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Vážení čtenáři Inspirace,

máme poslední letošní šanci prohlédnout 

si Inspiraci a zamyslet se nad tím, co dáme 

blízkým jako dárek k Vánocům. Opět jsme 

se snažili připravit pro vás pestrou nabídku 

článků. Jedním z nich je třeba ten, který se 

věnuje televizorům. Hodně se v této oblasti 

od loňského roku změnilo, co se týče vý-

bavy a dalších funkcí – a proto vás chceme 

seznámit s tím, co můžete na vánočním 

trhu v oblasti televizorů očekávat. 

S Vánocemi samozřejmě souvisí 

i druhé téma, pro většinu z vás asi už 

ne tolik zajímavé, protože nejde – jako 

u televizorů – o zábavu, ale o práci. A tím 

je uklízení. Budete se možná divit, jaká 

dnes už existuje spousta pomocníků, kteří 

vám s touto neoblíbenou činností mohou 

značně pomoci. 

Inspirace přichází s pomocí při výběru 

dárků v době, kdy se opět vše začíná 

zrychlovat, trouby hospodyněk ani nestačí 

stydnout a my se chystáme v přímo 

ďábelském tempu napéct toho co nejvíc, 

abychom si pak všichni spolu užili klidné 

Vánoce. 

A tak bych rád nakonec za všechny, 

kteří tento časopis připravují – a věřte, že 

to je mnohdy v potu tváře –, popřál vám 

všem krásné prožití svátků vánočních, 

hodně dárků pod stromečkem, klid 

a pohodu následovanou oslavou Silvestra, 

která o půlnoci vyvrcholí příchodem 

nového roku 2012. 

Nikdo z nás neví, jaký bude. Naše 

politická scéna zrovna nehýří nápady, 

které by nám mohly působit potěšení. 

Stejně tak je to i v Evropské unii a na světě 

vůbec. Přeji proto nám všem, aby rok, 

do kterého vykročíme, byl pro nás všechny 

rokem klidu a pohody. Abychom se mohli 

soustředit na práci, aby vše fungovalo 

tak jak má a abychom se měli víc rádi. 

Abychom k sobě zase měli blíž! Zdá se mi 

totiž, že nás tahle „divná doba“ všechny 

nějakým zvláštním způsobem rozděluje.

Přeji vám v novém roce i hodně zdraví 

a úspěchů a těším se s vámi na viděnou 

zase v únoru, kdy se Inspirace opět objeví 

na pultech prodejen Euronics!

Hezké svátky a hodně štěstí, zdraví 

a pohody nejen v čase vánočním, ale 

i v celém novém roce!

Milan Loucký

Inspirace Euronics, dvouměsíčník zákazníků sítě elektroprodejen Euronics, 8. ročník, 38. číslo, 6/2011 (listopad).
Šéfredaktor: Milan Loucký (milan.loucky@centrum.cz), redakční e-mail: inspirace@euronics.cz.  
Redakční rada: Barbora Hejtmánková, Radka Kalábová, Bohuslav Komín, Milan Loucký, Jakub Sobotka.
Inzerce: Barbora Hejtmánková. Telefon: 577 055 546, 724 296 337.
Produkce: Agentura Motýl Media, s. r. o., Žerotínova 720, 757 01 Valašské Meziříčí.
Vydavatel: Euronics ČR, a. s., Prštné-Kútiky 637, 760 01 Zlín, www.euronics.cz. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí.
Registrační číslo MK ČR: E 15499. Toto číslo vychází 28. listopadu 2011. Příští číslo vyjde v pondělí 20. února 2012.
© Kopírování, opakované vydání či rozšiřování jakékoliv části časopisu se povoluje pouze s písemným souhlasem vydavatele.
Ceny udávané v časopise jsou doporučené koncové.
Foto na obálce: Studio Motýl Media

foto: Philips, Adrian Pingstone, Studio Motýl Media, Marie Votavová

4 Kaleidoskop • 20 Tipy: televizory • 30 Počítače: notebooky – hvězda pro 
zábavu • 40 Počítače: ultrabooky • 42 Extra: vánoční tipy • 44 Doporučujeme: 

kávovary • 50 Tipy: pomocníci na úklid • 62 Soutěž o domácí spotřebiče se společností Electrolux  
• 63 Soutěž: o tyčové mixéry Braun • 64 Listárna • 65 Křížovka o ceny • 66 Závěrem: výherci, glosa, příště

22 60palcový LCD televizor Sharp AQUOS LE635E s LED 
podsvícením • 23 LED televizor Gogen 26982LEDCRR  

• 24 Elektronická čtečka e-Reading First edition • 25 Tablet Acer Iconia Tab A100 • 26 Fotoaparát 
Nikon 1J1 • 52 Kávovar Bosch Tassimo TAS 4013 • 54 Vysavač Rowenta Silence Force Extreme  
RO 5921 • 55 Pračka Candy Grand EVO 1473 DW • 56 Vysavač Electrolux ZB2904G Ergorapido Plus

TÉMA

TELEVIZORY
Za televizory chytřejší!

rubriky

Pod luPou

CESTOVÁNÍ

MěsTO paRků

58

ROZHOVOR

hLaVně nEsMí 
býT nuda

Rozhovor s Terezou Bebarovou

60

46
TÉMA

pOMOCníCI na ÚkLId
Úklid vrcholí před Vánoci

14

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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další ultrabook

Acer Aspire S3 je další ultrabook (viz samostatný článek) 

na trhu. Nabízí  především nízké a bytelné kovové tělo, displej 

o úhlopříčce 13,3“ a hmotnost 1,4 kg. A také možnost být kdy-

koli po ruce, protože mu bylo dáno vínku velice rychlé probuze-

ní. S výkonnými procesory Intel Core ho pořídíte od 19.990 Kč.

Televizor na dotyk

LG překvapilo a uvedlo plazmový televizor PZ850 (49.999 Kč) 

s certifikací 3D THX s dotykovou obrazovkou a úhlopříčkou 

153 cm, určený nejen pro domácnosti, ale třeba i pro školy. 

Vedle tradičních televizních funkcí na něj lze díky speciálnímu 

peru i přímo kreslit – stačí jen tlačítkem aktivovat funkci Pen-

touch. Pak můžete například přistupovat k powerpointovým 

prezentacím, tisknout fotografie, seskupovat je do galerií 

nebo si udělat kalendář. PZ850 je taktéž výborně vybavená 

a lze ji mj. připojit i k internetu.

iNSpiRACE EuRONiCS • 6/20114 autor: Bohumil Herwig, foto: Gogen, Olympus, Samsung
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V mnoha odstínech

Čtveřici walkmanů uvádí Sony. NWZ-W260 (od 1.699 Kč) je 

voděodolný přehrávač ukrytý ve sluchátkách, NWZ-E460 

(1.950 Kč) je naopak klasický s výdrží baterie 50 hodin a funk-

cí Karaoke se zobrazením textů písní. Poslední dva modely 

patří do vyšší třídy: NWZ-S760 (od 3.160 Kč) nabízí štíhlý 

a stylový design s Bluetooth a vyšperkovaný NWZ-A860 

(od 3.999 Kč) pak i digitální zesilovač S-Master a ovládání 

přes dotykový displej s úhlopříčkou 7,1 cm (2,8").

Chytré přehrávače 

Asus představil dvojici Blu-ray přehrávačů se značkou O!Play. 

BDS-500 (3.490 Kč) a BDS-700 (4.990 Kč) přicházejí s podporou 

řady multimediálních formátů, ale přehrávají samozřejmě i CD, 

DVD a Blu-ray disky. Využít můžete také připojení k internetu, 

dvojici rozhrani HDMI a USB, a také ovládání pomocí chytrých 

telefonů. K dispozici jsou i dekodéry HD zvuku. Dolby TrueHD 

a DTS-HD Master Audio a také analogový výstup typu 7.1. I přes 

danou nízkou cenu jsou některá rozhraní pozlacená. 

foto: LG, Nikon, Sharp, Sony

Vybavený elegán

Dotykový tablet Gogen TA 7100 s displejem o úhlopříčce 

18 cm má vysoké rozlišení pro vynikající vizuální zážitek 

a nechybí mu ani G senzor pro automatické otáčení obrazu. 

O výkon se stará procesor Cortex A8, 1,2 GHz ARM 

a operační systém Android 2.3.1. Kapacitu volné paměti je 

možné rozšířit kartou microSD, tablet má dva porty USB  

a výstup pro sluchátka. Praktická je i jeho nízká hmotnost. 

V balení kromě USB kabelu a nabíječky je kožené pouzdro, 

sluchátka a stylus. Skvělá je přitom jeho cena, stojí totiž 

pouhých 3.989 Kč.

Velký malý

Olympus Pen Mini E-PM1 je 

malý fotoaparát s výměnnými 

objektivy a natáčením videa 

do Full HD v režimu 1 080i se 60 

snímky/s a stereozvukem. Za cenu 

od 12.990 Kč ho dostanete v šesti 

barvách, s dotykovým displejem 

s úhlopříčkou 7,6 cm, dvaceti 

scénickými programy a mj. také 

s bezdrátovým ovládáním externích 

blesků. Velice příjemná je možnost 

nastavit si některá tlačítka po svém. 

