena infrasauny závisí na její velikos-

ti, vybavení, typu dřeva, ze kterého 

je vyrobena (vnitřního i vnějšího), 

použitých infrapanelů atd.;

• pokud se u infrasauny udává, že je 

pro jednu osobu, v drtivé většině 

případů to opravdu znamená jen 

a pouze pro jednu jedinou osobu;

• doba náběhu domácí infrasauny zá-

visí na její velikosti a výkonu topidla 

a bývá od 10 do 25 minut;

• pro vnitřní dřevěné obložení bývají 

nejčastěji použity: severský smrk, 

hemlock (kanadský jedlovec) a cedr;

• domácí infrasauny mají spotřebu 

na úrovni varné konvice (obvykle 

1 400–2 200 W);

• infrasauna nepotřebuje žádnou 

speciální instalaci, odvětrávání či 

stavební přípravu, jen se sestaví 

a zapojí do zásuvky pro 230 V

Aby tělo mohlo správně fungovat, 

potřebuje regenerovat. Je mnoho 

způsobů, jak to udělat, a jeden z nich je 

právě saunování. Mnohem více je to ale 

o navození jistého vnitřního klidu a po-

hody, odpočinutí si od shonu kolem 

nás a také od shonu v nás samotných. 

Sauna napomáhá také k uvolnění sval-

stva a celkovému zklidnění mozkové 

činnosti. Navíc příjemně prokrvuje 

pokožku a uvolňuje celý organismus, 

takže se pak i lépe spí. Saunování ale 

také mobilizuje obranné látky organis-

mu a napomáhá jeho detoxikaci.

Někdo říká, že mu sauna nevyhovuje, 

protože ve vysokých teplotách nemůže 

dýchat, nebo se mu dýchá díky přesu-

šenému vzduchu špatně. Tyto aspekty 

je určitě třeba v klasické sauně hlídat, 

ale co byste třeba řekli na saunu hodně 

vlhkou a pěkně voňavou (herbální) 

s teplotou kolem 55 °C, kde se vám 

naopak dýchá jako v pohádce a která 

uvolňuje dýchací cesty, nebo rovnou 

na infrasaunu, kde je vlhkosti méně 

a přitom vzduch není přesušený a tělo 

se jen prohřívá infračervenými paprsky 

za teploty je taktéž kolem 55 °C? 

Pokud se nad saunou a saunováním 

zamyslíte z tohoto pohledu, odpadne 

řada námitek, a i když se někdy mohou 

objevit nepříjemné pocity, důležité je, že 

se u zdravého člověka většinou objevují 

jen na počátku. Jako třeba po první 

masáži.

infrasauny ve stručnosti Proč se saunovat?

infrasauna se od klasické sauny liší
principem, ale i nižšími pořizovacími 

a provozními náklady. 

Pro infrasauny jsou doporučována  
odlišná pravidla saunování. délka jednoho  

cyklu má být 20–35 minut.  

Sauny pro jednu osobu jsou stále populárnější. bývají zvnějšku široké 90 cm, jsou lehké (kolem 80 kg), levné za 
provozu (příkon zhruba 1 400 W) a nejrůznějšího provedení. (Hyundai bibione 1 a Split 1b)

infrasauna Hyundai Tenerife 3 (od 29.990 kč) je určena 
pro tři osoby. Je vyrobena z hemlocku a teplo jí dodávají 

ploché panely o příkonu 2 200 W. Za hodinu si řekne 
o 2,86 kWh a na provozní teplotu 50–60 °C naběhne za 
20 až 25 minut. Zabudováno je elektronické ovládání i 

rádio s Cd přehrávačem.

Marimex Vision 3000 za 29.400 kč představuje ukázku dražší, prakticky plně prosklené sauny z hemlocku s deseti 
karbonovými infratopeními. Je vybavena rádiem s MP3 přehrávačem a sklo je tlusté 6 mm, což je u kvalitních infrasaun 

standardně používaná tloušťka.

Vnitřek luxusní sauny Grand Vitae (od 13.000 kč) 
od SaunaSystem určené do prostoru. Je vybavena 

infrazářiči Philips Vitae, které se chlubí tím, že pracují 
s celou šíří spektra infrazáření a můžete je koupit 
i samostatně a dovybavit jimi vaši tradiční saunu.
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Článek na předchozích stránkách vás informoval o všem, co souvisí s infrasaunami. in-
frasauny jsou ideální pro relaxaci, detoxikaci, otužování či k prohřátí před cvičením. 

infrasauna hyundai lanzarote 2
cena: 29.990 Kč

infrasauna hyundai chalkidiki 2 
cena: 24.990 Kč

infrasauna hyundai Korsika 1
cena: od 22.990 Kč

infrasauna hyundai split 1
cena: 17 990 Kč

infrasauna hyundai Mallorca 2
cena: od 23 990 Kč

infrasauna costa brava 2
cena: od 25.990 Kč

Dvoumístná infrasauna s luxusním vybavením exteriéru se dodává v přírodní barvě. Celá kabina sauny 

je vyrobena z hemlocku (kanadského jedlovce).  O rovnoměrné rozložení teploty v sauně se starají 

uhlíkové panely. Za jeden hodinový cyklus očekávejte spotřebu 2,36 kWh. Sauna se ovládá elektro-

nicky a je vybavena LED osvětlením, které lze používat ve funkci světelného terapeutického osvětlení.

• Doba náběhu na provozní teplotu (50–60 °C) je 20 až 25 minut

• Infrasauna má vestavěné rádio s CD přehrávačem, které je vybaveno USB, umožňuje přehrávat 

i hudební soubory v MP3

• Napájení je jednofázové 230 V, příkon 1 820 W

• Rozměry (švh): 125 x 190 x 105 cm

Infrasauna pro dvě osoby je vybavena uhlíkovými topnými panely pro rovnoměrné rozložení teploty 

v prostoru sauny. Ta je vyrobena z hemlocku (kanadského jedlovce) v přírodní barvě. Spotřeba 

na jedno hodinové saunování je 2,36 kWh elektrické energie. Sauna se ovládá elektronicky a má 

vnitřní osvětlení.

• Doba náběhu na provozní teplotu (50–60 °C) je 20 až 25 minut

• Infrasauna má vestavěné rádio s CD přehrávačem, které je vybaveno USB, umožňuje přehrávat 

i hudební soubory v MP3

• Napájení je jednofázové 230 V, příkon 1 820 W

• Rozměry (švh) : 120 x 190 x 105 cm

Infrasauna Korsika je provedena v přírodní barvě, celá kabina je vyrobena z hemlocku (kanad-

ského jedlovce) a je určena pro jednu osobu. Uhlíkové panely zaručují rovnoměrné rozložení tepla 

v kabině. Spotřeba za jeden 60minutový saunovací cyklus je 1,82 kWh. Sauna má elektronické 

ovládání a osvětlení vnější rampy i osvětlení vnitřní. 

• Doba náběhu na provozní teplotu (50–60 °C) je 20 až 25 minut

• Infrasauna má vestavěné rádio s CD přehrávačem, které je vybaveno USB, umožňuje přehrávat 

i hudební soubory v MP3

• Napájení je jednofázové 230 V, příkon 1 400 W

• Rozměry (švh): 95 x 190 x 90 cm

Infrasauna pro jednu osobu, kde je vnitřní kabina vyrobena z hemlocku (kanadského jedlovce) a 

vnější plášť sauny z mořené dýhy. Topidla jsou tvořena uhlíkovými panely, která zaručují rovno-

měrnější rozložení tepla v kabině. Spotřeba elektrické energie na jedno saunování je 1,82 kWh. 

Sauna má elektronické ovládání a vnitřní osvětlení. Můžete ji zakoupit v tmavě hnědé barvě nebo 

v přírodním provedení. 

• Doba náběhu na provozní teplotu (50–60 °C) je 20 až 25 minut

• Napájení je jednofázové 230 V, příkon 1 400 W

• Rozměry (švh): 190 x 90 x 90 cm

Infrasauna pro dvě osoby, kde je celá kabina vyrobena z hemlocku (kanadského jedlovce). Topi-

dla jsou tvořena uhlíkovými panely, která zaručují rovnoměrnější rozložení tepla v kabině. Spotře-

ba elektrické energie na jedno saunování je 2,36 kWh. Sauna má elektronické ovládání a vnitřní 

osvětlení.

• Doba náběhu na provozní teplotu (50–60 °C) je 20 až 25 minut

• Infrasauna je vybavena rádiem s CD přehrávačem a USB vstupem, přehrává i soubory v MP3

• Napájení je jednofázové 230 V, příkon 1 820 W

• Rozměry (švh): 190 x 120 x 105 cm

Infrasauna je určena pro dvě osoby. Celá kabina je vyrobena z hemlocku (kanadského jedlovce) a je 

v přírodní barvě. Použitá topidla tvoří uhlíkové panely s rovnoměrným rozložením tepla v kabině. Na 

jedno hodinové saunování se spotřebuje 2,36 kWh elektrické energie. Sauna má elektronické ovládá-

ní a osvětlení vnější rampy i osvětlení vnitřní.

• Doba náběhu na provozní teplotu (50–60 °C) je 20 až 25 minut

• Infrasauna je vybavena rádiem s CD přehrávačem, které je vybaveno USB, umožňuje přehrávat 

i hudební soubory v MP3

• Napájení je jednofázové 230 V, příkon 1 820 W

• Rozměry (švh): 120 x 190 x 105 cm

Vybrali jsme pro vás
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TESTY • eleKtroniKa

A tato novinka si vůbec nevede špatně! Dva-

advacetipalcový televizor má nativní rozlišení 

panelu 1 920 x 1 080, jde tedy o televizor Full 

HD s vestavěným tunerem, který zvládá ještě 

příjem analogového signálu, ale i  pozemního 

digitálně šířeného televizního signálu DVB-T, 

který dekóduje v MPEG-2 i v MPEG-4. Na této 

televizi tedy můžete přijímat i zkušebně vysíla-

ný digitální signál, šířený ve vysokém rozliše-

ní. Citlivost vstupních tunerů je opět na dobré 

úrovni. 

Televizor má velmi slušný obraz, vestavě-

ná mechanika DVD je příjemně tichá a  menu 

na obrazovce snadno vede obsluhu tam, kam 

se potřebuje dostat. V  tom uživateli velmi dob-

ře sekunduje dálkové ovládání, kterému přibylo 

(oproti verzi jen s DVD přehrávačem) několik tlačí-

tek navíc, aby bylo možné ovládat nejen základní 

funkce televizoru a DVD přehrávače, ale i funkci, 

o kterou byl televizor rozšířen. Tedy o nahrávání.

nahráváme
Zde je důležité říci, že zasunutím flash paměti 

nebo připojením externího pevného disku zís-

káváte docela šikovný rekordér, který nahraje 

přijímaný signál a následně ho zobrazí ve velmi 

dobré kvalitě. Nahrávat ale můžete pouze sig-

nál televizní, nahrávání z DVD nefunguje. 

Rekordér má několik zajímavých drobností, 

které se postarají o  to, abyste nahráli pokud 

možno co nejvíce materiálu. V  menu za  tím 

účelem najdete předvolby, které umožní – po-

kud televizor během nahrávání zjistí, že je při-

pojený disk plný – uvolnit na něm místo. Může-

te tedy nechat smazat záznamy, které jste již 

zhlédli (o  těch jste malou ikonkou vedle jejich 

názvu informováni, že už jste je viděli), nebo 

můžete nechat vymazat nejstarší soubory, 

které se na  disku nalézají. Případně můžete 

nechat obě varianty kombinovat.

Televizor jinak nabízí běžné vymoženosti, 

s jakými se dnes můžete setkat u těchto přístro-

jů. Má poměrně přehledné EPG (Electronic Pro-

gram Guide neboli programového průvodce), 

které vás informuje o  právě probíhajícím pro-

gramu i o tom následujícím. V případě přepnutí 

na „velké“ EPG pak zobrazíte informace o při-

jímaných programech na několik dní dopředu. 