Mezi světy

Samsung právě v Česku uvádí svůj „tableto-

telefon“ Galaxy Note (15.995 Kč), který 

je velikostí něco mezi chytrým telefonem 

a tabletem. Jeho AMOLED displej má při 

rozměrech 147 x 83 x 10 mm úhlopříčku 

plných 13,5 cm (5,3") a obsluhuje ho operační 

systém Android. Samozřejmostí je kompletní 

bezdrátová výbava a spousta diskové paměti 

– buď 16 nebo 32 GB –, kterou doplňuje 

mechanika karty microSD pro až 32 GB dalšího 

prostoru. 

Wi-Fi fotky 

Samsung SH100 není nijak drahý (4.290 Kč), a přesto je dobře vybaven. Za zmínku 

stojí především dotykový displej s ovládáním podobným telefonu, Wi-Fi  a mobilní 3G 

síť. Přes Wi-Fi se fotoaparát dokáže spojit s počítačem, chytrým telefonem nebo Sam-

sung Galaxy. Pak můžete nejen fotky přenášet, ale také si v reálném čase na displeji 

prohlédnout záběr. SH100 má také pětinásobný optický zoom začínající na 26 mm 

a malé rozměry (93 x 54 x 19 mm).
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Philips nebyl designem vždy proslulý, ale posledních deset let ho má 

na rozdávání. Ve své podzimní kolekci pak představil celou řadu výrob-

ků, včetně televizorů Cinema pro 3D, o kterých jsme vás informovali už 

v dubnové Inspiraci Euronics přímo z  jejich představení ve španělské 

Barceloně. Český podzimní trh nyní tedy obohatí inovovaná řada Cine-

ma 21:9 Platinum s aktivním 3D, úhlopříčkou 147 cm a cenou 99.990 

Kč a zbrusu nová Cinema 21:9 Gold. Ta při 127 cm přijde na polovinu 

(49.990 Kč), obrazovka má taktéž poměr stran 21:9 a pracuje s pasiv-

ním 3D. 

Další velezajímavou televizní novinkou je řada DesignLine, jejíž model 

42PDL7906H (107 cm, 29.990 Kč) můžete vidět na připojeném snímku. 

Při vývoji byl primárně kladen důraz na design, takže tu například najdete 

rám ze skla, který v kombinaci s osvětlením pozadí televizoru Ambilight 

vytváří opravdu úchvatné efekty. Televizor 42PDL7906H je díky navrže-

nému podstavci určen k položení na nízký nábytek, pracuje s pasivním 

3D a můžete ho mít ještě v 56 cm (22") a 66 cm (26"), které jsou už 2D.

Jako doplněk uvádí firma domácí kino SoundHub HTS9241 

(19.990 Kč) vybavené mechanikou Blu-ray a titanovými „výškáči“, jehož 

vzhled řadu DesignLine perfektně doplňuje, a reprosoustavy se stejným 

sklonem (6 stupňů) jako televizor. Můžeme z vlastní praxe potvrdit, že 

hrají výborně!

Poslední novinkou, kterou zmíníme, je Fidelio AS111. Philips se koneč-

ně pochlapil a po doplňcích pro Apple přichází i s dokovacími stanicemi 

s reprosoustavami pro chytré telefony s operačním systémem Android. 

Nabízí hned tři a  v  nejrůznějších cenových relacích: AS111 bude stát 

990 Kč, AS351 přijde na 3.190 Kč a AS851 na 4.990 Kč.

dEsIgn jak sE paTří

„ZRCadLOVkY“ pOMaLu dO kapsY

V příjemném prostředí Občanské plovárny v Praze jsme byli svědky uve-

dení nových zrcadlovek Sony na český trh. A nešlo o zrcadlovky jen tak 

ledajaké! Byly to především ty malé z  řady NEX, a pokud jste je ještě 

neviděli, představte si tělo s rozměry kvalitního kompaktního ultrazoomu, 

k němuž si můžete přes bajonet připojit nejrůznější objektivy. Tělo může 

být tak malé proto, že uvnitř není klasické zrcadlovkové zrcátko, nýbrž 

zrcátko polopropustné zvané Translucent Mirror, které se tudíž nesklápí.

Představeny byly především dva modely: NEX-5N a NEX-7 lišící se 

tím, že 5N nemá zabudován ani blesk ani hledáček. Ty se dají připojit 

přes speciální konektor, ovšem pouze jeden z nich. Oba tak nemohou 

být na fotoaparátu umístěny společně. NEX-7 má už zabudováno vše 

– rychlý elektronický (OLED) hledáček i umně skrytý blesk a připojit mů-

žete i externí. 

Oba fotoaparáty jsou vybaveny snímači typu Exmor APS-C (CMOS, 

23,5 x 15,6 mm), bajonety systému A-mount a  natáčejí video ve  Full 

HD s  50 snímky za  sekundu. Už v  základu dostanete velice kvalitní 

stabilizovaný objektiv se skleněnými čočkami o  rozsahu 27–82,5 mm, 

k dispozici také máte úplné fotografické možnosti včetně manuálního 

ostření, nejrůznějšího řízení expozice (P/A/S/M) a nechybí ani dotykové 

displeje s úhlopříčkou 7,5 cm (3"), které jsou výklopné směrem nahoru 

nebo dolů.

Pokud jde o stabilizaci, ta se už do těla minizrcadlovek nevešla, takže 

stabilizované jsou samotné objektivy. 

NEX-5N (17.990 Kč), jehož hořčíkové tělo má tloušťku 23 mm, má 

– stejně jako NEX-7 – nabídnout velice rychlou reakci, včetně odezvy 

spouště (udávána je na 0,02 s), a sériové snímání s 10 snímky za sekun-

du. V  porovnání s  NEX-5 má mít také podstatně rychlejší autofokus. 

Rozměry těla 111 x 60 x 38 mm a hmotnost 270 g včetně akumulátoru 

se od NEX-7 (kolem 30 00 Kč) příliš neliší – 120 x 70 x 43 mm, 350 g 

včetně akumulátoru. 

LBSA_110144_inz_inspirace_CZ_210x297.indd   1 4/6/11   2:52 PM
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S vlhkem si poradí

Zhruba deset litrů vody odstraní z procházejícího vzduchu 

odvlhčovač Fagor DH-10D (4.490 Kč). Umí udržet vlhkost 

vzduchu na požadované úrovni. Proto je vhodný, pokud 

chceme ochránit například knihovnu, nábytek nebo kovové 

materiály před korozí při stavebních úpravách, ve vlhké cha-

lupě i při nenadálé živelné pohromě. Příkon 240 W umožňuje 

zbavit vlhkosti 130 m3 vzduchu za hodinu a současně jej 

vyčistit od pevných částí. Obsluha je jednoduchá díky digitál-

nímu ovládání a tichá (45 dB).

Vestavný všeuměl

Nejde o takovou nadsázku, jak se zdá. Vestavná mikrovlnná 

trouba Bauknecht EMCHD 8145 PT (24.990 Kč) umí kromě mikro-

vlnného ohřevu, grilování a horkovzdušného pečení také přípravu 

pokrmů na Crisp talíři i vaření v páře pomocí dodávané parní 

nádoby. Automatické funkce pomohou ve využití Crisp talíře, páry 

i dalších způsobu vaření. K dispozici jsou i přednastavené recepty 

pro mnoho druhů potravin a řada příslušenství, které pomůže 

nabízené funkce využít. Objem trouby 40 litrů a průměr otočného 

talíře 40 cm předurčuje přístroj do kuchyně větší rodiny.

dvojitý dárek

Vánoční balíček obsahující holicí strojek Braun Series 3-330 a elektric-

ký zubní kartáček Oral B D12 (2.599 Kč) potěší dvakrát. Holicí strojek 

s planžetou SmartFoil a trojitým holicím systémem dobře kopíruje tvář 

a zachytí vous rostoucí jakýmkoli směrem. Holení z akumulátoru můžete 

provozovat až 45 minut. K tomu obdržíte zubní kartáček Oral B D12, 

který vyčistí zuby pomocí 7 600 pohybů za minutu. Vy musíte jen roz-

hodnout, zda se budete nejprve holit...

Vaření labužníků

Tefal Mijot´Cook SD 500030 (3.496 Kč) je trochu 

nezvyklý název pro speciální přístroj určený pro 

pozvolné vaření se zachováním většiny důležitých 

vitaminů a minerálních látek. V keramické vyjímatelné 

nádobě s objemem 5,7 litru můžete jídla pomalu dusit 

bez nutnosti míchání a rizika připálení, aniž byste 

museli stát u plotny. Jednoduše nastavíte elektronický 

časovač na digitálním LCD panelu a můžete jít třeba 

do práce. Po návratu máte chutné zdravé jídlo hotové, 

a navíc teplé, takže můžete ihned jíst. V příštím čísle 

našeho časopisu najdete test Mijot´Cook.

foto: Bauknecht, Fagor, Tefal, Whirlpool 

Praní se třemi plus

Osmikilogramová pračka AEG L87568FL-CS (21.900 Kč) 

s klasickými rozměry (600 x 850 x 600 mm) se může 

pochlubit třídou energetické spotřeby A+++ (A–10 %). 

O šetrné a účinné praní se postará přímé sprchování 

AWT, parní program, o dokonalé odstředění se zase 

postará rychlost až 1 600 ot./min. Pračku charakterizuje 

velmi tichý chod motoru i celkově nízká hlučnost při praní 

(49 dB). Grafický displej komunikuje v češtině, české 

popisky jsou i na panelu. ProTex Plus koncept.

Hvězdné čištění

Ocenění iF Product Design Award 2011 za design je u pečicí trouby 

Whirlpool AKZM 838 IX (22.990 Kč) jen „třešinkou na dortu“. Nejláka-

vější je určitě nová technologie čištění StarcleanTM, která pracuje se 

zirkonovou úpravou vnitřních stěn trouby. Ta umožňuje 35minutový 

cyklus čištění při 90 °C bez jakýchkoli čisticích prostředků. Samozřej-

mostí značky je inteligentní řízení 6. smyslem s možností výběru před-

nastavených receptur. Díky funkci Ready2Cook není nutný předehřev 

a systém Cook3 umožní využít současné pečení ve třech úrovních.

Úzký a šikovný

Plynový sporák Gorenje K 57364AXG (17.990 Kč) 

se čtyřmi hořáky o celkovém výkonu 7,8 kW je vy-

baven jištěním hořáků a integrovaným zapalováním. 

I při šířce 50 cm nabízí objem elektrické multifunkč-

ní trouby 53 l. Vybavení deseti programy včetně 

horkovzdušného ohřevu, infragrilu, rozmrazování 

i čisticí funkce Aqua Clean zaručuje široké mož-

nosti využití. Teleskopický výsuv na dvou úrovních 

zpříjemňuje obsluhu stejně jako brzděné víko spo-

ráku a dvířka Cool Door s ochlazovaným povrchem.

Holení do vody

Nejen ve sprše, ale i ve vaně můžete 

použít třífrézkový holicí strojek Philips 

AquaTouch (1.900 Kč), který je plně 

vodotěsný a napájený z Li-Ion akumulátorů. 

Vydrží na jedno nabití 40 minut v provozu. 

Břity zaoblené hlavy s nízkým třením 

se přizpůsobí křivkám tváře a pomocí 

technologie Super Lift & Cut vousy 

nadzdvihnou a dohladka oholí. Bezpečné 

uchopení i pod vodou zajistí anatomicky 

tvarované tělo s pryžovým povrchem.
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dOMáCí spOTřEbIčE • kAlEidOSkOp

nOVé TEChnOLOgIE MYTí

VYZRajTE na pOčasí s METEOsTanICEMI a dáRkEM

Novinková řada myček Bosch širokých 45 cm je určena pro domác-

nosti, které musí šetřit místem a přitom vyžadují vysoký výkon. Do-

sahuje velmi dobrých výsledků ve spotřebě energie, mytí i sušení. 

Myčka Bosch SPS58M38EU spolehlivě umyje deset sad nádobí 

s pomocí technologie ActiveWater, která střídavou distribucí do jed-

notlivých mycích ramen šetří vodu a přitom dosahuje potřebného 

tlaku pro účinné mytí. Energetická třída A+ se spotřebou 0,84 kWh 

a  devíti litrů vody dokazuje úspornost použitých technologií. Dal-

ším vylepšením je DuoPower se dvěma nezávislými ostřikovacími 

rameny, která se pohybují pod horním košem a myjí tedy oba koše 

zároveň. Touto technologií se zvýšila účinnost mytí zejména v  ro-

zích myčky, které byly díky obdélníkovému tvaru mycího prostoru 

mírně znevýhodněny. 

Příborová zásuvka Vario poskytuje snadné a přehledné umístění 

příborů, dlouhých předmětů i drobných šálků. Není tedy třeba košík 

na příbory, což uvolňuje prostor pro nádobí. Náplň myčky je deset  

sad nádobí, takže celkem asi 110 kusů. Koše VarioFlex lze snadno 

přizpůsobit jejich polohou pomocí funkce Rackmatic pro různé druhy 

nádobí i pro velké průměry talířů. 

Moderní bezkartáčový motor EcoSilenceDrive spotřebovává mini-

mum energie, ale přispívá také k nižší hlučnosti a vyšší spolehlivosti 

přístroje. 

Pět programů pokryje všechny potřeby včetně intenzivního pro-

gramu pro silně znečištěné nádobí a nastavit lze i délku a  intenzitu 

mytí.

Hledáte ideální vánoční dárek? Něco hezkého, ale také praktického? 

Pro tetu, dědečka nebo kamarády? Něco, co budou mít vaši blízcí ne-

ustále na očích? Vyberte jim  meteostanici Hyundai! Navíc k ní získáte 

druhý dárek – stylový skládací deštník!

Meteostanice Hyundai nejsou jen teploměry. Kromě venkovní ukazují 

také teplotu uvnitř místnosti, vlhkost vzduchu, barometrický tlak, někte-

ré modely také východ a západ Slunce a Měsíce, fázi Měsíce a speciální 

meteostanice mají i další jedinečné funkce. 

Odborníci mohou vsadit na novou meteostanici Hyundai WS 2077 

s větroměrem a dešťoměrem. Ta na svém LCD displeji ukazuje nejen 

přesný čas, vnitřní a venkovní teplotu, barometrický tlak, ale také rych-

lost a  směr větru a  množství dešťových srážek. Meteostanice nabízí 

opravdu reálný pohled na to, jak je venku, protože zobrazuje tak zvanou 

„pocitově vnímanou teplotu“ – Wind Chill.

Ať už se jedná o speciální meteostanice, klasické modely nebo barev-

né varianty do barevně sladěných interiérů, meteostanice Hyundai jsou 

ideální jako doplněk domácnosti nebo jako dárek. Nyní k modelům nad 

1.000 Kč získáte navíc jako dárek i stylový skládací deštník Hyundai. 

Když meteostanice ukáže „déšť“, deštník máte ihned po ruce. 

4. 12. sledujte Tipy ptáka loskutáka 
a reportáž o meteostanicích Hyundai.

 Ze 100 000 tun sebraných vysloužilých elektrospotřebičů:

»  získáme 603 513 583 kWh elektrické energie, 
což je roční spotřeba 75 439 obyvatel

» ušetříme 58 626 564 litrů ropy

» do ovzduší se nedostane 1 158 975 347 kg CO2

»  můžeme získat 50 000 tun železa a díky tomu nemusíme 
vytěžit 5 000 000 tun železné rudy

»  můžeme získat 7692,3 tun mědi a díky tomu 
nemusíme vytěžit 5 000 000 tun rudy s obsahem mědi

»  můžeme získat 100 kg zlata a díky tomu nemusíme 
vytěžit 240 000 000 tun rudy s obsahem zlata

Odevzdávat vysloužilá 
elektrozařízení do míst zpětného 
odběru se opravdu vyplatí!

EW_inzA4_tisk_nove.indd   Odd1:1 16.11.2011   23:49:34
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kaLEIdOskOp • ElEGANTNÍ VÝROBkY

Vykouzlete si barevný domov

Společnost Philips je známý kouzelník 

se světly. Proto přináší na trh zajímavé 

svítidlo z řady LivingColors Ambiance, 

u něhož můžete za pomoci dodáva-

ného dálkového ovládání měnit nejen 

intenzitu světla, ale i jeho barvy. Barvy 

mohou být stejně tak rafinované 

jako romantické – prostě pro každý 

okamžik můžete mít tu správnou 

barevnou náladu.

uzavřená elegance

S firmou o´Neill vytvořil Philips elegantní uzavřená 

sluchátka SHO9565/TR 55LX (2.000 Kč), která 

navazují na loňskou řadu prezentovanou sloga-

nem „Testováno na lidech“. Horolezci s nimi zdolali 

nejednu horu a snowbordisti se s nimi mnohokrát 

rozplácli na sjezdovce. Sluchátka jsou velmi lehká 

a mají vynikající zvuk. Oproti loňskému modelu jsou 

vybavena regulací hlasitosti a možností vypnout 

zvuk. To díky na kabelu dodávanému regulátoru. 

I ta jsou prakticky nerozbitná.

Totálně nerozbitná

Společnost Philips ve spolupráci 

s firmou O´Neill připravily pro milovníky 

adrenalinových sportů speciální sluchátka 

SHO4200 The Bend (90 USD). Vynikají 

především úžasným vyzněním basových 

tónů, stejně jako tónů vysokých, takže se 

o nich dá říci, že jsou prostě cool. Navíc 

jsou určena pro sport, a pokud s nimi třeba 

spadnete na sjezdovce a vypadne vám 

přitom jedna mušle s reproduktorem, stačí 

několik sekund k tomu, abyste je opravili. 

Klik! A je to. A můžete jet dál!
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Geniálně vymyšlený netbook

Pokud uvažujete o skutečně dobrém notebooku, pak nezapomeňte 

na Sony VAIO řady Z (69.990 Kč). Jeho hmotnost je jen 1 186 gramů, 

úhlopříčka displeje má 33,2 cm (13,1 palce s rozlišením 1 600 x 900 

obrazových bodů) a jeho tloušťka je pouhých 16,65 mm při přiklo-

peném displeji! Široký je 330 mm a hluboký 210 mm, tedy ne o moc 

víc, než má list papíru A4. Díky čtyřjádrovému procesoru Intel Core 

i7-2620M, taktovanému na 2,7 GHz s režimem Turbo Boost, který 

přetaktuje jádra v případě potřeby až na 3,4 GHz, tenhle přístroj 

dovede každou úlohu k cíli dřív, než se stačíte zamyslet nad tím, kdy 

to bude hotovo. V tom mu pomáhá 8 GB paměti RAM, videokarta 

Intel HD Graphics 3000 a SSD disk 256 GB. V Sony tento přístroj 

dotáhli do excelentního závěru: dodávají k němu dokovací stanici 

Power Media Dock, která se k němu připojí a v níž najdete DVD 

mechaniku i špičkovou grafickou kartu AMD Radeon HD6650M. Díky 

tomu je možné mít stále připojen velký monitor a karta se postará o 

velké tempo při hraní her a v 3D grafice. S sebou si nosíte jen lehký 

netbook, který vydrží pracovat až sedm hodin na jedno nabití baterie. 