V tomto režimu rovněž můžete nechat vybrané 

programy nahrát. S  tím souvisí další zajímavá 

volba, která umožňuje začít nahrávat o  jednu 

až deset minut dříve, než program začne, takže 

pokud začne o  „něco dříve“, o  nic nepřijdete. 

Pokud se program vlivem reklam protáhne, 

je možné nechat ho nahrát opět o  minutu až 

deset minut déle, než je jeho avizovaný konec. 

Samozřejmostí je pak i ruční nastavení začátku 

a  konce nahrávání a  čísla předvolby, ze které 

chcete nahrávat. Při nahrávání pak bliká červe-

ná dioda vpředu na masce přístroje.

Televizor je však vybaven jen jedním tune-

rem, takže to, co se nahrává, je i vidět na ob-

razovce v  případě, že zapnete nahrávání při 

sledování nějakého programu. Pokud si bě-

hem nahrávání odskočíte, můžete sledovat 

program s určitým časovým posunem. Auto-

matické nahrávání vybraných programů pak 

rovněž indikuje blikající LED dioda.

 

Přehrávání
Televizor z externího připojeného pevného dis-

ku nebo z flash paměti přehraje hudbu i obráz-

ky v běžných formátech. Co se týče mechaniky 

DVD, nebudete v  žádném případě zklamáni! 

Přístroj přehraje Video-CD stejně jako DVD, ale 

i formáty DivX, Xvid a stále oblíbenější MKV (Ma-

trjoška), a to i s českými titulky. Dokonce si mů-

žete nastavit i časové posunutí zobrazení titulků, 

aby přesně zapadaly do situace na obrazovce.

Pokud lze televizoru něco vytknout, pak 

je to existence pouze jednoho vstupu HDMI 

a  pouze analogového vstupu VGA pro při-

pojení k počítači a na některých místech ne-

dbale provedená lokalizace, kde se v českém 

textu objevují slovenská slova. Televizor je 

velmi dobrá volba, umocněná ještě dodaným 

12V adaptérem, takže provozovat ho můžete 

i z autobaterie třeba na chatě či dovolené.

autor: Milan Loucký, foto: Sony, Thinkstock

Proti předchozím modelům této značky se změ-

nila forma ovládání na obrazovce. Ta vycházela 

z ovládání herní konzole Sony PSP, ale pokud 

jste stiskli na dálkovém ovládači tlačítko Home, 

následně se objevivší menu překrylo film, a ten 

zmizel. Nové ovládání zmenší přijímaný obraz 

(film) a  posune ho vlevo nahoru, takže hlavní 

položky menu se „zasunou“ pod obrazovku 

a položky menu se rozvinují nahoru vpravo ve-

dle zmenšeného obrazu. Trochu nám ale vadí 

logičnost řazení položek, protože některé volby 

je nutné složitě hledat. Například zadání webo-

vé adresy: položka Internetové video Bravia vás 

totiž vede na seznam stanic, které Sony nabízí. 

Pak musíte přes položku Aplikace – Internetový 

prohlížeč. Tady se ale kupodivu objeví nejprve 

stránky Sony, až stiskem Options můžete vy-

volat nabídku Zadat url adresu. V televizoru ale 

najdete podporu Facebooku nebo Twitteru, 

hlouběji v menu pak i Skype.

Televizor podporuje DLNA, takže si může 

v síti najít všechny multimediální zdroje, a z nich 

přehrávat obsah. Zdrojem může být počítač, 

síťové úložiště NAS, mobilní telefon s certifikací 

DLNA (např. nedávno recenzovaný Samsung 

Galaxy SII) a další. Můžete využít i přímého pro-

pojení Wi-Fi Direct, kdy z telefonu pošlete signál 

do televize, zadáte hesla, která povolí vzájemné 

propojení přístrojů, a jedete. Tuto možnost vyu-

žijete, pokud nemáte domácí počítačovou síť.

obraz
46palcový LCD panel s  LED podsvícením je 

jedním slovem špičkový. Televizor má vynikající 

kontrast díky LED podsvětlení a použité tech-

nologii Intelligent Peak LED. Dynamické scény 

jsou přirozené a netrhají se, za to může tech-

nologie Motionflow XR 800; ta zobrazuje 200 

přepočítaných snímků a  kombinuje je s  pro-

bliknutím 600 černých obrazovek, což vede 

k neuvěřitelnému nárůstu kontrastu a ke špič-

kovému zobrazení dynamických scén! 

K  televizoru můžete mít připojeno externí 

paměťové zařízení – buď USB flash disk, nebo 

externí pevný disk. Pokud je k  televizoru při-

pojen externí pevný disk nebo USB flash disk 

s  kapacitou nad 32 GB, televizor umožní zá-

znam vybraného programu na něj. Umí i pře-

hrávat s časovým posunem. Můžete ale – díky 

přítomnosti pouze jednoho tuneru – nahrávat 

jen to, co máte na obrazovce. 

3d
Televizor zvládá bravurně 3D i  filmy na  něm 

promítané pro ty, kteří bez něj už nemohou žít. 

Používá aktivní princip zobrazování 3D, takže 

výrobce s  televizorem dodává zdarma dvoje 

3D aktivní brýle. 

Televizor má úžasně vyřešenou detekci 

osob. Umí hlídat jejich vzdálenost od  obra-

zovky. Pokud si někdo sedne příliš blízko, pak 

ho na  tuto skutečnost upozorní. Jakmile se 

vzdálí, varování zhasne. Pokud nikdo před ob-

razovkou není, zhasne se obrazovka, ale zvuk 

běží dál. To je úžasná věc – jakmile odskočíte 

na toa letu nebo do kuchyně, ihned šetříte elek-

trickou energii. Když před televizorem usnete, 

ten skoro ihned po zavření vašich očí nejprve 

vypne obraz, a pokud spíte déle, než je nasta-

vená doba (standardně čtyři hodiny), televizor 

se sám vypne. Ve stavu stand-by spotřebová-

vá jen 0,25 W! Milým překvapením je i v televi-

zoru vestavěný elektronický návod.

eleKtroniKa • TEST

Televizor roku Hraje i nahrává
Každý rok se sejdou odborní novi-
náři z padesáti redakcí z 19 zemí, 
aby vybrali nejlepší přístroje se-
zony v rámci sdružení eisa. Mezi 
ně letos zapadl i špičkový televizor 
sony řady hX920. byla mu udělena 
cena evropský lcd televizor roku 
2011–2012. a podotýkáme, že zcela 
právem – jde o typického předsta-
vitele chytrých televizorů.

společnost hyundai přichází 
s inovací svých televizorů 
s vestavěným dVd přehráva-
čem, když nyní nabízí i mož-
nost záznamu (PVr) na ex-
terní disk připojený přes usb.

3d TElEViZOR Sony kdl-46HX925 lEd TV Hyundai llF 22924 dVdR

cena: 62.490 Kč

úhlopříčka/
formát:

117 cm (46"),  
16:9

obrazovka: LCD s LED podsvícením, 
1 920 x 1 080, odezvu 
výrobce neuvádí

tuner a zvuk: DVB-T, DVB-C, vše i v HD 
(MPEG-4); zesilovač 3x 10 W, 
virtuální zvuk

vstupy/výstupy 
(výběr):

4x HDMI (z toho 2x boční), 
Scart, 2x USB (na boku), 
Ethernet, kompozitní 
video, komponentní (Y/Pb/
Pr) video, VGA, PCMCIA 
(CI+), audiooptický digitální 
výstup, audio, sluchátka

rozměry (švh); 
hmotnost: 

1 081 x 660 x 38 mm; 
19,4 kg

cena: 4.999 Kč

úhlopříčka/
formát:

56 cm (24"),  
16:9

obrazovka: CD, s podsvícením LED, 
1 920 x 1 080 bodů,  
odezva 5 ms

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

vstupy/výstupy 
(výběr):

vzadu: HDMI, Scart, USB, 
AV, kompozitní vstup, 
digitální koaxiální výstup, 
VGA, sluchátka

rozměry (švh); 
hmotnost: 

660 x 430 x 130 mm; 
6,3 kg

3d tV sony Kdl-46hX925

led tV hyundai  
llf 22924 dVdr

dvoje 3d aktivní brýle jsou součástí dodávky.
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Televizor má prakticky kompletní výbavu včet-

ně připojení na internet, přípravy na bezdráto-

vé propojení pro audio a video a taktéž Wi-Fi 

– stačí jen dokoupit USB adaptér. Nechybí ani 

nahrávání přes rozhraní USB a  je tu i  solidní 

satelitní tuner. Panel hluboký 30 mm (některé 

konektory vyžadují adaptéry, které jsou však 

v ceně) je podsvěcován LED diodami s  lokál-

ním stmíváním, což znamená, že v některých 

místech jdou utlumit, jinde zase vysvítit.

Pasivní 3d
Jednu recenzi na  tento systém jsme vám 

již aktuálně přinesli v  srpnovém čísle. Tam 

se obdobně vybavený Philips 42PFL7606K 

(29.990 Kč) ukázal ve  výtečném světle. Vý-

hody a  nevýhody pasivního 3D si proto pro-

berme jen ve  stručnosti, potvrdily se totiž 

i  u  LG. Pasivní 3D více ovlivňuje vzdálenost, 

ze které se na obrazovku díváte, a prostorový 

efekt také rychle vadne při vyjítí z úhlu, což lze 

shora a zdola, kde jsou nízké, poměrně snad-

no. Na druhou stranu je obraz stejně brilantní 

a  detailní jako u  aktivního 3D, což bylo vidět 

i zde, brýle se nenapájejí a jsou lehounké. A co 

víc! Pro brýlaté se dělají nástavce, které stačí 

zavěsit na vaše stávající dioptrické brýle…

Pokud chcete 3D, pasivní systém určitě stojí 

za zamyšlení.

instalace bez odborníka
Protože satelitní instalace může probíhat auto-

maticky, máte naději, že při záměně za set-top 

box nebudete muset volat odborníka. To stále 

ještě není pravidlem.  

Televizor se překvapivě dobře vypořádával 

s  málo kvalitním pozemním digitálním signá-

lem, na  satelitu bylo vše ještě o  něco lepší, 

i  když zde byla vidět jistá neostrost za pohy-

bu, která se projevovala i  ve  3D, stejně jako 

mírná zubatost na šikmých hranách. S horším 

obrazem však počítejte v jinak výborných mul-

timédiích, kde byla vidět problematická ple-

ťová barva a  v některých scénách i  uvadající 

barvy. A když jsme u nevýhod – tou poslední 

je opravdu špatná příručka, což je problém, se 

kterým LG bojuje už dlouho. Na druhou stra-

nu dostanete perfektní lokalizaci do  češtiny, 

včetně titulků ve filmech v DivX, v ceně máte 

i dvoje brýle, které dobře sedí a vylepšen byl 

i  programový průvodce EPG. V  něm je nyní 

na pozadí vidět i obraz a k dispozici je program 

pro pět stanic najednou. Je zjevné, že ti, kdo 

mají potíže s očima, tu budou doma. Uvidí per-

fektně nejen na programy stanic, ale i na pře-

pracované menu na  tlačítko Home. Výborné 

pasivní 3D pak potěší třeba i  děti (5 ks brýlí 

dokoupíte za 999 Kč), navíc konverze 2D-3D 

fungovala překvapivě často a překvapivě dob-

ře, a to i u multimédií z USB. No a pokud máte 

fotoaparát s 3D funkcí, tady si také zgustnete. 

Vyzkoušeli jsme to a můžeme jen potvrdit.

eleKtroniKa • TEST

text: Bohumil Herwig, foto: Samsung

První dojem je doslova úchvatný – tenoulinká 

destíčka vypadá exkluzivně a  díky operační-

mu systému Android také velice rychle nabíhá 

do provozu (30 s, pokud je tablet zcela vypnut, 

pokud je uspán, pak něco přes sekundu). 