Pokud si dokoupíte druhou baterii, sledující půdorys netbooku, pak 

vám přístroj vydrží pracovat na baterie až 14 hodin!

Skvělý zvuk tam, kde ho chcete mít

Společnost Logitech představila 

kompaktní zvukový systém Logitech 

Mini Boombox (1.999 Kč), určený pro 

hudbu, filmy, hry a telefonování, který 

lze snadno propojit se smartphony, 

tablety a dalšími přístroji pomocí 

Bluetooth. Velikost malého Boomboxu 

spočívá v jeho vlastnostech a výkonu. 

Má speciálně navrženou akustickou 

komoru, díky níž si můžete vychutnat 

skvělý zvuk se silnými basy, a hlasitý 

telefon s vestavěným mikrofonem. 

foto: Electrolux, Logitech, Sony

kdo říká, že lednice musí být jen bílá?

Electrolux pokračuje v dalších inovačních krocích, které vyjadřují právo osob 

vlastnit věci, jež jsou krásné. A proto na trh uvádí nové druhy chladniček, které 

nesou označení Willow range. Posuďte sami, zda byste ve své kuchyni raději 

neviděli takto krásně a netradičně upravenou ledničku? K dostání bude ve více 

vzorech, tato řada byla před nedávnem představena v Číně.



Internet a  3D se hrnou i  do  malých úhlopří-

ček a letos je to už zcela evidentní. Samsung 

LT27A950EX je pak se svými 69 cm nejmen-

ším televizorem pracujícím s 3D, i když je to 

oficiálně vlastně monitor s  DVB-T tunerem. 

Dalšími velikostmi, které u  3D nyní najde-

te v  podstatně větším množství, jsou 81 cm 

a 97 cm. Pravda sice je, že prostorový obraz 

nejvíce vynikne na alespoň 107 cm, ale když 

se nic takového do  bytu nevejde, máte už 

dnes šanci s  daleko menšími rozměry, což 

minulý rok ještě neplatilo.

K  tomu se přidává ještě pasivní 3D, kte-

ré u  nás bylo loni k  mání v  jediném mode-

lu od  LG. Tím je nabídka různých variant 3D 

kompletní. Pokud tedy nepočítáme to, že se 

už výrobci shodli (konečně) na standardu pro 

3D aktivní brýle.

V podstatě totéž jako u prostorového obrazu 

zažíváme letos i s  tzv. chytrými televizory. In-

ternet, a tedy rozhraní Ethernet (LAN), případ-

ně příprava na Wi-Fi, nám stále častěji míří ne-

jen do úhlopříčky 81 cm, ale už i níže. Nejinak 

je tomu se satelitními tunery, které letos prolo-

mily hranici 81 cm (32") a nyní si je můžete kou-

pit i v provedení o dvacet centimetrů menším. 

Jasně se tak ukazuje to, co je naznačováno už 

několik let – běžný zákazník chce koncept „vše 

v jednom“ a nikoli satelitní set-top box a tuner 

zvlášť (ať je to pro něj jakkoli výhodnější).

To vše, spolu se snížením odrazivosti ob-

razovek (Philips), se zavedením první české 

videopůjčovny do televizoru (Samsung) a s vý-

razným poklesem cen příslušenství, včetně 

toho pro 3D (Sony), jsou pozitivní zprávy pro 

předvánoční závěr roku 2011. 
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ELEkTROnIka • TElEViZORY

chytřejší!
Za televizory

svět televizorů se v letošním roce sice neproměnil tolik jako v roce loňském, ale změny jsou 
více než patrné. prostorový, abychom byli přesnější, pseudoprostorový obraz se dostal do-
konce i do 69 cm, a to ještě nemluvíme o 81 cm, kam vstoupili všichni velcí výrobci. s razancí 
se začaly prosazovat pasivní 3d systémy a také opravdové chytré televizory. To, o čem se 
mluví už několik let, se v letošním roce stalo realitou. Chytré televizory vybavené přístupem 
na internet či na specializované servery jsou a budou všude kolem nás. počet aplikací roste 
a už dnes si s některými z nich můžete přes skype zatelefonovat třeba dceři do anglie. po-
kud máte rychlé internetové připojení, fungují i další služby a dokonce i ve vysokém rozli-
šení (hd). jako třeba přístup do archivu televizních stanic či do videopůjčovny.

autor: Bohumil Herwig, foto: Philips

Philips Cinema Gold (49.990 kč) nebo Platium (99.990 kč) jsou jedinečné televizory s poměrem stran panelu 21:9. V něm se totiž natáčejí filmy…
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nejlevnějších někdy něco málo chybí. Solidní 

vlastnosti především co do resamplování, tedy 

převodu z nízkého rozlišení na vysoké, a kva-

lity obrazu, očekávejte spíše nad 30.000 Kč, 

i když výjimky potvrzují pravidlo (např. Philips 

42PFL7606K).

Připlatíte si také za satelitní tuner, už to dnes 

není tolik, co jste museli platit dříve. Nicmé-

ně rozdíl nepochybně zaznamenáte a  fakt je, 

že nejlepším řešením stále zůstává zakoupit 

si ho v  kvalitním set-top boxu zvlášť. Jak co 

do ceny kompletu, tak především co do mož-

ností. Dalším příběhem jsou 3D brýle. V přípa-

dě aktivní technologie jsou drahé (nad 480 Kč/

Samsung) a u  televizorů nižší cenové hladiny 

je hned tak nedostanete. To, že jsou přibaleny 

v krabici s televizorem, platí zpravidla až u těch 

nejvyšších modelů jednotlivých výrobců. V pří-

padě pasivního 3D stojí jedny zhruba 250 Kč 

a v ceně je dostanete i u těch nejlevnějších pří-

strojů. A  většinou ne jedny, ale dvoje, někdy 

dokonce patery.

Co je u televizoru nejdůležitější?
Je nám zřejmé, že pokud kupujete nový televi-

zor, je pro většinu, možná drtivou, z vás nejdů-

ležitější cena. Je však pověrou, že se v rámci 

striktně dané ceny nedá vybrat lépe ukazující 

přístroj. Stačí se jen porozhlédnout. V  tomto 

časopise vám radíme už pěknou řádku let, 

jak to dělat, a mnozí z  vás si naše rady vzali 

k srdci, což je dobře znát z dopisů, které nám 

posíláte.

Takže, na co byste se při nákupu jakéhokoliv 

nového televizoru měli zaměřit?

• Prodejna – běžte do takové, která na svých 

televizorech pouští opravdový televizní ob-

raz a ne ukázky z Blu-ray disků (nebo vám 

ho alespoň pustí na požádání).

• Nechte si ukázat ty nejhůře vysílající televizní 

stanice – typicky stačí běžně ČT24 – a po-

dívejte se, jak si s nimi televizor poradí (tzv. 

Co je vlastně chytrý televizor?
S chytrým televizorem se to má jako s  chyt-

rým telefonem – umí prostě něco navíc. To 

znamená třeba nahrávání na  USB paměťové 

médium, sledování živého televizního vysílání 

s časovým posunem (tzv. time shift) a přede-

vším pak připojení na internet s dalšími návaz-

nými službami, jako jsou například telefonování 

a videotelefonování (Skype), vstup na vybrané 

servery přes tzv. widgety, tedy specializované 

prográmky (např. archiv TV Nova u  Panaso-

niku či videopůjčovna TopFun u  Samsungu), 

a  v  některých případech i  zcela otevřený in-

ternet (LG, Philips, Sony, Sharp). To znamená, 

že webovému prohlížeči v  televizoru můžete 

zadat jakoukoli adresu a ten se k vybranému 

serveru připojí. Ne vždy ale na něm všechno 

funguje tak jak má. Na rozdíl od zmiňovaného 

widgetu sloužícího výhradně pro spolupráci 

s jedním konkrétním serverem. Ten si s ním tu-

díž vždy rozumí, protože je programovaný spe-

ciálně pro něj, a navíc je i snadněji ovladatelný 

(typicky archiv TV Nova u Panasoniku).

Hezkou věcičkou je pak možnost nadefino-

vat si základní obrazovku chytrého televizoru 

podle svého přání, což má perfektně udělá-

no Panasonic. Vstup do  internetových služeb 

je tedy vysloveně personifikovaný, takže není 

problém umístit si na  hlavní obrazovku kurz 

měny či konkrétní místo, na  kterém chce-

te třeba sledovat počasí. Neméně šikovná je 

možnost připojit k televizoru bezdrátovou klá-

vesnici a myš (např. Philips), takže se vám tzv. 

otevřený internet nesrovnatelně lépe ovládá.

dvě cesty do 3d
Myslet si, že prostorový obraz bez brýlí je za 

už rohem, je trochu naivní. I když takovéto te-

levizory jsou tu a tam už vidět (první komerční 

uvedla Toshiba), podívejte se na  jejich obraz 

a  uvidíte sami. Jednoduchá technologie růz-

ně natočených plošek, tzv. mikročoček, která 

ve směru kolmém k obrazovce vytváří kýžený 

prostorový efekt, není zrovna to pravé a obá-

váme se, že nikdy ani nebude (sázíme spíše 

na holografické 3D). Rozumný prostorový ob-

raz bez brýlí je tak stále hudbou budoucnosti. 

Možná pěti, možná ale ještě více let. Pokud 

chcete prostorový obraz už teď, a obraz s čas-

to více než solidními vlastnostmi, je třeba se 

spokojit s  brýlemi a  dvěma metodami: aktiv-

ním 3D a pasivním 3D.

Oba mají své výhody a nevýhody, k čemuž 

se záhy dostaneme. Tou největší je ale stále 

minimum rozumného 3D obsahu. Oficiálně 

vzato je nejlevnějším 3D modelem na českém 

trhu plazmová LG 42PW450 se 107 cm úhlo-

příčky a aktivním 3D za kulantních 14.990 Kč 

(cena je bez brýlí ). V praxi se ale ceny za 81 cm 

dostaly pomalu k  deseti tisícům. Abyste si 

udělali alespoň nějakou představu o součas-

ných cenách, tady je malý přehled: 

• za 81 cm (32") zaplatíte od 12.000 Kč,

• za 97 cm (37") od 15.000 Kč, 

• za 102 cm (40") od 16.000 Kč, 

• za 107 cm (42") od 16.000 Kč, 

• za 117 cm (46") od 24.500 Kč.

I  letos s  sebou televizory s  prostorovým 

obrazem prakticky vždy nesou špičkovou 

výbavu, nicméně poprvé je vidět, že v  těch 
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jak se liší aktivní a pasivní 3d

Už jsme to částečně nakousli – dražší 

a napájené brýle na jedné straně (aktivní 

3D, skla z LCD panýlků), a lehké, nena-

pájené a levné brýle na straně druhé (pa-

sivní 3D, polarizační skla).

Zatímco u  pasivního 3D je třeba sedět 

ve správné vzdálenosti a pohledové úhly 

směrem zdola a shora nejsou žádný zá-

zrak (a také směrem k rohům), u aktivní-

ho 3D tohle neřešíte. Bavíme se ovšem 

stále o 3D filmu či o 3D televizním příjmu. 

U klasického televizního 2D vysílání sa-

mozřejmě žádný problém se vzdálenost-

mi není. 

Pokud se právě rozmýšlíte, po  jakém 

3D sáhnout, existují výrobci přísahají-

cí na  aktivní 3D (Panasonic, Samsung, 

Sharp, Sony), na pasivní 3D (LG), a pak je 

tu firma, která nabízí oboje ve vzájemné 

symbióze (Philips). 

Při výběru 3D systému asi nejspíše také 

narazíte na zdravotní aspekty. U aktivní-

ho 3D je nutno říci, že lidí vykazujících 

potíže je hodně málo, i když to někdy – 

podle některých novinářů – může vypa-

dat opačně. V případě pasivního 3D se 

zatím zdravotní potíže neobjevily vůbec 

žádné.

Na okraj

Poznámka šéfredaktora: Rád bych při-

dal několik osobních zkušeností s 3D. 

• Moje dcera má se sledováním aktiv-

ního 3D zobrazení problémy: po chví-

li se jí začne točit hlava a  následně 

i zvrací. 

• Jeden ze známých nevnímá 3D obraz 

vůbec. Jedno zda pasivní, či aktivní 

systém. 

• Moje subjektivní pocity z mnoha ho-

din sledování televizorů lze shrnout 

do těchto bodů: 

- 3D aktivní obraz vytváří 3D popředí 

jakoby na  hraně obrazovky a  zby-

tek – pozadí – jakoby ustupuje do-

zadu za obrazovku. 

- V  případě pasivního systému pak 

3D obraz jakoby vystupoval před 

obrazovku. 

- Při sledování 3D aktivního progra-

mu a  při pootočení hlavy byť jen 

o  malý kousek, kdy sledujete ob-

raz jiným kouskem skla brýlí, se 

mění barevnost některých artefaktů 

na obrazovce – a někdy i dost pod-

statně (Sony, Samsung). V případě 

pasivního 3D se mi to nestalo nikdy.

Energetické štítkování spotřebičů  
napomohlo snahám některých výrobců 

o výrazné snížení spotřeby energie.

Volbu mezi pasivním 3d a aktivním 3d  
musí vyřešit každý sám. oba systémy mají  

své výhody i nevýhody. 

lG 50PW450 je levná 3d plazma, za kterou zaplatíte 15.000 kč. Nabídne vám za to obraz s rozlišením Hd ready (1 024 
x 768 bodů) a plných 127 cm úhlopříčky. Pokud se spokojíte s menším rozměrem, je tu 107 cm v podobě 42PW450 za 

kulantních 12.000 kč. Aktivní 3d brýle je třeba vždy dokoupit.

Při umístění televizoru na stěnu pamatujte, že se na obrazovku musíte dívat mírně shora, aniž byste zakláněli hlavu. 
Tady je zjevně instalován příliš vysoko.

Tahle chuťovka s pasivním 3d se jmenuje Philips 
42PFl7606k (25.990 kč). Nabízí nádherný design, 

špičkovou výbavu, včetně satelitního tuneru, a také 
výtečné osvětlení pozadí televizoru zvané Ambilight. Po 
testu můžeme říci, že obraz i převod z nízkého na vysoké 
rozlišení (tzv. resamplování) jsou vynikající a na úrovni 

třídy ještě o něco vyšší.

Pokud netrváte na propracovaných multimédiích, nabídne vám plazmový 3d televizor Panasonic TX-P42GT30  
(31.495 kč) s úhlopříčkou 107 cm a satelitním tunerem výborný obraz. Jde pochopitelně o aktivní 3d a nechybí ani 

rozlišení Full Hd a satelitní tuner.
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titulky ve filmech v DivX. Fotografie jsou dnes 

už vždy bez potíží.

Cenové relace (orientační): LCD televizor, 

USB, 48 cm (19") úhlopříčky – kolem 3.300 Kč; 

LCD televizor, DVD přehrávač, USB, 48 cm 

(19") úhlopříčky – kolem 3.800 Kč; LCD tele-

vizor, USB, případně DVD přehrávač, 56 cm 

(22") úhlopříčky – kolem 4.000 Kč.

Vybíráme televizor do obýváku 
Pokud chcete mít svůj hlavní televizor rovnou 

s prostorovým obrazem, vždy se před náku-

pem nezapomeňte informovat na brýle – zda 

jsou v  ceně přístroje. Pokud to zanedbáte, 

u pasivního 3D se nic nestane (tam jsou vždy 

alespoň dvoje – a jak víte – nestojí tolik), u ak-

tivních ale budete chudší i  o  dvě tisícovky 

za každé. 

Dopředu si u 3D také promyslete, zda zvolí-

te aktivní, nebo pasivní systém.

Jakmile máte jasno, pamatujte, že čím větší 

úhlopříčka obrazovky, tím víc vynikne prosto-

rový efekt. Rozumná velikost pro 3D začíná 

na 107 cm, 102 cm je jistou hranicí. Níže je pak 

prostorová scéna jasněji vymezená a pocit z ní 

není takový, jaký by mohl být. S malým bytem 

ale samozřejmě nic nenaděláte… 

Pamatujte také na obecné pravidlo, že po-

kud můžete, vyberte si vždy úhlopříčku „o jed-

nu velikost“ větší, než jakou právě chcete. 

Po  instalaci u  vás doma se plochý televizor 

vždy zdá být menší…

Pozor také na připojení k  internetu. Většina 

současných přístrojů je sice minimálně Wi-Fi 

Ready (tady pátrejte po tom, zda výrobce do-

dává originální nebo doporučuje nějaké kon-

krétní Wi-Fi USB přijímače, které se zasunují 

převážně do USB portu), takže pokud nemáte 

k televizoru přiveden ethernetový kabel, nic se 

neděje, některé se ale stále bezdrátově připojit 

neumějí.

Pokud máte – či chcete – fotoaparát s 3D 

funkcí, dobře si ověřte, že ho váš vybraný 3D 

televizor podporuje (jde o formát MPO). Zda-

leka ne všechny letošní modely to zvládají.

A  pokud hodně natáčíte, zkuste si ještě 

ověřit kompatibilitu s  videonahrávkou z  vaší 

kamery nebo fotoaparátu. Záznamy ve vyso-

kém rozlišení (HD) stále ještě činí televizorům 

potíže, a tak je docela dobře možné, že byste 

museli sáhnout po  nějakém specializovaném 

multimediálním přehrávači. Při takové koupi 

radíme: kameru do  prodejny vezměte raději 

s sebou!

Pokud multimédia (jde zejména o  filmy 

v  DivX, MKV a  video z  HD foťáků a  kamer) 

vyžadujete perfektní, v  televizorech je stejně 

nejspíše nenajdete. Externí box pak stejně zů-

stane tím nejlepším řešením.

Cenové relace (orientační): LCD, 

81 cm (32") úhlopříčky – od  6.500 Kč (s  LED 

od  8.000 Kč); LCD, 102 cm (40") úhlopříčky  

– od  10.000 Kč (s  LED od  13.000 Kč); LCD, 

117 cm (46") úhlopříčky – od 16.000 Kč (s LED 

od 18.000).

resampling, tedy převod z nízkého na vyso-

ké rozlišení, zde navíc při nízkém datovém 

toku, jehož rozumná úroveň je podmínkou 

kvality).