S  druhým dojmem je to trochu horší. Když 

Galaxy Tab obhlédnete kolem dokola, vidíte 

sice místo pro SIM kartu, ovšem bez mechani-

ky paměťové karty, a nenajdete ani konektory 

USB či HDMI pro výstup na plochý televizor. 

Neubráníte se tak srovnání s první verzí, kde 

byla k dispozici nejen karta…

Jen pár giga…
Z  16 GB máte v  praxi k  dispozici nějakých 

dvanáct. Pokud je to pro vás málo, můžete 

ještě zakoupit varianty s 32 a 64 GB, ze kte-

rých ovšem také něco ubude. Soubory může-

te do tabletu přehrávat z počítače přes USB, 

protože propojovací adaptér ze systémového 

konektoru dostanete v ceně, stejně jako dob-

rou náhlavní soupravu pro telefonování, kterou 

připojíte do konektoru sluchátek. Dodaný USB 

kabel však poslouží jen k propojení s počíta-

čem, USB paměť do něj nezastrčíte.

Při kopírování souborů se často stáva-

lo – a  to kupodivu nejen u  filmů v  DivX, ale 

i u hudby a dokumentů v DOC (MS Word) –, 

že Android psal „pravděpodobně nepůjdou 

přehrát“. Přehrát většinou šly, a  to včetně vi-

dea v DivX s titulky v bezproblémové češtině. 

Dodaný videopřehrávač je však jednou z mála 

rozumně použitelných aplikací. Např. čteč-

ka e-knih nepracuje ani s  formátem DOC ani 

s PDB a tzv. Music Hub nespustíte bez připo-

jení na internet. Naštěstí se ve světě Androidu 

vždy najdou nějaké alternativy. V prvním přípa-

dě třeba výborná čtečka Cool Reader.

Potíže jsme zaznamenali i v přehrávání Flash 

obsahu v  zabudovaném prohlížeči, takže 

zkouknout třeba chybějící seriálový díl na www.

iprima.cz nešlo. Tohle snad vyřeší úprava firm-

waru, protože na  jiném tabletu s  toutéž verzí 

operačního systému přehrávání fungovalo. Ku-

podivu rozumně nepracoval ani Facebook, kde 

mimo jiné zmizela část navigace.

Jaký je?
Největší slabina tohoto tabletu nespočívá 

v hardwaru, protože pochopitelně předpoklá-

dáme, že si ho pořídí pouze ti, kterým nebude 

vadit pevně daný úložný prostor a další věci. 

Hardware je opravdu parádní, i  když někteří 

jistě budou mít pochybnosti o dané koncepci.

Největší slabinou je paradoxně samotné ovlá-

dání operačního systému Android 3.1. Je tu však 

jedno ALE. Pokud nepoužíváte tento systém 

na mobilním telefonu, možná vám to tak nepři-

padne a budete se s ním cítit naprosto přirozeně. 

V každém případě je však třeba pozname-

nat, že pokud ovládání telefonu s Androidem 

může skoro soupeřit s ovládáním Apple iPho-

nu, který je v této oblasti nekorunovaným krá-

lem, ovládání tabletového Androidu zůstává 

podle našeho názoru daleko za ním. A neza-

pomeňte ještě na jednu věc, teď už v souvis-

losti přímo s Galaxy Tab 10.1: Samsung převzal 

koncept Applu, takže pokud budete potřebo-

vat USB, paměťovou kartu apod., budete za to 

platit. I když podstatně méně, což je rozhodně 

dobrá zpráva. Asi nejžádanější bude adaptér 

pro USB paměť kombinovaný s  mechanikou 

karty SD, který přijde na  529 Kč. Klávesni-

ce s  dokem pak na  1.399 Kč. Pořídit si ještě 

můžete například adaptér pro HDMI (699 Kč), 

pero (369 Kč) či třeba reproduktory (369 Kč). 

Ty ale nejspíše potřebovat nebudete, protože 

stejně jako je brilantní obraz, je výtečný i zvuk. 

Mimochodem díky tomu, že je systémo-

vý konektor – na  rozdíl od  předchozí verze 

– na delší straně, bude to Galaxy Tabu v do-

kové stanici s  klávesnicí určitě hodně slušet. 

Vznikne tak vlastně něco jako notebook se ši-

rokoúhlým displejem. Ne že byste tablet tohoto 

typu mohli považovat za náhradu notebooku, 

ale třeba se to může hodit.

tablet Samsung Galaxy Tab 10.13d televizor lG 42lW650S

TEST • eleKtroniKa

Tenoulinká kráska

cena: 13.690 Kč

displej: 25,7 cm (10,1"), 16:10, 1 
280 x 800 bodů

procesor; paměť 
a disk:

Nvidia Tegra 2, 1 GHz, dvojí 
jádro; 16 GB

akumulátor: Li-Ion, 6 800 mAh

rozhraní: sluchátka (jack 3,5 
mm), Wi-Fi, Bluetooth, 
systémový konektor pro 
příslušenství, přístup na 
mobilní síť včetně 3G

rozměry (švh); 
hmotnost: 

257 x 173 x 9 mm;  
595 g

cena: 34.999 Kč

úhlopříčka, 
formát:

107 cm (42"), 16:9

obrazovka: LCD, podsvícení LED 
s lokálním stmíváním, 
1 920 x 1 080 bodů, jas 
400 cd/m2, odezva 2 ms

tuner a zvuk: DVB-T, DVB-C, DVB-S/
S2, vše i HD (MPEG-4), 
analogový; zesilovač 2 x 
10 W, virtuální zvuk

vstupy/výstupy 
(výběr):

SCART (spec. konektor), 
digitální optický 
audiovýstup (cinch), 
sluchátka, Ethernet (LAN); 
na boku: 4x HDMI, 2x USB

rozměry (švh); 
hmotnost: 

1 009 x 686 x 255 mm; 
16,2 kg

samsung galaxy tab 10.1

lg 42lW650s

nádherná útlá věcička určená pro zá-
bavu toho nabízí hodně. Má sice svá 
omezení, ale kdo by na ně koukal, 
když vypadá tak, jak vypadá. V kaž-
dém případě tu máme lehounký 
tablet s brilantním displejem 
a plnou komunikační výbavou, 
včetně přístupu na mobilní síť 
třetí generace. 

Tenounký jako žiletka! Zaplatíte za to absencí paměťové karty a rozhraní HdMi a uSb a „jen“ třímegapixelovým 
fotoaparátem (původně tu měl být osmimegapixelový). Pokud je chcete, můžete většinu dokoupit v podobě adaptéru. 

Jiné věci jsou ale na úrovni. Třeba pohledové úhly displeje či až neuvěřitelná výdrž při provozu na akumulátor.

Výborné pasivní 3d

design není silnou stránkou lG. uvnitř se však skrývá bohatá výbava včetně satelitního tuneru a výborného 
pasivního 3d.

nijak exkluzivně vypadající televizor vskutku 
nevyniká na pohled. snad jen ztělesněním 
krychlového krystalu na místě „očička“ 
pro příjem infračerveného signálu 
od dálkového ovladače. to pravé 
kouzlo – pasivní 3d systém – se 
skrývá uvnitř, a proč lg zvolilo 
takovou nepoutavou formu, se 
můžeme jen dohadovat.
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Víte, jaká je jedna z největších obtíží při práci 

s tabletem? Nemá nožičky ani žádnou podpě-

ru, které by ho nadzdvihovaly do příjemnější-

ho sklonu. Tohle se Sliderem neřešíte. Když 

chcete, nadzvednete displej, odspodu vyje-

de klávesnice a  ejhle – obrazovka je v  hned 

v  podstatně příjemnější poloze. A  když vás 

to přestane bavit, jednoduše – a teď už to jde 

bez potíží i  jednou rukou – displej přiklopíte 

na klávesnici. Těchto řešení jsme viděli v minu-

losti už víc a vždy bylo nejporuchovějším detai-

lem elektronické spojení (plochý kabel) horní 

a spodní části. Ani tady asi nevydrží věčně, ale 

díky rozměrům tabletu to mohlo být uděláno 

tak, že se horní část na  spodní jen pokládá 

a  nikam nezasouvá, kabel se nepřehýbá ani 

nepřeklápí – že 

by přece jen 

vydrželo déle? 

Výrobce by však měl vý-

razněji odlišit horní a  spodní část 

tabletu. Díky skoro neviditelnému nápisu 

Asus (a také kamerce) jsme někdy tápali, kde 

to vlastně je… 

Pozoruhodné komponenty
Až na výše uvedené je design výborný. Chy-

běla nám jen LED dioda, která by oznamovala 

dobíjení, a příliš krátká byla i nabíjecí šňůra (93 

cm). Ta má sice na jedné straně rozhraní USB, 

na druhé však speciální systémový konektor, 

takže ji jen tak nenahradíte. Jinak se do  Sli-

deru podařilo vměstnat dospělý konektor pro 

USB, což bude vzhledem k  tomu, že kláves-

nice nemá zařízení na práci s kurzorem, nej-

spíše užitečné (napojená myš pracovala bez 

chyb), nechybí ani malý mini HDMI konektor 

a mechanika karty microSD. 

Vzhledem k ceně je s podivem zabudování 

kvalitního IPS panelu s excelentními pohledo-

vými úhly 178° ze všech stran, který je – svě-

te, drž se – dokonce chráněn i superpevným 

a odolným sklem Gorilla Glass!

tablet, notebook?
Nevíme přesně, ale spíše to bude tablet s ope-

rativní klávesnicí, která je vždy po ruce. Na roz-

díl od naprosté většiny ostatních zařízení s An-

droidem je tu opravdová česká klávesnice à la 

psací stroj. Díky tomu tak na Slideru lze psát 

i  delší texty. I  když možná by se ještě hodily 

také nějaké ty funkční klávesy, třeba alespoň 

úprava jasu. To by nám z toho ale zase vznikl 

netbook…

A  co zbytek? Displej je brilantní, stejně 

jako výdrž na baterie, i  zvuk je výborný, a  to 

i  filmový (SRS Premium Sound), a  samotný 

Android se chová svižně. I když nás ovládání 

verze 3.1 příliš nenadchlo, snad se to časem 

dalšími verzemi upraví. Hardware Slideru je 

na úrovni a vysloveně svádí nejen k zábavě, ale 

i k opravdové práci. 

eleKtroniKa • TEST

Tablet
na druhý způsob
Pokud chcete u asusu tablet s klávesnicí, máte 
dvě možnosti – eee Pad transformer nebo 
tento s názvem slider. nemá odpojovací klá-
vesnici, nýbrž „vysouvací“, pracuje se stejným 
operačním systémem google android 3.1 
a můžete ho mít v perleťově bílém či ko-
vově hnědém provedení. 

tablet s klávesnicí Asus Eee pad Slider

cena: 12.490 Kč

displej: 25,7 cm (10,1"), 16:10, 
1 280 x 800 bodů

procesor; paměť 
a disk:

Nvidia Tegra 2 (T20), 1 GHz, 
dvojí jádro; 1 GB RAM, 
32 GB (plus mechanika 
microSD)

akumulátor: Li-Po, kapacita nezjištěna

rozhraní: mini HDMI, USB, sluchátka 
(jack 3,5 mm), Wi-Fi, 
Bluetooth, systémový 
konektor

rozměry (švh); 
hmotnost: 

273 x 180 x 17 mm;  
960 g

asus eee Pad slider

Tablet je ve složené podobě silný 17 mm, což znamená 
asi tolik, kolik je u mininotebooku výška samotné 

klávesnice bez víka s displejem. S kilogramem hmotnosti 
se ovšem dostáváte na jeho úroveň.

•  Můžete je odevzdat prodejci při koupi nového spotřebiče

•   Odevzdejte je na sběrný dvůr

•   Využijte mobilních sběrných míst – informujte se na obecních úřadech

www.elektrowin.cz

TÍM, ŽE ODEVZDÁVÁTE 
VYSLOUŽILÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE 
K RECYKLACI ŠETŘÍTE ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ

Víte, že …

…  díky recyklaci elektroodpadu se do přírody 
nedostává velké množství nebezpečných 
látek, zejména freonů

…   spotřebiče nejčastěji obsahují kovy 
(více než 73 % jejich hmotnosti), plasty 
a jiné mate riály (sklo či beton), které se 
díky recyklaci dají znovu využít na výrobu 
např. zatravňovací dlažby, poklic 
ke kolům aut...?

EW-puzzle-A4-tisk.indd   Odd1:1 29.9.2011   13:32:03
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ve  Středozemním moři někdo uloví pár moř-

ských ryb, my je večer v Praze už vykuchané 

a připravené můžeme dát na pánev.

 

Vystudoval jste původně ekonomii, jak 

jste se dostal ke gastronomii? 

U  nás v  rodině to máme v  krvi. Děda byl 

rybář a babička kuchařka. Vlastnili restauraci 

v městečku Portoferraio, pár kroků od moře. 

Odmala jsem se motal v kuchyni, vařit mě učila 

maminka. Všechno, co umím, vlastně pochází 

z Elby. Druhý dědeček s babičkou zase měli 

obchod s ovocem a zeleninou. Takže jsem se 

naučil to hlavní – jak vybrat kvalitní ingredien-

ce, aby vzniklo kvalitní a chutné jídlo.

Pamatujete si ještě na své podnikatelské 

začátky v Praze? 

Samozřejmě. Jsem autodidakt – všechno 

jsem někde odkoukal, česky mě učila ulice. 

(smích) Po  nějakém čase v  Praze mi začaly 

chybět vůně a chuti, na které jsem byl zvyklý 

z domova. Nejdřív jsem začal vařit doma, ale 

později jsem tomu podlehl natolik, že jsem si 

se svou ženou Janou, tehdy ještě přítelkyní, 

otevřel restauraci vlastní. Začátky nebyly jed-

noduché, trávil jsem tu veškerý volný čas, ale 

nakonec zafungovala doporučení známých 

gurmánů a díky popularitě začali chodit i dal-

ší, ze kterých se časem stali, jak to říkáte, 

štamgasti.

Kuchařský rondon ještě oblékáte? 

Občas si ho na sebe vezmu, ale i před ka-

merou raději vařím v džínách a košili.

Předpokládám, že menu bylo jasné – co 

vařila babička, případně maminka, je to 

tak? 

Samozřejmě, to byl a je základ. Ale některá 

jídla jsem si vymyslel sám. Máme tu tradiční 

italské recepty, na  kterých není potřeba nic 

měnit. To pravé tajemství totiž spočívá v  ně-

čem jiném – kvalitních a čerstvých surovinách. 

To se snažíte Čechům, pro které není 

problém nahradit parmezán třicítkou ei-

damem vštípit, i ve své televizní show. Co 

myslíte, daří se vám to?  

Určitě. Jen se podívejte, kolik lidí u  nás 

v  Little Italy nakupuje. Češi konečně začínají 

přicházet na chuť kvalitním potravinám a svůj 

podíl na tom mají i farmářské trhy a podobné 

akce. 

Vašemu synovi Giacomovi jsou čtyři roky. 

Už se nějak projevují tradiční „ridiovské“ 

kulinářské geny? 

Jistě, nádobíčko nesmí chybět, ostatně Gia-

como odmala viděl, co dělám, a  snaží se to 

napodobovat – jako každé dítě. Musím říci, že 

mě trochu mrzí, že s ním nemůžu být častě-

ji, protože jsem pracovně hodně vytížený. Ale 

snažím se mu to vynahradit a  kdykoliv mám 

volněji, jsme spolu.

Razantním zásahem do  soukromí určitě 

byl i  start vaší kulinářské televizní show 

na TV Prima...

Nepochybně. Do  té doby mě skoro nikdo 

neznal, jenom pár hostů naší restaurace. Dnes 

mě poznávají lidé na  ulici, prosí o  autogram 

nebo o recept.“ (smích)

To je samozřejmě lepší, než kdyby vás in-

zultovali...

Musím říci, že 99 procent ohlasů na náš po-

řad je pozitivních a některé z nich jsou skuteč-

ně hodně dojemné a zároveň i inspirující. 

Co byste, pane Ridi, doporučil českým 

kuchařům? 

Buďte svoji a nestyďte se za to, odkud pochá-

zíte. Ty staré, mnohokrát přepisované recepty 

po babičkách a maminkách mají svou hodnotu 

a často je to to nejlepší, co můžete udělat. 

Mimochodem, jaký má v Česku domesti-

kovaný Ital vztah k tradiční české kuchy-

ni? 

Nemám příliš rád tučná a těžká jídla, ovšem 

když tchyně dělá pečenou kachnu se zelím 

a  karlovarským knedlíkem, tak samozřejmě 

neodolám. Chutná mi i svíčková a ke všem ta-

kovým jídlům nesmí chybět skvělé české pivo. 

To je u mě na prvním místě! 

Až sem jsou dnes slyšet tribuny leten-

ského stadionu při derby. Ptát se Itala 

na  vztah k  fotbalu je asi bezpředmět-

né...

Odmala zbožňuji fotbal a mým nejoblíbeněj-

ším italským klubem je Fiorentina, za  kterou 

hráli v minulosti i  tři Češi. No, a  tady v Praze 

jsem sparťanem. Však to mají kluci do Dejvic 

pár kroků a chodí ke mně hlavně po zápase. 

Doufám, že dnes vyhrají, to je přece jen lepší 

nálada. (smích)

Restaurace, televizní show, obchod. Sta-

číte při takové pracovní vytíženosti i  re-

laxovat? 

Stačím, ale moc času na nějaký sport není. 

Jestli mě něco dokáže opravdu znovu nabít, 

pak je to cestování. Někam zmizet a  nesta-

rat se o  diář, termíny, problémy... To je však 

spíš jen zbožné přání. Ale určitě se už těším 

na  dobu, kdy budu moci cestovat i  se svou 

rodinou.

Dali jsme si schůzku v jeho restauraci, bohužel 

však v den, kdy se hrálo tradiční pražské fot-

balové derby mezi Spartou a Slávií. Emanuel 

stál v koloně kdesi na Veletržní, já popíjel voňa-

vé italské bílé Pinot Grigio a pozoroval, jak se 

malá zahrádka na klidné dejvické ulici pomalu 

zaplňuje lidmi. Číšníci rozsvěceli svíčky, z oken 

zněla kantiléna, malý krámek Little Italy ved-

le restaurace voněl rajčaty, olivovým olejem 

a  pestem a  já měl najednou dojem, že jsem 

se v čase i prostoru přenesl kamsi ke Středo-

zemnímu moři. A samozřejmě jsem nebyl sám, 

na koho tahle útulná hospůdka působila. Pou-

ze jednoho však napadlo, že by vůbec nebylo 

od věci využít toho, jak je majitel coby rozený 

Ital spontánní, přirozený a vtipný a koneckonců 

za sedmnáct let hovořící i velmi slušně česky. 

Tak vznikla kulinářská show S Italem v kuchy-

ni, jež z do té doby neznámého majitele italské 

restaurace udělala televizní hvězdu a osmatři-

cetiletému Emanuelovi Ridimu doslova převrá-

tila život naruby. Když však proti mně usedal 

s omluvou na ucpanou Letnou a dotazem, zda 

nepotřebuji dolít, byl to přesně ten šarmantní, 

nenucený a vtipem hýřící chlapík, který si tak 

lehce získal srdce jinak náročných Čechů. 

Pane Ridi, jste v Česku už přes osmnáct 

let, založil jste tu rodinu a  provozujete 

úspěšnou restauraci. Co vám tu z rodné 

Itálie nejvíc chybí? 

Určitě moře. Narodil jsem se a  vyrůstal 

na  Elbě a  to se nedá zapomenout. Ta všu-

dypřítomná sůl ve  vzduchu a  zvuk příboje... 

Jednou nebo dvakrát za  rok se sice na Elbu 

dostanu, ale to je málo, moc málo.

 

Co se v Česku za tu dobu – kromě krás-

ných žen, samozřejmě – nejvíc změnilo? 

Přijel jsem do  Česka jako devatenáctiletý 

kluk se svým tátou, který tu začal podnikat 

a prodávat italskou módu. Moc dobře si vzpo-

mínám na  tu cestu od  hranic, všude temno, 

první světla jsme zaregistrovali někde u Nusel-

ského mostu. To byl rok 1992, všechno teprve 

začínalo, měli jste pár let svobody a  bylo tu 

spousta příležitostí k podnikání. Dnes už je to 

samozřejmě jinak, dnes bych asi strach ze tmy 

neměl. (smích) A  také, pokud se rozhodnete 

provozovat v Praze pravou italskou restauraci, 

není to tak strašně těžké jako kdysi. Když ráno 

rozhoVor • EMANuEl Ridi

Jediné, co mi tu chybí,

je moře
Pro drtivou většinu Čechů je to „ten ital“, který roztomilou češtino-italštinou už dva roky 
vzdělává televizní národ v nelehkém předmětu jménem „pravá italská kuchyně“. někdo 
totiž musel přijít a říci nám středoevropanům, že kulinářská itálie nejsou zdaleka jen 
pizza a těstoviny. a že spíš než na kvantitě záleží na tom, zda se jídlo z kvalitních surovin 
vaří s láskou a potěšením. emanuel ridi, majitel proslulé „italiano ristorante“ da emanuel 
v pražských dejvicích (místními familiérně překřtěnou na u emana) k tomu měl a dodnes 
má ty nejlepší předpoklady.

curriculum vitae 

Emanuel Ridi 

Italský kuchař a podnikatel se narodil na 

ostrově Elba 9. února 1974. Jeho dětství 

ovlivnila rybí restaurace, kterou dědeček 

s babičkou provozovali v hlavním měs-

tě ostrova Portoferraio, kde se Emanuel 

učil vařit. V roce 1992 ho jeho rozvedený 

otec vzal s sebou do Česka, kde pod-

nikal s módou, a Emanuel tu už zůstal. 

Chvíli pomáhal otci s podnikem, pak se 

osamostatnil a v roce 1998 otevřel v Dej-

vicích malý rodinný podnik Da Emanuel, 

který se stal jednou z nejvyhledávaněj-

ších italských restaurací v  Praze. Před 

dvěma roky se Emanuel Ridi stal pro-

tagonistou úspěšné televizní kulinářské 

show S Italem v kuchyni. Vydal několik 

knih receptů. Je ženatý, s manželkou 

Janou mají tříletého syna Giacoma.
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um při galavečeřích a kuchařských show ně-

kolik špičkových kuchařů s  vysokým odbor-

ným renomé z  Česka, Slovenska a  italského 

regionu Friuli. Třešinkou na  dortu je fakt, že 

v  sobotu 5.  listopadu připraví galavečeři pro 

návštěvníky hotelu Horal držitel prestižní mi-

chelinské hvězdy Alessandro Gavagna, šéf-

kuchař italské restaurace Al Cacciatore della 

Subida. Svůj um předvede i při nedělní kuchař-

ské show. 

„Michelinská hvězda je dnes všeobecně vní-

mána jako nejprestižnější uznání kvality restau-

race a hlavně jejího šéfkuchaře. Je snem kaž-

dého šéfkuchaře. V Česku se jí honosí jediná 

restaurace. Ve Zlínském kraji je to pro gurmány 

vůbec první příležitost ochutnat, jak vaří ‚miche-

linský‘ kuchař,“ dodal Tomáš Blabla.

Galavečeře i  kuchařské show mají omeze-

nou kapacitu, nutná je tedy rezervace předem. 

Lákadlem bude také například 4. 11. galave-

čeře v podání Gourmet klubu Slovakia, což je 

organizace sdružující přední kuchaře a cukráře 

na Slovensku

Je libo králičí kyselici?
Či trnčenou omáčku?
Po celou dobu gastrofestivalu budou také vybra-

né restaurace nabízet speciální Valašské menu. 

To vzešlo z námětů veřejnosti v soutěži o nejlepší 

valašský recept, kterou uspořádal turistický re-

sort Valachy letos na jaře. Vítězem se tehdy stal 

recept na králičí kyselici. Kromě ní bude k mání 

také třeba trnčená omáčka s  uzeným masem 

nebo dezert s tajemně znějícím názvem metyja.