• Barvy – pokud se vám líbí, tak to je to nej-

důležitější a nezáleží dále na tom, zda jsou 

přirozené, přepálené nebo typicky jasně 

plakátové.

• Jakékoli kladné body se počítají – cokoli 

vám na vybraném televizoru sedne, se počí-

tá v jeho prospěch.

• Dobře se podívejte na  dálkový ovladač – 

sedne vám na první pohled, nebo až na dru-

hý, či až na třetí?

• Pokud máte speciální požadavky, třeba na-

hrávání titulků z teletextu nebo chcete vidět 

3D za  provozu na  satelitní stanici, nelitujte 

času a  navštivte velkou, dobře vybavenou 

prodejnu, jakou je třeba Euronics v Palladiu 

v Praze. 

s videopůjčovnami je konec
Ti z nás, kteří se pohybují ve světě elektroniky 

a  počítačů, vědí už dlouho. Po  Monte Carlu, 

některých částech USA a  mnoha světových 

velkoměstech jsme se dočkali první opravdo-

vé on-line videopůjčovny v  televizoru i  u  nás 

v Česku. Přístup tu nabídl Samsung a užijete 

si ho i přes jeho Blu-ray přehrávače a domácí 

kina. Ti, kteří si kompatibilní přístroje od  této 

firmy pořídili od  letošního 1. července, navíc 

na  svůj účet získali zápůjčku 24 libovolných 

filmů zdarma. Bohužel vyzkoušet videopůj-

čovnu přes všechnu naši snahu nebylo možné 

a v tomto směru se firmy topfun.cz, provozova-

tel portálu, spolu se Samsungem, který ji na-

bízí ve svých televizorech, moc nepochlapily.

Televizor na chalupu 
(či do dětského pokoje)
Pokud chcete něco takového, nejspíše ho 

budete chtít i  převážet. Ideální tak pro vás 

bude úhlopříčka kolem 50 cm, a pokud více 

sledujete filmy, pak také televizor kombinova-

ný s DVD přehrávačem či alespoň rozhraním 

USB. V  tom okamžiku totiž máte vše v  jed-

nom a odvoz domů je při malých rozměrech 

plochého televizoru hračkou. Takové televizo-

ry zakoupíte už i  s  podsvícením LED, takže 

jsou ještě lehčí a  skladnější. Doporučujeme 

věnovat pozornost i  podstavci, který by měl 

být co nejbytelnější, protože bude převozem 

nejvíce trpět.

Pokud chcete televizor třeba do  dětského 

pokoje a žádné převážení se nekoná, je dob-

ré dbát na úroveň multimediální kompatibility, 

tedy jak si televizor rozumí s muzikou a  filmy 

v nejrůznějších formátech a také zda má české 
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Zajímavosti ze světa televizorů

• Na světě je standard pro jednotné brý-

le pro aktivní 3D. Podílejí se na něm 

Panasonic, Samsung, Sony a  X6D, 

a to znamená, že si brzy budete moci 

ke  svému televizoru vybrat takové, 

které vám na nose sedí nejlépe. I když 

nosíte dioptrické brýle.

• Jediným výrobcem televizorů s  „fil-

movým“ poměrem stran 2,39:1 (21:9) 

je Philips. Jeho novou Cinemu Gold 

21:9 (50PFL7956H) s  úhlopříčkou 

127 cm a  pasivním 3D pořídíte už 

za 39.990 Kč. Po vyzkoušení víme, že 

je opravdu výborná!

• Sharp představil jeden z  největších 

LCD televizorů s  podsvícením LED 

na světě – úhlopříčka má plných 80“, 

tedy 203 cm.

• Řada z vás se nás dotazuje na nahrá-

vání televizních pořadů se skrytými ti-

tulky – poradí si s tím například DVB-T 

set-top box Gogen DVB 137TU.

• Panasonic u nás začal nabízet projek-

tor pro 3D s rozlišením Full HD – PT-

-AT5000E (83.990 Kč).

• Toshiba uvádí „bezbrýlový“ 3D te-

levizor 55ZL2 s  úhlopříčkou 139 cm 

(55“), rozlišením Quad Full HD (4x vyš-

ším, než má Full HD) a devíti zónami, 

z nichž lze bez 3D brýlí prostorový ob-

raz sledovat.

Samsung uzavřel spolupráci s on-line videopůjčovnou Topfun, takže si majitelé televizorů této značky mohou „on-
line“ vybírat z více než 800 filmů všech žánrů. Nemusejí tak nikam chodit a o vše se postará jejich televizor.

Na světě je standard pro jednotné brýle  
pro aktivní 3d. už brzy si tak budete moci  

vybrat podle svého gusta.

oficiálně nejmenší 3d na českém trhu – Samsung lT27A950EX – má doporučenou koncovou cenu 17.990 kč. Jde 
vlastně o počítačový monitor s dVb-T tunerem a 69 cm úhlopříčky. Z praxe však víme, že se opravdu chová jako 

3d televizor.

Sharp Aquos lE830E nabízí aktivní 3d funkce „chytrého televizoru“, a navíc se výrobce jako jeden z mála 
už aktivně přihlásil k energetické politice Eu. Tento televizor byl zařazen do třídy A a ve verzi 102 cm přijde 

na 27.990 kč, ve 117 cm pak na 37.990 kč.

Sony kdl-40CX520bAEP (17.700 kč) je výborně 
vybavený přístroj, který v dnes asi nejžádanější 
velikosti 102 cm (40“) nabízí vše ve stylu „chytrá 

televize“. Najdete tu telefonování přes Skype, 
nahrávání na externí pevný disk a otevřený přístup 

na internet s přípravou na připojení přes Wi-Fi. Pokud 
ho chcete ve verzi s podsvícením lEd (EX520), stačí si 

připlatit necelé 3.000 kč. 

Philips zavedl do většiny letošních modelů 
zabudovanou příručku. Je nejen stále po ruce, ale je 

opravdu výborná!
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předvánoční období láká k nákupům většího rázu. proto bychom vás rádi upozornili na šes-
tici televizorů, které by se mohly stát adepty na umístění v pokoji vašeho bytu nebo domu. 

Televizor Lg 42LW650s
cena: 23.990 kč Televizor panasonic TX-p42g30E

cena: 15.990 kč

Televizor philips 32pFL6636h 
cena: 11.990 kč

Televizor gogen TVL32982WEbCRR 
cena: 7.990 kč

Televizor sharp LC-46LE630E
cena: 19.990 kč

Televizor samsung uE40d6570
cena: 20.990 kč

LED smart 3D televizor LG 42LW650S nabízí domácí prostorovou podívanou, která se blíží kinu. Po-

užívaný 3D pasivní systém využívá pohodlných a lehkých brýlí Cinema 3D bez baterie. LG Cinema 

3D TV umožňuje konverzi 2D-3D, takže na ní můžete sledovat ve 3D i běžné TV vysílání. Možnost 

záznamu a funkce přehrávání sledovaného programu s časovým posunem.

• Úhlopříčka obrazovky; formát; rozlišení; zobrazovací frekvence: 107 cm; 16:9; 1  920 x 1  080 

(Full HD); 200 Hz

• TV tuner: analogový; DVB-C; DVB-S; DVB-T; HDTV (MPEG-4) tuner

• Přehrávaná média a formáty: USB flash disk; DivX 3; DivX 4; DivX 5; HD DivX; JPEG; MP3

• HDMI vstup; SCART; VGA; USB; LAN; sluchátka: 4; 1; 1; 1; Ethernet; ano

Plazmový smart televizor využívající technologie 600Hz Sub-field Drive spolu s Intelligent Frame 

Crea tion Pro přináší hladký a plynulý pohyb na obrazovce. Televizor VIERA stisknutím jediného tla-

čítka nabízí nejpopulárnější internetový obsah a mnoho her z pohodlí vašeho obývacího pokoje (např.  

Nova.cz, TN.cz, Eurosport, YouTube, Facebook a mnoho dalšího).

• Úhlopříčka obrazovky; formát; rozlišení; zobrazovací frekvence: 106 cm; 16:9; 1 920 x 1 080 

(Full HD); 600 Hz

• TV tuner: analogový; DVB-C; DVB-T; HDTV (MPEG-4) tuner

• Přehrávaná média a formáty: USB flash disk a zásuvka na paměťové karty; MP3, JPG

• HDMI vstup; SCART; VGA; USB; LAN; sluchátka: 4; 1; 1; 3; Ethernet; ano

Klasický smart LED televizor s velmi dobrým podáním barev. Můžete si u něj užívat čistý a živý 

Full HD obraz a autentický zvuk. LED TV Philips 32PFL6636 řady 6000 je vybaven funkcí Net TV, 

která umožňuje snadné surfování po internetu a stahování filmů přímo do televizoru.

• Úhlopříčka obrazovky; formát; rozlišení; zobrazovací frekvence: 81 cm; 16:9; 1 920 x 1 080 

(Full HD); 400 Hz

• TV tuner: analogový; DVB-C; DVB-T; HDTV (MPEG-4) tuner

• Přehrávaná média a formáty: USB flash disk a zásuvka na paměťové karty; AAC; AVI; JPEG; 

JPG; MKV; MP3; MPEG; MPEG-2; MPEG-4; WMA; WMV

• HDMI vstup; SCART; VGA; USB; LAN; sluchátka: 4; 1; 1; 1; Ethernet; ano

LED smart televizor za velmi dobrou cenu s možností přístupu na internet a k aplikacím, jako je 

archiv TV Nova, Facebook, Twitter, YouTube, a dalším službám. 