Z  tradičních doprovodných akcí nebude 

chybět řemeslný jarmark a  soutěž o  nejlepší 

valašský frgál, kterou letos čeká jubilejní de-

sátý ročník. Pro příznivce neobvyklých zážitků 

se ve čtvrtek 10. 11. uskuteční večeře s menu 

z exotického hmyzu a milovníci míchaných ná-

pojů se mohou těšit na barmanské večery v pá-

tek 4. a sobotu 5. 11. za účasti guru českého 

barmanství Alexandra Mikšovice nebo Philippa 

Gélase z Maison Gélas, producenta nejstaršího 

vinného destilátu Armagnacu.

autor: Martina Žáčková, foto: resort Valachy

Když se řekne Valašsko, určitě se vám vybaví 

valašský frgál, slivovice, kyselice nebo třeba 

nejrůznější druhy sýrů. To vše nebude ve Vel-

kých Karlovicích chybět. A nejen to. Ochutnáte 

také italské nebo slovenské lahůdky.

Karlovský gastrofestival se během své krát-

ké historie nebývale rozrostl. Zatímco první 

ročník navštívily čtyři stovky lidí, loni už jich 

přišly čtyři tisíce. „Doufáme, že letos přijede 

ještě více návštěvníků, připravili jsme tedy ještě 

rozsáhlejší program, aby si opravdu všichni při-

šli na své. Například hlavní bod gastrofestivalu, 

takzvanou Gastro tour, rozšiřujeme z  jednoho 

dne na dva – na sobotu 5. 11. a neděli 6. 11. 

Součástí bude poprvé i  mezinárodní farmář-

ský trh. Vedle farmářů z Valašska jsme přizvali 

výrobce z  partnerských regionů Zlínského 

kraje v  Itálii a ze slovenského pohraničí. Gas-

tro tour spočívá v tom, že na několika místech 

v údolí Léskové ve Velkých Karlovicích zřídíme 

gastro zastávky, vždy tematicky zaměřené 

na  konkrétní produkty. Na  jednom místě tak 

lidé budou moci ochutnat i  zakoupit uzeniny 

z různých zemí od různých výrobců, jinde zase 

vína, destiláty či dezerty. Pro porovnání chutí 

jednotlivých zemí to bude jistě zajímavé. Lidé 

také budou moci navštěvovat místní hospody 

a  ochutnávat jejich speciality. Nově se bude 

všude platit jednotnou měnou – Valašským 

gastrošem,“ láká ředitel hotelových provozů 

pořádajícího turistického resortu Valachy To-

máš Blabla.

„itala v kuchyni“  
vystřídá Michelin
Loni byl hlavní hvězdou gastrofestivalu „Ital 

v kuchyni“ Emanuel Ridi. Letos předvede svůj 

cestoVání • GASTROFESTiVAl VElkÉ kARlOViCE

Valašsko se chystá
na karlovský gastrofestival

Máte rádi skvělé jídlo? oblíbili jste si farmářské trhy? chcete ochutnat ty nejlepší frgály 
na Valašsku? nebo menu od italského držitele prestižní michelinské hvězdy? Pak byste 
neměli chybět 4. až 11. 11. ve Velkých Karlovicích ve zlínském kraji. uskuteční se tu třetí 
ročník Karlovského gastrofestivalu, který nabídne tyto i mnohé další gurmánské zážitky.

Gurmánské zážitky si můžete ve Velkých 

Karlovicích dopřát nejen při Karlovském 

gastrofestivalu. Zdejší hotely Lanterna, 

Horal a Galik, vystupující pod společnou 

hlavičkou resort Valachy, jsou vyhlášené 

vynikající kuchyní, v níž nechybí regionální 

speciality. Milovníkům vysoké gastronomie 

je zasvěcena zážitková restaurace Vyhlídka 

ve Spa hotelu Lanterna. Chuťové požitky 

navíc můžete ideálně spojit s relaxací. Hote-

ly Lanterna a Horal patří k nejvyhledávaněj-

ším cílům relaxačních pobytů v Beskydech. 

V jejich wellness centrech si můžete dopřát 

různé procedury či masáže s rodilý-

mi Thajkami a Srílančany a především 

celoroční koupání v termálních bazénech 

Wellness Horal se slanou vodou vyhřívanou 

až na 36 °C. Vstup do wellness je zahrnut 

v ceně ubytování! Nechybí další akvitity – 

golf, squash, bowling, turistika, cyklistika 

a v zimě lyžování či výlety na běžkách. 

Zvolte třeba Wellness pobyt v Beskydech, 

jehož cena zahrnuje navíc i masáž. V zimě 

resort Valachy nabízí Zimní dovolenou 

v Beskydech – ubytovaní hosté získají zdar-

ma skipas do Ski areálu Razula, Ski centra 

Kohútka a Ski regionu Bílá – Mezivodí. Více 

na www.valachy.cz.

Poloha: Zlínský kraj, na hranici se Sloven-

skem (Zlínský kraj)

Typ krajiny: hornatá s lesy, loukami 

a past vinami

Cesta: autem, autobusem či vlakem do 

Vsetína a pak dál do Velkých Karlovic, mož-

no i do Rožnova pod Radhoštěm a odsud 

do V. Karlovic přes horu Soláň

Mapa: KČT č. 27, cykloturistická;  

KČT č. 96, turistická

Kontakt: www.valachy.cz (resort Valachy), 

www.vychodni-morava.cz (turistický portál 

Zlínského kraje), www.velkekarlovice.cz 

(obec Velké Karlovice)

• 4.–6. 11. Galavečeře

• 5.–6. 11. Gastro tour s farmářským 

trhem a jarmarkem

• 6. 11. Kuchařská show

• 6. 11. Soutěž o nejlepší  

valašský frgál

• 10. 11. Menu z exotického hmyzu 

(entomofágie)

• 11. 11. Křest svatomartinského vína

do Karlovic nejen za jídlem, ale i relaxací

tipy z programu: Nedílnou součástí každoročního gastrofestivalu jsou i 
ochutnávky dobrého moravského vína.

loňského gastrofestivalu se zúčastnil i „ital v kuchyni“ 
Emanuel ridi.

Na gastrofestivalu nesmí chybět soutěž v pečení tradiční 
místní speciality, frgálu!
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tablety a čtečky
Uvedenému tématu se věnujeme na stranách 

40–41. V této oblasti vyzdvihneme jen dvě fir-

my, které nás zaujaly. A to Samsung a Sony. 

Samsung má s  novým tabletem Galaxy 10.1 

v Německu problémy (jeho recenzi najdete na 

straně 51), protože německý soud označil ten-

to tablet za plagiát Apple iPadu 2, a proto ho 

firma nemohla prezentovat. Stejně tak dopadl 

i Galaxy Tab 8.9, takže k vidění byl jen Galaxy 

Tab 7.7 se špičkovým displejem Super AMO-

LED. I ten však musel být během výstavy ze 

stánku stažen. Samsung nicméně představil 

něco mezi tabletem a smartphonem – Galaxy 

Note s  úhlopříčkou 5,3 palce, dvoujádrovým 

procesorem 1,4 GHz, který lze ovládat i do-

tykovým perem (stylus) a umožňuje dělat si na 

displeji třeba nákresy nebo poznámky.

Sony ukázalo dva multimediální table-

ty Sony Tablet P a S. Sony Tablet S používá 

Android 3.2 Honeycomb, má dvoujádrový 

procesor 1 GHz a 9,4palcový displej s tech-

nologií TruBlack (1 280 x 800 pixelů), 1 GB 

RAM, interní paměť 16 nebo 32 GB, fotoaparát 

5 MPx na zadní straně a 0,3 MPx na přední. 

Sony Tablet P je zajímavé dílo, má dva displeje 

a vzhledem připomíná handheldy Nintendo DS 

a 3DS. I on má sloužit ke hraní, protože má 

certifikaci PlayStation, proto na něm půjdou 

spustit hry pro první verzi této konzole. Oba 

displeje mají úhlopříčku 14 cm a je možné je 

používat odděleně nebo společně. Rozšířit ho 

lze microSD kartami.

Sony už, podobně jako loni, rozvinulo na-

bídku čteček, takže tu byla k vidění například 

čtečka Reader Wi-Fi (PRS-T1) – jde o nejlehčí 

šestipalcovou čtečku e-knih na světě se zdo-

konaleným dotykovým displejem. Její uvedení 

bylo spojeno i s otevřením obchodu Reader 

Store pro evropské trhy.

 

bílá technika
Philips předvedl tyčový vysavač, který vysaje 

špínu i s vodou a přemístí vše do nádobky, ze 

které pak třeba rozbitý hrnek s kávou vysypete 

do odpadu. Byl tu kávovar, který používá ke-

ramický mlýnek, což má tu výhodu oproti ká-

vovarům s  kovovým mlýnkem, že káva nikdy 

nepáchne. U kovových mlýnků totiž dochází 

při mletí kávy k ohřívání zoubků, a když teplota 

dosáhne „bodu zlomu“, začne se na zoubky 

lepit „kávovinový asfalt“, který je příčinou za-

páchání mleté kávy. IFA 2011 ukázala stále 

rostoucí oblibu domácích kávovarů i přístrojů 

na výrobu kávy s kapslemi. 

Novinkou byla u Philipsu prezentovaná par-

ní žehlicí stanice, která nemá žádný regulátor 

teploty – přesto žádnou látku nespálí. V myč-

kách si výrobci libují v úsporném úzkém 45cm 

provedení, kde například Siemens vybavuje 

myčky dvěma omývacími ramínky, která tak 

lépe zasáhnou celý obsah vloženého nádobí. 

Trendem v myčkách je i vynechání ovládacích 

i signalizačních prvků na čele přístrojů, urče-

ných pro vestavbu do kuchyňské linky. Myčka 

promítá informace o svém stavu na podlahu 

před sebe. 

Pračky se zase orientují na přesné dáv-

kování pracího prostředku, který se nyní už 

nevsypává před každým praním do nádržky 

k  tomu určené, ale používá se velkokapacitní 

zásobník, do něhož se nalije tekutý prací pro-

středek. Pračka si po zapnutí programu sama 

zváží vloženou dávku prádla, poté napustí 

vodu a  pohyby bubnu si zjistí, jaké prádlo a 

kolik jste ho vložili. Podle toho pak přesně dáv-

kuje prací prostředek. Podobně je to i s aviváží. 

Největší výhodou je úspora pracího prostřed-

ku a energie. Velmi úspěšný byl i Samsung se 

svými bublinkovými pračkami – viz následující 

stránka. 

Chladničky jsou lépe izolované a díky roz-

vrstvení teplot v lednicích je možné vytvářet 

prostor pro uchování zeleniny, který udržuje 

vyšší vlhkost, aby tato déle vydržela. Chlad-

ničky dosahují dnes běžně stupně energetické 

úspory A+++. U mrazniček je trendem vypuš-

tění chladicích roštů, umístěných dříve mezi 

šuplíky. Díky tomu je možné použít vyšší nebo 

variabilní šuplíky, a do takové mrazicí části se 

pak vejdou i větší kusy potravin. Ve vestav-

ných i volně stojících varných deskách vede 

indukční ohřev. Nejenže je bezpečnější – pro-

tože varná deska má teplotu na ní položeného 

hrnce nebo pekáče –, ale je i úsporná, jak jste 

si mohli přečíst v minulém čísle Inspirace.

Výstava je stěžejní, protože spousta zde pre-

zentovaných výrobků se v  dohledné době 

objeví na trhu i u nás. Projděme se spolu po 

výstavě, abychom zjistili, jaké jsou nové trendy.

3d
Nejlepší stánek zaměřený na prezentaci 3D 

mělo LG. Při vstupu do haly jste byli „obrýleni“ 

pasivními 3D brýlemi, abyste si mohli užít vše, 

co tu bylo k vidění. A jak jste je nasadili, hned 

to začalo. Obrovská stěna vytvořená z 3D pa-

nelů proti vám vysílala golfové míčky, fotbalové 

míče, letadla a kdovíco ještě. V mnoha přípa-

dech dav diváků reagoval tak, že uhýbal hlava-

mi, aby se těmto předmětům vyhnul. 

Pasivní 3D totiž má tu vlastnost, alespoň já 

to tak vnímám, že pozadí zůstává na obrazov-

ce a 3D objekty „vylézají“ z obrazovky jakoby 

přímo na vás. To působí velmi plasticky a sys-

tém LG Cinema 3D patří asi k tomu nejlepšímu, 

co tu bylo k vidění. Naproti tomu mi připadá, 

abych dokončil myšlenku, že obraz 3D gene-

rovaný aktivními brýlemi tvoří 3D efekt jakoby 

na ploše obrazovky a pozadí ustupuje jakoby 

za ni. I když pasivní systém má poloviční roz-

lišení oproti aktivnímu, nebylo to na zde před-

váděných prezentacích na televizorech ani 

monitorech znát. Pasivní systém zobrazování 

používá mimo jiné i Philips, který měl krásný 

stánek, tematicky rozdělený podle oblastí do-

mácího použití přístrojů.

Společnosti Samsung i Sony předvedly 3D 

notebooky. Sony VAIO S s 15,5palcovým 3D 

displejem zobrazí svět 3D bez použití brýlí 

a přichází i s Blu-ray mechanikou. Nebyli ale 

jediní, kdo v této oblasti svět 3D ukázal. 

Oblast 3D je však velmi zajímavá, a tak jste 

na mnoha stáncích mohli spatřit nástroje pro 

práci s  tímto fenoménem. Například Sony 

předvedlo digitální dalekohled, který slouží 

zároveň jako 3D kamera, Panasonic klasicky 

předvedl poloprofesionální i profesionální ka-

mery pro snímání 3D obrazu. 3D fotoaparáty 

pak byly k vidění prakticky na každém kroku. 

Na třech místech byly prezentovány i 3D te-

levizory, na něž bylo možné se dívat bez brýlí. 

Zatímco Philips ukázal televizor v jakémsi „tune-

lu“ každému kolemjdoucímu – a efekt byl vyni-

kající –, třeba taková Toshiba měla svůj televizor 

ukryt v demonstrační místnosti a bylo třeba si 

na jeho prohlédnutí vystát frontu. Subjektivně 

na mne ale působil systém Philipsu mnohem 

dokonaleji. A kdy se těchto televizorů dočká-

me? Obrazovka Philipsu prý stojí čtvrt milionu 

korun a Toshiba prý tvrdila, že do konce roku by 

mohla tento koncept připravit v prodejní verzi.

Co se týče chytrých televizorů, o většině 

novinek už víte. Internet, widgety (ikony na ob-

razovce) s  funkcemi za nimi skrytými, s mož-

ností komunikace a zhlížení videa z  internetu 

i z domácí sítě a mnoho dalších vymožeností. 

Sharp společně s Philipsem a LG se podílí na 

rozšíření programu NetTV, kdy rozdává tisícům 

vývojářů pro celé zeměkouli nástroje pro vývoj 

aplikací pro chytré televizory. To je zajímavá 

cesta, protože aplikací pro chytré televizory je 

zatím jako šafránu. 

K  tomu všemu naprostá většina televizorů 

dneška má i možnost nahrávání na externí pa-

měťové médium připojené přes USB port, tak-

že můžete nejen nechat nahrát programy, když 

nejste doma, ale můžete sledovat pořad s ča-

sovým zpožděním, tzv. Time Shift. Tento kon-

cept posílá na pohřebiště dějin rekordéry s pev-

ným diskem či umožňující záznam na DVD; i zde 

prezentované set-top boxy pro příjem DVB-T, 

DVB-C i DVB-S2 mají nyní stejnou koncepci – 

nahrávání na externí paměťové médium.

rePortáŽ • iFA 2011

Chceš-li trendy zřít,
musíš v Berlíně být!
Každý rok se v berlíně začátkem školního roku koná výstava ifa 2011. Jde o největší 
evropský veletrh zaměřený na spotřební techniku a domácí elektroniku. Přinášíme 
vám z ní několik postřehů. 

Samsung Galaxy Note stojí na rozhraní mezi chytrými telefony a tablety.

Zleva: Sony předvedlo tablety Tablet S (nahoře) a dvouobrazovkový Tablet P určený prioritně ke hraní her. – Nejúspornější 45cm myčka se dvěma omývacími ramínky. – Trend 
současnosti u praček: automatické dávkování pracího prostředku na základě zjištění hmotnosti dávky prádla. – Největší současně vyráběný 3d pasivní televizor na světě 

předvedlo lG. Sharp má například 70palcový vzorek pro aktivní 3d brýle. – rozdíl mezi displejem loňského modelu Samsung Galaxy Tab a novým Galaxy Tab 7.7.
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Největším tahákem nové řady televizorů je 

řada Aquos LE830E. Technologie Quattron 

(využívající v masce doplňkovou žlutou barvu)  

zaujme ostrým obrazem a přirozenými barva-

mi ve 2D i 3D režimu. Tyto televizory nabízejí 

i  možnost surfování po  internetu nebo pou-

žívání Skypu včetně přenosu prostorového 

zvuku. LCD televizory Aquos obdržely certifi-

káty potvrzující nejvyšší A třídu EU energetické 

efektivity a ekoštítek EU.

Televizory řady LE630/632 jsou ideální pro 

uživatele, kteří chtějí využívat digitální obsah 

nekomplikovaným způsobem, aniž by rezigno-

vali na elegantní design. Integrovaný přehrávač 

médií umožňuje prohlížení fotografií, videí i po-

slech hudby z  USB flash disku nebo ze sítě 

protokolem DLNA. Diváci přes Aquos NET+ 

získají přístup k internetu a třeba i k e-mailům.

Řada LE430E je vybavená LED podsvíce-

ním a je k dispozici ve velikostech obrazovek 

19 a 32 palců. Jejich design s tenkým rámem 

z nich dělá ideální volbu jako druhou či třetí te-

levizi pro domácnost. 

Nejtenčí televizní soundbar pod TV na svě-

tě (zvuková lišta HT-SL70) poskytuje špičkový 

zvuk, ač má průměr jen 26 milimetrů. V kombi-

naci s aktivním subwooferem nabízí černý 2.1 

audiosystém vysokou kvalitu zvuku. 

Prémiové chladničky 
Nová koncepce otevírání dveří nabízí u  dvou 

špičkových chladniček Sharp SJ-WS360T 

a SJ-WS320T ve stříbrném a černém provedení 

možnost otevírat dveře na pravou i levou stranu. 

Dole umístěný A++ mrazák doplňuje vyspělé 

technologie, které zajišťují rovnoměrné chlaze-

ní, hygienu a vysokou energetickou úspornost. 

Velkorysá kapacita, energetická třída A++, hyb-

ridní chlazení, Plasmacluster technologie (proti-

plísňový systém využívající ionty k jejich ničení) 

a LED osvětlení zastupují ty nejmodernější tech-

nologie. Sharp SJ-F800SP je špičková kombi-

nace chladničky s mrazničkou ve čtyřdveřovém 

nerez provedení. Chladicí prostor je 75 cm širo-

ký a nabízí kapacitu 605 litrů.  

sharp 3 v 1 – parní trouba  
pro inteligentní kuchyně
Parní trouba AX-1100 je inteligentní trojkombi-

nací parního hrnce, grilu a mikrovlnné trouby. 

K  dispozici je ve  dvou barevných variantách. 

Naprogramované automatické nastavení po-

máhá připravit snadno a rychle pokrmy a zdra-

vá menu. Při vaření šetrnější parní metodou se 

v jídle zachová většina vitamínů, živin a přírod-

ních chutí. S novou troubou Sharp 3 v 1 může-

te připravit kompletní pokrmy až pro čtyři oso-

by najednou. Maso, ryby, brambory i zelenina 

– to vše bude připraveno ve stejný čas. Jako 

skutečná parní trouba vyrábí Sharp Steamwa-

ve čistou páru bez pomoci mikrovlnné energie 

– a tím se liší od konkurenčních přístrojů. Vyjí-

matelná nádrž na vodu umožní umístit troubu 

kdekoliv.

Zajímavých novinek má Sharp dostatek, ne-

zbývá tedy než se těšit, až se objeví na trhu.

SHARp VE VÍdNi • rePortáŽ

Společnost Samsung si vybrala divadlo Na prá-

dle, aby zde stylově předvedla novou řadu pra-

ček Eco Bubble. V programu došlo i  na  kou-

zelníka s  bublinkami, ale vás zcela jistě bude 

zajímat, co je přínosem těchto praček. Než se 

pustíme do popisu technických detailů, sdělíme 

vám, že pračka, která vypere až 12 kg prádla, je 

široká právě 60 cm, její menší kolegyně na osm 

kilogramů prádla pak jen 45 cm, takže se hodí 

i do prostorů, kde jste rozměrově omezeni.

bublinky
Principem celého praní je vpuštění bublin 

do  první prací lázně s  pracím práškem. Bub-

linky z  vyvíječe bublin umožňují lepší rozpuš-

tění prášku a  vytvoření pracího roztoku hned 

od  prvního okamžiku styku s  prádlem, takže 

to se v  něm pak nachází déle. Odborníci fir-

my Samsung tvrdí, že prádlo, které pereme 

na 40 °C, lze prát i ve studené patnáctistupňo-

vé vodě. Z toho plyne až 70% úspora energie. 

Pračky dokážou šetřit energií, i když už tak jsou 

velmi úsporné. Patří do ekologické skupiny vý-

robků A+++, a  vynikají, díky speciálně tvaro-

vaným otvorům a prolisům ve  tvaru diamantu 

v pracím bubnu – menším, než bývá zvykem –, 

i velkou šetrností k prádlu. To se v bubnu neza-

chytává, a proto vypadá stále svěže. 

obr
Největší kapacitou ve  své třídě se vyznačuje 

velkoobjemová pračka Samsung Eco Bubble 

WF1124XAC. Přestože poskytuje prostor pro 

praní až 12 kg prádla, svými vnějšími rozměry 

odpovídá přibližně rozměrům standardních os-

mikilových praček. S touto pračkou se nemusí 

ani povlečení pro celou rodinu prát na několi-

krát. I přesto je tato pračka maximálně úsporná 

a  řadí se do  energetické třídy A+++. Pomocí 

inteligentního systému pro rozpoznání množství 

prádla sama zjistí, kolik je ho v bubnu naloženo 

a  vypočítá, kolik vody a  energie bude zapo-

třebí k jeho vyprání. Nový barevný LCD displej 

na přední straně ukazuje, který prací program 

spotřebuje nejméně energie, takže dochází 

k optimálnímu využití.

Jediný problém je v  jazykové úpravě toho-

to panelu, jak nám sdělili zástupci společnosti. 

K dostání jsou totiž verze, které na panelu komu-

nikují pouze v angličtině, němčině, francouzštině, 

ruštině a – světě, div se – ve slovenštině. Češtinu 

tady nenajdete, což trochu snižuje hodnotu jinak 

špičkových výrobků uváděných na trh. 

„Technologie Eco Bubble vnáší do praní sku-

tečně unikátní princip, který jej činí ekonomič-

tějším, účinnějším a  ekologickým. Nyní bude 

moci jedinečné vlastnosti praček Samsung Eco 

Bubble dopřát svému prádlu opravdu každý 

zákazník, jelikož Samsung po  rozšíření portfo-

lia nabízí pračky Eco Bubble o kapacitě 6, 7, 8 

a 12 kg se standardní i  zmenšenou hloubkou,“ 

říká Michal Tichý, produktový manažer Divize 

domácích spotřebičů Samsung.