• Úhlopříčka obrazovky; formát; rozlišení; zobrazovací frekvence: 81 cm; 16:9; 1 366 x 768 

(HD Ready); 50 Hz

• TV tuner: analogový; DVB-C; DVB-T; HDTV (MPEG-4) tuner

• Přehrávaná média a formáty: USB flash disk a zásuvka na paměťové karty; ASF; AVI; BMP; H.264; 

JPG; MKV; MP3; MP4; MPEG; VOB; WMA; X.264; XviD

• HDMI vstup; SCART; VGA; USB; LAN; sluchátka: 4; 1; 1; 1; Ethernet; ano

Klasický, velmi tenký smart LED televizor s možností připojení k internetu a s bohatou nabídkou in-

tegrovaných internetových funkcí bez internetového prohlížeče. Zaujme především nízkou stavební 

tloušťkou.  

• Úhlopříčka obrazovky; formát; rozlišení; zobrazovací frekvence: 117 cm; 16:9; 1 920 x 1 080 

(Full HD); 100 Hz

• TV tuner: analogový; DVB-C; DVB-S; DVB-T; HDTV (MPEG-4) tuner

• Přehrávaná média a formáty: USB flash disk; MP3, JPG, DIVX HD

• HDMI vstup; SCART; VGA; USB; LAN; sluchátka: 3; 1; 1; 1; jen přes Wi-Fi; ano

Smart LED televizor 3D umožňuje sledovat 3D obraz pomocí systému aktivního zobrazení, ke které-

mu jsou třeba aktivní brýle. Smart televizor umožňuje nahrávat naprogramované vysílání televizních 

stanic a přehrávání s časovým posunem. Disponuje bohatými internetovými funkcemi.

• Úhlopříčka obrazovky; formát; rozlišení; zobrazovací frekvence: 101 cm; 16:9; 1 920 x 1 080 

(Full HD); 400 Hz

• TV tuner: analogový; DVB-C; DVB-S; DVB-T; HDTV (MPEG-4) tuner

• Přehrávaná média a formáty: USB flash disk; ASF; AVI; DivX 3; DivX 4; DivX 5; DivX 6; H.264; 

JPEG; MJPEG; MP3; MP4; MPEG; MPEG-2; MPEG-4; TS; WMV; WMV9; XviD

• HDMI vstup; SCART; VGA; DVI; USB; LAN; sluchátka: 4; 2; 1; 1; 1; Ethernet; ano

Vybrali jsme pro vás

11. 12. sledujte Tipy ptáka loskutáka 
a reportáž o novince - internetové 

televizi GoGEN.
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Za 6.490 Kč dostanete především podsvícení 

LED diodami, které stále patří mezi příplatkové 

zboží. Jinak je tu standardní tunerová výbava 

a velice dobrý souborový manažer pro multi-

média, u kterého nemusíte dopředu volit, zda 

chcete přehrát video, hudbu, či fotografie. Je 

tu ale také možnost nechat si pořad nahrát. 

Vzhledem k zajištění rozumné délky nahrává-

ní, by kapacita média měla být alespoň 4 GB, 

lépe 8 GB. Pro nahrávání většího počtu po-

řadů je výhodné použít rovnou externí pevný 

disk. V televizoru najdete na zadní straně i štěr-

binovou DVD mechaniku. 

překvapivá instalace 

Instalace je příkladná a  snad u  žádného ji-

ného televizoru jsem letos neviděl, že by se 

na závěr automaticky nabídlo setřídění kaná-

lů. To je snadné a  rychlé a dělá se prostým 

přesunem kanálu na dané místo (číslo) s tím, 

že se ten další posune. Jediné, na co se při 

instalaci zapomnělo, je nastavení jazyka ex-

terních titulků v  multimédiích. Ty do  češtiny 

musíte nastavit ručně. A když jsme u nich – ti-

tulky jsou příkladné a nemuselo by se za ně 

stydět ani specializované zařízení. Jsou vyve-

deny výrazným písmem, ovlivnit můžete ne-

jen znakovou sadu a časový posun, ale i jejich 

velikost.  Fotografie kupodivu pracovaly nejen 

v JPG, ale i v BMP a muzika v MP3 a WMA 

hrála překvapivě výrazně. 

Filmy v  DivX Gogen u  tohoto modelu ku-

podivu nepodporuje, Xvid a běžné MKV však 

fungovaly spolehlivě, i  když bohužel neumějí 

navázat na poslední přehranou pozici. 

solidní obraz odevšad
EPG je překvapivě kvalitní. Je na devět dnů a zob-

razuje se ve třech (!) podobách, včetně té nejob-

vyklejší, kdy vidíte pro jednu stanici více pořadů 

najednou. Pro základní náhled si můžete vyvolat 

i podrobnější informace o pořadu, z EPG jde i na-

hrávat, nebo se na pořad nechat upozornit. 

Televizor se mi po  instalaci nastavil do re-

žimu Dynamický, takže je dobré si to zkon-

trolovat a případně přepnout na Přirozený či 

Kino. U obrazu můžete upravit základní volby, 

ale i  poměr zelené a  červené, což se hodí. 

Velice dobře pak na  tom budete u  poměrů 

stran. Těch je plných osm (nechybí 4:3 a 14:9) 

a automatický režim je bezproblémově přepí-

nal. Příjemné také je, že se vám při přechodu 

na nový kanál vždy ukáže jméno vysílaného 

pořadu a jméno dalšího.

A  obraz? Ať už připojíte satelitní set-top 

box přes SCART nebo pustíte film přes roz-

hraní USB, vždy je na danou cenovou relaci 

velice dobrý, kupodivu jen s mírně výrazněj-

šími barvami. Platí to i o příjmu přes pozemní 

DVB-T vysílání, kdy televizoru většinou ne-

činily potíže ani rychlejší „švenky“ kamerou. 

Pleťová barva je sice s  nádechem červené 

a  detaily občas (zvláště při nižším datovém 

toku) poněkud splývají, obraz si však stále 

zachovával svou úroveň. Zvuk je výrazný a je 

znát na danou třídu vyšší výkon zesilovače. 

V každém případě mohu tento Gogen méně 

náročným zájemcům jen doporučit. Nabí-

zí solidní vlastnosti za  dobrou cenu, navíc 

podpořené 40měsíční zárukou a  spotřebou 

v pohotovostním režimu pouhých 0,5 W. To 

se vám často nepřihodí ani u mnohem draž-

šího televizoru!

TEST • ELEkTROnIka

autor: Milan Loucký, foto: Sharp

Byli jsme zvědaví, jak dopadne tento sto-

hertzový televizor LCD s  LED podsvícením 

s obrazovkou Full HD a navíc s tak velkou úh-

lopříčkou. A  musíme říct, že si vedl opravdu 

velice dobře. Obraz je jedna nádhera, pokud 

jej živíte z  Blu-ray přehrávače – třeba takový 

Já, legenda s Willem Smithem jsme si oprav-

du vychutnali. Obraz byl kupodivu vynikající 

i na Nově, a pak samozřejmě na pokusně vy-

sílaných HD programech (MPEG-4), které se 

šíří prostřednictvím DVB-T pozemní digitální 

televizní sítí. Dlužno dodat, že na tak obrovské 

obrazovce skutečně vidíte každou nedokona-

lost, a proto nás zklamal obraz třeba z pozem-

ně šířeného signálu ČT4. Fotbal vypadal asi 

jako na začátcích barevného vysílání na  tele-

vizoru Rubín, který ale nikdo nenastavil vůči 

zemskému magnetickému poli. Cosi se tam 

pohybovalo a  možná to byli fotbaloví hráči 

a ta rozmazaná šupina létající sem a tam byla 

zřejmě míč – tato televize jen upozornila na to, 

že k tak velké obrazovce potřebuje OPRAVDU 

kvalitní signál.

Jestli to myslíte s  koupí této megatelevize 

opravdu vážně, využijte jejího vestavěného 

tuneru pro satelitní vysílání DVB-S/S2 a kupte 

si rovnou i satelitní anténu a kartu pro příjem 

stanic z družice. Nebo si ji – v případě kompa-

tibility dodávaného signálu s vaším poskytova-

telem – připojte raději ke kabelovce.

Co nás doslova porazilo
Už jen obrazovka 60 palců vyráběná v novém 

závodě Sharpu ve městě Sakai stojí za to. Má 

přesný a  kontrastní obraz, špičkové podá-

ní barev – ale nejvíc démonické je zobrazení 

programového průvodce EPG. Přesně takové 

bychom si přáli vidět na  všech televizorech! 

Po stisku klávesy na poměrně nepřehledném 

dálkovém ovládání se šedesátkou tlačítek se 

zobrazí na televizoru „hřiště“ o 15 řádcích, kde 

každý z nich odpovídá jedné naladěné stanici. 

Můžete tu vidět program až na pět hodin a lze 

v něm vyhledávat podle různých kritérií! Pokud 

si zasunete do jednoho ze tří USB portů paměť 

s kapacitou alespoň 8 GB, můžete si nechat 

nahrát libovolný program nebo si prohlížet film 

s časovým zpožděním Time-shift. 