 

Vypere i speciální tkaniny
Pěna v  pračkách Samsung Eco Bubble za-

jišťuje šetrné praní i  oblečení vyrobeného 

z  outdoorových a  voděodolných látek. Do-

konce prodlužuje jejich funkčnost, protože 

zachovává materiál v  dobrém stavu, takže 

déle odolává dešti. Funkce Eco Drum Clean 

udržuje buben praček Samsung Eco Bubble 

v  dokonalé čistotě bez použití chemických 

saponátů, pouze kombinací vysokých otá-

ček a vody ohřáté na 70 °C. K tichému chodu 

diamantového bubnu pak připívá vylepšená 

technologie VRT plus, pomocí níž lze neruše-

ně prát i během noci. 

Pračky Samsung Eco Bubble jsou vybaveny 

speciálním keramickým topným tělesem, kte-

ré je méně náchylné k vápenným usazeninám 

a hromadění dalších látek na povrchu. Na rozdíl 

od kovového tělesa tak má životnost až deset 

let a  nedochází u  něj k  postupným ztrátám 

funkčnosti.

rePortáŽ • SAMSuNG ECO BuBBlE

praní v bublinách
společnost samsung se již několik let zabývá výrobou ekologických praček s názvem 
eco bubble. na začátku září představila nové výrobky určené pro náš trh. ta největší 
z nich je schopná vyprat až dvanáct kilogramů prádla v jedné várce.

na velkých obrazovkách
Velký fotbal

název článku odpovídá sloganu sharpu na nejbližší 
období. stal se totiž eurotop sponzorem unie evrop-
ských fotbalových asociací (uefa) a tomu podřídil 
i svou nabídku. tu předvedl na novinářských dnech 
koncem září na své pobočce ve Vídni.

Sharp dodává nové chladničky třídy A++ vybavené 
systémem otevírání dveří na obě strany.

Televizory Sharp řady lE630 budou exkluzivně 
v nabídce sítí Euronics.
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Tyčové mixéry Braun Multiquick jsou všestranní, 

snadno ovladatelní a nepostradatelní kuchyňští 

pomocníci. Mixování, sekání, šlehání, krájení, 

strouhání a dokonce hnětení – to vše dokážete 

s jedním nástrojem. Všechny díly s výjimkou mo-

torové části lze mýt v myčce nádobí.

A pokud jste si doposud mysleli, že tyčové mi-

xéry jsou dobré jen k přípravě mléčných koktejlů, 

dětského jídla, polévek a dalších rychlých úkolů, 

pak vás jistě překvapí, jak univerzální mohou při 

realizaci některých skvělých nápadů být. 

Tyčové mixéry Multiquick jsou ideální pomoc-

níci, kteří vám umožní snadno připravit každé 

jídlo, které milujete. Vyzkoušejte je!

Díky výkonu 600 wattů, 15 rychlostem a je-

dinečné funkci turbo splní tyčové mixéry Braun 

Multiquick všechny nároky na přípravu vašich 

specialit – od mixování chutných polévek a omá-

ček, sekání bylinek, krájení a strouhání zeleniny 

do barevných salátů a šlehání vaječných bílků až 

po hnětení těsta.

Soutěžte o ceny se společností Braun

Odpovědi zasílejte nejpozději do pátku 11. listo-

padu 2011 na e-mail inspirace@motyl.cz nebo 

poštou na adresu Inspirace Euronics, P. O. Box 

218, 757 01 Valašské Meziříčí. Do předmětu 

zprávy nebo na obálku napište heslo „Soutěž“. 

Výherci budou zveřejněni v příštím čísle časopisu 

Inspirace, které vyjde pondělí 28. listopadu 2011.

autor: Milan Loucký, foto: Euronics

BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s., je spe-

cializovanou pojišťovnou působící na českém 

trhu přes deset let. V  síti prodejen Euronics 

pojišťovna nabízí doplňkové produkty Pojištění 

prodloužené záruky a Pojištění nahodilého po-

škození, které je možné zakoupit k výrobkům 

bílé, černé i šedé techniky (jako jsou například 

počítače, tiskárny a monitory). 

Inspirace: Jaký je váš názor na základní záru-

ku poskytovanou výrobcem?

Ing.  Zdeněk Jaroš: Výrobci poskytovaná 

záruka je pro zákazníky jistě zajímavým be-

nefitem, který zaručí, že zákazník nebude mít 

po dobu prvních dvou let s případnými oprava-

mi výrobku žádné další náklady a vydání. 

Inspirace: Nabízí se další otázka – co ale zbý-

vá zákazníkovi po skončení této doby? 

ZJ: Výrobky jako pračku, ledničku nebo televi-

zi si nekupujeme jen na dva roky. V případě, že 

si výrobek neopatrným zacházením zákazník 

poškodí, už základní zákonná záruka nepo-

může. 

Inspirace: Existuje tedy nějaké řešení pro tyto 

případy?

ZJ: Naše společnost nabízí na českém trhu již 

delší dobu možnost pojistit si zakoupený výro-

bek pro případ poškození či zničení v prvních 

dvou letech v průběhu trvání zákonné záruky 

a  také možnost prodloužit si záruku výrobku 

až na celkových pět let. 

Inspirace: Proč jste se rozhodli nabízet právě 

tento druh produktu? Vaše společnost je spíše 

známa z  oblasti pojištění schopnosti splácet 

finanční závazky.

ZJ: Hlavním motivem jsou především bohaté 

zahraniční zkušenosti skupiny BNP Paribas 

v oblasti prodloužené záruky. Pojištění schop-

nosti splácet však i nadále zůstává naším hlav-

ním produktem a  se současným portfoliem 

více než dvou milionů pojistných smluv patří-

me mezi velké hráče na pojistném trhu. Velmi 

dobře nás znají také fanoušci tenisu, neboť 

skupina BNP Paribas je dlouholetým partne-

rem tenisových turnajů Davis Cup a Fed Cup.

Inspirace: Můžeme konkrétněji? Jaké kon-

krétní produkty tedy zákazníkům nabízíte?

ZJ: Naše společnost prostřednictvím sítě Eu-

ronics nabízí dva produkty s  řadou variant. 

Základním produktem je Pojištění prodlouže-

né záruky, které v  podstatě za  velmi podob-

ných podmínek prodlužuje zákonnou záruku, 

případně rozšířenou záruku Euronics, a  to až 

na celkových pět let.

Druhým velmi zajímavým a zákazníky oblíbe-

ným produktem je pak Pojištění nahodilého 

poškození, jež rozšiřuje základní krytí během 

prvních dvou let užívání výrobku. Jde přede-

vším o rozšíření krytí o nenadálé, neočekávané 

události, jako je polití výrobku, pád věci na zem 

nebo ulomení nějaké části výrobku způsobené 

i cizím zaviněním. 

Inspirace: Proč myslíte, že je důležité rozšířit 

si záruku?

ZJ: Základní záruka či rozšířená záruka Eu-

ronics je zákazníky velmi pozitivně vnímána. 

Dává zákazníkům klid a pocit bezpečí. Cílem 

tohoto produktu tedy je nabídnout klientům 

možnost užívat si nového výrobku bez obav 

z nenadálých a neočekávaných situací. To bylo 

i cílem při přípravě tohoto produktu – a  jsem 

přesvědčen, že tento produkt tato očekávání 

splňuje.

Inspirace: Pro jaký druh zboží je rozšířená zá-

ruka vhodná?

ZJ: Produkty nabízíme ve  více modifikacích 

tak, aby vyhovovaly náročným požadavkům 

klientů sítě Euronics. Obecně se dá říci, že 

Prodloužená záruka až po  dobu pěti let je 

ideální produkt spíše pro výrobky, od kterých 

se očekává dlouhá životnost, např. ledničky, 

pračky, sporáky apod. Naopak u výrobků, kte-

ré zákazníci nosí s sebou nebo jsou v blízkosti 

dětí a tím hrozí zvýšené riziko, je ideálním pro-

duktem Pojištění nahodilého poškození. 

Inspirace: Jak tedy probíhá oprava napří-

klad ledničky, která se zákazníkovi porouchá 

po třech letech od nákupu, tedy po skončení 

zákonné záruky? 

ZJ: Pokud si zákazník zároveň s  ledničkou 

zakoupí v  síti EURONICS i  Pojištění prodlou-

žené záruky a lednička se porouchá po skon-

čení zákonné záruky, tedy v  době záruky 

prodloužené, měl by zákazník kontaktovat 

přímo naši pojišťovnu. My pro něj následně 

najdeme servisní místo nejblíže jeho bydlišti 

a  zprostředkujeme mu kontakt s  opravářem, 

který za  zákazníkem přijede ledničku opravit 

až domů. Za  opravu ledničky pak klient nic 

neplatí! V  případě, že ledničku již není mož-

né opravit, dostane klient přímo od  naší po-

jišťovny vyplacenu takzvanou časovou cenu 

věci, tedy částku, kterou původně za ledničku 

zaplatil, poníženou o 1 % za každý měsíc ode 

dne nákupu. Tedy v případě, že se lednička, 

za  kterou klient uhradil 10.000 Kč, porouchá 

měsíc po skončení zákonné záruky, a oprava 

není možná, vyplatí klientovi naše společnost 

7 500 Kč. Stejně to funguje i v případě Pojištění 

nahodilého poškození. 

Inspirace: To zní dobře! Řešili jste ale už třeba 

i nějaké kuriózní případy při hlášení pojistných 

událostí? 

ZJ: Kromě standardních pojistných událos-

tí, jako je vylití tekutiny na  spotřebič či pád 

na  zem, jsme řešili a  vyplatili pojistné plnění 

u případu, kdy se podařilo malé holčičce ote-

vřít deštník do  LCD televize a  nevratně tak 

poškodit velmi drahý displej – i pro tento typ 

nehody je tu Pojištění nahodilého poškoze-

ní. U  Pojištění prodloužené záruky se jedná 

o  standardní nefunkčnost po  skončení zá-

konné záruky, rekordmanem je zatím klient, 

kterému přestala televize fungovat druhý den 

po skončení zákonné záruky. I pro tyto případy 

je dobré se pojistit.

Inspirace: A na závěr – chystáte pro zákazní-

ky sítě Euronics nějaké novinky?

ZJ: Musím přiznat, že zákazníci sítě Euronics 

jsou velmi nároční, což nás stále motivuje 

představovat nové modifikace našich produk-

tů. Od září tak nově nabízíme klientům rozší-

ření pojištění na  malé kuchyňské spotřebiče, 

jako jsou kuchyňské roboty, domácí pekárny, 

fritézy nebo kávovary, a  to jak prodloužení 

záruky, tak nahodilého poškození. Další no-

vinkou je možnost sjednat si Pojištění nahodi-

lého poškození na mobilní telefony, navigace, 

notebooky a netbooky, což jistě při rostoucích 

prodejích těchto komodit bude zákazníky ob-

líbený produkt.

Inspirace: Děkujeme za rozhovor!

Poradna • pOJiŠTĚNÍ

Je dvouletá záruční lhůta na zboží dostačující?
Pokud koupíte nějaké zboží, platí na něj zá-
konná záruka. Jakmile ta ale skončí, všechny 
opravy platíte sami. Proto vás chceme upo-
zornit na zajímavé produkty. Jeden dokáže 
prodloužit záruku až na pět let a druhý vás 
zachrání před pohromou v případě nahodi-
lého poškození výrobku.
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1. Kolik wattů (jak silné jsou) mají mixéry Braun Multiquick?
2. Vyjmenujte funkce typu MR570 Patisserie.
3. Který díl nelze mýt v myčce nádobí? 

OTáZKy

S FiRMOu BRAuN O TYČOVÉ MiXÉRY • soutĚŽ

soutĚŽ
Tyčové mixéry Braun Multiquick

Tak všestranné a bez námahy

Tyčový mixér Mr100 Soup

novinka: První tyčový mixér od braunu s hnětacím 
nástavcem, který je dostatečně výkonný, aby uhnětl 
i hutné těsto za necelou minutu (Mr570 Patisserie).

2.
cENA

1.
cENA

3.-5.
cENA

Tablety do myčky Jar
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Rizika šedého dovozu

Je šedý dovoz legální, nebo ne? A má se spo-

třebitel při koupi takového zboží něčeho vyva-

rovat či obávat? Přiblížíme vám problematiku 

šedého dovozu, včetně jeho rizik.

Šedý dovoz znamená, že takto dovezené 

zboží nepochází od oficiálního distributora pro 

Českou republiku. Je nutno uvést, že situace, 

kdy je českému spotřebiteli prodán výrobek 

určený původně třeba pro německý či polský 

trh, není nelegální. Jakmile totiž zboží splní nut-

né náležitosti pro uvedení na trh v jednom státě 

Evropského hospodářského prostoru (ten tvoří 

země Evropské unie spolu s Norskem, Islan-

dem a  Lichtenštejnskem), nic nebrání jeho 

prodeji i  v  České republice. Komplikovanější 

situace panuje u zboží, které na evropský trh 

vůbec uvedeno nebylo. Zde jeho prodej legální 

být nemusí. Tzv. šedý dovoz v  rámci Evropy 

tedy obecně není něco, čeho by se spotřebitel 

měl automaticky obávat – naopak z něj může 

i profitovat, a to především z toho důvodu, že 

„šedivé“ zboží bývá levnější, a  tudíž má ten-

denci tlačit dolů i ceny oficiálních distributorů.

Pro spotřebitele je důležité je vědět, že pů-

vod zboží nic nemění na tom, že prodejce musí 

při jeho prodeji českým spotřebitelům vždy 

splňovat především tyto povinnosti:

•	 ke zboží	přikládat	český	návod,

•	 poskytovat	24měsíční	záruku,

•	 vyřizovat	reklamace	v nejvýše	30denní	lhůtě,

•	 v  případě	 prodeje	 přes	 internet	 informo-

vat a  umožňovat odstoupení od  smlouvy 

do 14 dnů.

Nesplnění těchto povinností je většinou 

správním deliktem a  často z  něj plynou také 

nároky pro spotřebitele (např. právo odstoupit 

od smlouvy). Máte-li indicie, že prodejce tyto 

povinnosti nesplňuje, doporučujeme předem 

se mu vyhnout.

Naopak prodejce nemá automatickou 

povinnost vydávat ke  zboží záruční list ( jen 

na žádost), reklamovat totiž můžete i bez něj, 

a  to např. na  základě dokladu o  zakoupe-

ní zboží. Právě na  problémy s  reklamacemi 

si zákazníci, kteří „šedivé“ zboží nakoupili, 

stěžují nejvíce: nezanedbatelná část problé-

mů pramení z domněnky, že značkové zboží 

můžete vždy reklamovat v tzv. autorizovaných 

servisech. To však není pravda, ze zákona 

můžete vždy reklamovat přímo u  prodejce. 

Jeho dohoda ohledně toho, že reklamace 

bude za něj vyřizovat síť autorizovaných servi-

sů, je tedy nadstandardem, který zákazníkovi 

většinou poskytují právě prodejci napojení 

na  oficiální distributory. Při nákupu šedého 

zboží je tedy pravděpodobné (ale ne protizá-

konné), že zboží vám v autorizovaném servisu 

k bezplatné opravě nepřijmou.

Na základě našich zkušeností doporučuje-

me zvážit všechny dostupné informace o zbo-

ží i  prodejci a  do  úvahy o  nákupu zahrnout 

informace o  poruchovosti zboží, o  tom, zda 

smluvní podmínky a prezentace prodejce jsou 

v souladu se zákonem, a samozřejmě i serióz-

nost obchodníka, s ní spojené recenze ostat-

ních zákazníků a délku jeho působení v oboru. 

Zkontrolujte si, zda na  internetu nenaleznete 

na  tento obchod větší množství negativních 

recenzí.

V  případě nespokojenosti můžete využít 

svého práva a na základě § 53 odst. 7 zákona 

č. 40/1964 občanského zákoníku od smlouvy 

odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží. Bylo-

-li zboží doručeno jakkoli vadné (použité, po-

škozené, nekompletní, nemělo požadované či 

očekávané vlastnosti aj.), můžete samozřej-

mě požadovat úhradu poštovného a  dalších 

nutných nákladů spojených s  cestou zboží 

od prodejce k vám a zpět.

Více rad o šedém dovozu i nákupu na inter-

netu, reklamacích zboží a řešení dalších spo-

třebitelských problémů můžete dostat ve Spo-

třebitelské poradně časopisu dTest. Telefonní 

linka 299 149 009 je tu k dispozici každý pra-

covní den mezi 9. a 17. hodinou. Poradenství 

poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu 

běžného hovorného.

Přetištěno s  laskavým svolením provozo-

vatele webových stránek dTest Občanského 

sdružení spotřebitelů TEST (www.dtest.cz).

setkali jsme se s několika dotazy zákazníků, kteří si koupili zboží, jež nebylo do naší 
republiky dovezeno oficiální cestou. tito lidé se ptali především na možnost nechat 
jimi zakoupené zboží opravit v autorizovaném servisu. a protože nedávno v časopise 
dtest vyšel článek na podobné téma, s laskavým svolením redakce dtestu jej zveřejňu-
jeme v nezkrácené podobě.
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Znění tajenky křížovky pošlete nejpozději do  pátku 11. listopadu 2011 na  e-mail inspirace@motyl.cz (pozor změna adresy) 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 28. listopadu 2011.

Značka Hyundai má ucelenou řadu rádií, radiomagnetofonů i gramofonů v designu skutečných modelů z dob první 
republiky. V dřevěných „skříňkách“ charismatického provedení si můžete přehrát rádio, kazety, CD, MP3 i gramodesky.

Vyhrajte tři radiopřehrávače hyundai retro style
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Výherci z minulého čísla
soutěž o šest vysavačů electrolux

Na otázky správně odpověděli a ceny naší 

soutěže, vysavače Electrolux, získávají tito 

vylosovaní výherci: 

1. Bezsáčkový vysavač Dust&Gone 

ZSC 69 FD 2 vyhrává Zdeněk Havelka 

z Hradce Králové.

2. Sáčkový vysavač Dust&Gone ZJM 68 FD1 

vyhrává Eva Bánovská ze Zlína.

3. Ruční vysavač Ergorapido Cyclonic 2v1 ZB 

2902 vyhrává Petr Trajer z Prostějova.

4. Ruční vysavač Rapido ZB 4112 vyhrává 

David Dočkálek z Ostravy. 

5. Ruční vysavač Rapido ZB 4106 WD vyhrává 

Leona Šabatová z Brna.

6. Ruční vysavač Rapido ZB 4106 vyhrává 

Dana Zabloudilová z Prahy.

Správné odpovědi:

1. Čím je výjimečný nový vysavač Dust&Gone? 

 Má vestavěnou samočisticí prachovku.

2. Jak se jmenuje bezsáčková verze vysavače 

Dust&Gone? 

 Supercyclone je bezsáčková verze vysavače.

3. Jaké dvě aktivity můžete současné provádět 

s vysavačem Dust&Gone? 

 Vysávát a čistit prach.

Křížovka

Tři fotopřístroje Olympus putují za  zaslání 

správné tajenky „Nejrychlejší autofokus má 

Olympus PEN“ k  následujícím vylosovaným 

výhercům: Janu Snášelovi ze Šumperka, 

Celestinu Hofbauerovi z Třešti a Jaroslavu 

Bělákovi z Valašských Klobouk.

Všem výhercům srdečně gratulujeme a  ostat-

ním děkujeme za  zájem. Příště to vyjde třeba 

i vám!

užijte si zimu v Beskydech  
s ubytováním dětí zdarma

příští číslo

Jedním z hlavních lákadel jsou nově otevřené 

termální bazény Wellness Horal se slanou vo-

dou vyhřívanou na 36 °C, díky nimž se na ho-

rách nebudete nudit ani v  případě, že vás 

zaskočí obleva. Bazény jsou součástí hotelu 

Horal, který leží na  okraji karlovického údolí 

Léskové. Do  resortu Valachy vedle něj patří 

také nedaleké hotely Lanterna a  Galik a  Ski 

areál Razula se čtyřmi sjezdovkami, z  nichž 

dvě jsou zasněžované. Okolí je také protkáno 

trasami pro běžkaře.

Pro letošní zimu připravil resort Valachy zvý-

hodněný pobyt Zimní dovolená v Beskydech 

s  několika bonusy. Ubytovaní hosté si napří-

klad mohou v  rámci vícedenní permanentky 

zahrnuté do  ceny ubytování zalyžovat nejen 

v  „domovském“ Ski areálu Razula, ale také 

ve Ski centru Kohútka a Skiregionu Bílá. Do-

hromady si tak užijí patnácti kilometrů sjezdo-

vek, v Kohútce a Bílé pak i komfort sedačko-

vých lanovek.

Dalším bonusem je ubytování děti do dvanác-

ti let zdarma – rodiče za potomky uhradí pouze 

večeře a  doplatek za  lyžařskou permanentku. 

Každý dospělý návštěvník má v  ceně pobytu 

masáž. Hosté také mohou zdarma využít ani-

mační programy. Ve všech třech hotelích je ve-

dle standardní snídaně v ceně zahrnuta i večeře.

Ski areál Razula nabízí nejen lyžování, ale 

také snowpark, při dostatku sněhu snowtubing 

a služby lyžařské školy. Rodiče s dětmi jistě oce-

ní, že se po dni stráveném na čerstvém vzduchu 

mohou zahřát a pobavit v trojici termálních ba-

zénů Wellness Horal. Dospělí určitě rádi využijí 

možnost zajít zdarma nebo za  zvýhodněných 

podmínek do relaxačních center v hotelech Lan-

terna a Horal, děti zase potěší bowling či dětské 

koutky. U  Horalu by za  příznivých podmínek 

mělo být letos poprvé venkovní kluziště. Samo-

zřejmostí je i výborná krajová kuchyně.

Zůstaňte letos v zimě „doma“ a užijte si dovo-

lenou v Beskydech. Kontakt: www.valachy.cz.

televizory
Televizory jsou stále chytřejší 

a stále dokonalejší, a proto vám 

připomeneme, co od nich může-

te čekat. Podíváme se na jednot-

livé druhy televizorů, projdeme 

jejich vymoženosti, které se bě-

hem tohoto roku objevily, abyste 

si mohli vybrat na  Vánoce ten 

správný, který vám bude nejvíce 

vyhovovat. 

Čím uklízet
Uklízení je jedna z nejnepříjemněj-

ších věcí, které musíte v  domác-

nosti vykonávat. Ovšem výrobci 

ve  snaze pomoci obyvatelům 

domů i bytů přicházejí stále s no-

vými nápady, které tuto činnost 

ulehčují. Příště se tedy podíváme 

na to, jaké nástroje můžete použít, 

jak vám pomohou a jak ušetří váš 

drahocenný čas.

inspirace euronics 6/2011 vyjde v pondělí 28. listopadu 2011.

Plánujete už zimní dovolenou? užijte si ji v beskydech. Pes-
trou zimu můžete zažít třeba v turistickém resortu Valachy 
ve Velkých Karlovicích.

hlavními tématy následujícího čísla budou:

Představujeme technologii Active0°– nulovou zásuvku vhodnou pro potraviny, které potřebují nižší 
teploty, například maso či ryby. Tato technologie není standardní nulovou zásuvkou, protože mimo teploty 
reguluje také vlhkost. Máte tak jistotu, že je o vaše potraviny postaráno s  největší možnou péčí. Active0° 
se přidává k  řadě chladících technologií Whirlpool, které se vyznačují schopností prodloužit zásadně 
životnost a čerstvost potravin. Tato tvrzení potvrzuje i nezávislá certifi kace SLG Prüf und Zertifi zierungs 
GmbH, která potvrdila tvrzení, že 6. smysl Fresh Control uchová potraviny až 4krát déle než je tomu 
u  standardních chladniček. Vyzkoušejte chladničky Whirlpool a objevte nejmodernější technologie chlazení. 

Představujeme technologii Active0°– nulovou zásuvku vhodnou pro potraviny, které potřebují nižší 
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