Nectnosti na  této televizi se hledají 

opravdu těžkou, ale kromě už zmíněného 

nepřehledného dálkového ovládání máme 

problém se  zobrazením informací o  právě 

probíhajícím pořadu. Zde jsou smíchány 

informace o pořadu s technickými informa-

cemi dohromady. Dalším problémem jsou 

boční zásuvky, které jsou umístěny příliš 

hluboko vzadu, takže je problém se zasu-

nutím třeba USB nebo kabelu HDMI, proto-

že televize na stojanu není umístěna otočně 

a v případě montáže na stěnu vyžaduje po-

hyblivý držák, který musí umožnit televizor 

oddálit ode zdi.

Samozřejmě že televizor lze připojit k  inter-

netu – to je věc, která se stává samozřejmostí. 

Tady jen upozorňujeme, že se dokáže připojit 

k internetu kabelem a je tzv. Wi-Fi ready, tak-

že pro bezdrátový přenos dat si musíte pořídit 

extra USB modul Wi-Fi. Díky službám AQUOS 

NET+ pak získáváte dnes (skoro už) běžné 

služby v oblasti internetu, když výrobce nabízí 

70 různých widgetů (odkazů na stránky), tak-

že než je všechny prostudujete, máte chvíli co 

dělat…

Tento televizor, mj. vybavený i energetickým 

štítkem, hlásajícím, že pracuje ve  třídě A+, 

spotřebovává maximálně 102 wattů! I  to stojí 

za úvahu před koupí tohoto úžasného televi-

zoru.

ELEkTROnIka • TEST

Mega televizor Tři v jednom
60palcový lCd televizor Sharp AQuOS lE635E s lEd podsvícením televizor Gogen 26982lEdCRR

Věřte nebo ne, ale v re-
dakci se nám objevil pár 
dnů po uvedení na náš trh 
největší LCd televizor s LEd 
podsvícením od firmy sharp. 
Má úhlopříčku obrazovky 
úctyhodných 60 palců nebo 
152 centimetrů.

Televizor s rozlišením hd 
Ready, podsvícením LEd 
a v podstatě základní výba-
vou přichází na předvánoční 
trh s  elegantním designem, 
tloušťkou LCd panelu pouhé 
čtyři centimetry a podporou 
celé řady multimédií. a také 
s precizní češtinou a mož-
ností pořady nahrávat.

cena: 44.990 Kč

úhlopříčka/formát: 156 cm (60"), 16:9

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

tuner a zvuk: DVB/T (MPEG-2 i MPEG-4), 
DVB-S2, DVB-C, analog; 
zesilovač 2x 10 W 

vstupy/výstupy 
(výběr):

5x HDMI (z toho 2x 
boční), Scart, 3x USB 
(1x na boku), Ethernet, 
kompozitní video, 
komponentní (Y/Pb/Pr) 
video, VGA, PCMCIA (CI+), 
audio-optický digitální 
výstup, audio, sluchátka

rozměry (švh); 
hmotnost:

1 383 x 872 x 33 mm; 
32 kg

sharp aQuOs LE635E

cena: 6.490 Kč

úhlopříčka, formát: 66 cm (26"), 16:9

obrazovka:
LCD, 1 366 x 768 bodů, 
450 cd/m2, úhel pohledu 
178°, odezva 5 ms

tuner a zvuk: 
analogový, DVB-T (včetně 
HD), DVB-C, zesilovač 2x 
6 W

vstupy/výstupy 
(výběr): 

2x HDMI, SCART, USB, 
koaxiální audiovýstup, 
sluchátka

rozměry (švh); 
hmotnost:

641 x 451 x 188 mm  
(panel 40 mm); 6,2 kg

gogen 26982 LEdCRR

Elegantní vzezření, slušný obraz, zvuk i cena, a k tomu ještě lEd podsvícení, vestavěný dVd přehrávač a možnost 
nahrávání na flash disk. rozhodně solidní nabídka s nadstandardní zárukou 40 měsíců, která si navíc velice dobře 

poradí i s titulky u filmů v Xvid a MkV. divX však nepřehrává. 
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Čtečka má také malou, ale pohodlnou QWER-

TY klávesnici, díky níž si můžete zapsat ke kni-

ze poznámku, dále velká tlačítka pro posun 

o  stránku dopředu či dozadu, což lze udělat 

i  šipkovými klávesami, a  velice dlouho vydrží 

na  baterky. To je ovšem dáno už displejem, 

který není z  tekutých krystalů (LCD), nýbrž 

z  miniaturních kapsulí, tzv. elektronického 

inkoustu (e-ink). Ten sice zobrazuje jen pár 

odstínů šedi, ale vyžaduje energii pouze při 

překreslení displeje, typicky při odlistování. 

Ve srovnání s LCD je také podstatně příjemněj-

ší na čtení a písmena jsou na něm jako vyma-

lovaná. Ze začátku to však pro vás může být 

nezvyklé. Není tu totiž podsvícení, takže si při 

čtení elektronické knihy s e-inkem potřebujete 

svítit stejně jako při čtení té klasické. 

jako pevný disk
Napojení na  počítač přes 

mini USB je jednoduché, 

čtečka se prostě ohlá-

sí jako další pevný disk, 

takže do  ní můžete třeba 

audioknížku jednoduše 

zkopírovat. Při práci pak 

striktně odlišuje vnitřní 

paměť a  SD kartu a  pře-

pínáte se prostřednictvím 

jednoduchého menu. Zají-

mavé je, že si na každém 

médiu pamatuje poslední 

rozečtenou knihu. 

Pokud chcete využít 

zabudovaný zesilovač 

a  reproduktory, resp. slu-

chátka pro poslech něja-

ké hudby či audioknížky 

v MP3, není to problém. Tady si ale poslední 

pozici nepamatuje. Pokud si ji chcete zacho-

vat, nesmíte mezitím „odběhnout“ do  čtení 

knih, ale musíte zůstat v hudebním přehrávači 

a čtečku jen uspat. 

K dispozici je i pět stupňů lupy pro písmo, 

takže určitě nebudete mít problém s přečtením 

textu, a je tu i řada dalších možností – záložka-

mi počínaje a čtením na šířku displeje konče. 

parádní čitelnost
Při některých operacích v základním menu sice 

trochu déle trvá, než čtečka zareaguje, netýká 

se to však už samotného čtení ani přehrávání 

audioknih. Displej je excelentně čitelný, a  to 

i na přímém slunci. Přes Wi-Fi se pak můžete 

připojit rovnou na  stránky obchodu eRead-

ing.cz na  internetu. Tady najdete přehledně 

uspořádanou a  většinou i  dobře ovladatelnou 

knihovnu, a  jelikož v  ceně čtečky dostanete 

kredit 200 Kč, můžete si nějakou tu knihu hned 

zakoupit. Kromě toho dostáváte jako bonus tři 

knihy – Jáchym Topol: Noční práce, Petra Hůlo-

vá: Stanice Tajga (vítězná kniha ceny Josefa 

Škvoreckého, 2008) – v ceně 395 korun a pev-

né pouzdro za 499 Kč. Celkem dostanete navíc 

asi 1.100 Kč! A to je rozhodně značná přidaná 

hodnota! A i když v tomto okamžiku spotřebuje 

čtečka podstatně více energie, s výdrží při čtení 

knih si hlavu opravdu lámat nemusíte. Na jedno 

nabití vydrží kolem 8 000 odlistovaných stran, 

a  pokud by kniha měla 400 stránek, přečetli 

byste jich zhruba 20. 

First edition je jedním slovem vynikající! 

Samozřejmostí je úplná lokalizace do češtiny, 

rozumná hmotnost i velikost a podpora všech 

základních textových formátů. Díky výtečným 

vlastnostem i  výbavě se téhle čtečce na  na-

šem trhu vyrovná skutečně málokterá. A Kin-

dle to rozhodně nebude.

ELEkTROnIka • TEST

autor: Bohumil Herwig, foto: Acer

Pokud si někdo stále ještě myslí, že table-

ty s  „malou“ úhlopříčkou 17,8 cm, tedy 7", 

musejí být obyčejné a  jednoduché, a  tudíž 

za  babku, Iconia A100 ho rychle vyvede 

z omylu. Levná právě není, ale displej nabízí 

široký úhel pohledu ze všech stran, rozlišení 

je na výši a vše pohání procesor, který pra-

cuje i  u  podstatně dražších tabletů s  úhlo-

příčkou kolem 25 cm (10"). A  také je tu to-

tožný operační systém, tedy to nejvyšší, co 

svět Androidu momentálně nabízí – verze 

3.2. My jsme jí sice na chuť nepřišli ani zde 

ani u  v minulém čísle recenzovaného Sam-

sung Galaxy Tab 10.1, ale Google se snad 

časem umoudří a zavede trochu intuitivnější 

a  propracovanější uživatelské rozhraní à la 

telefony. Tohle je však také největší námitka, 

kterou vůči A100 máme. Prakticky vše ostat-

ní je jedním slovem úžasné!

Rozumná tloušťka
Design je parádní, alespoň pro člověka, kte-

rý staví na první místo funkčnost a nikoli sty-

lovost. Ti, kdo to mají obráceně nebo u nich 

funkčnost není ani na druhém místě, se musí 

poohlédnout jinde. Tady se totiž žádné běhání 

za  ultra, ultra, ultratenkým tabletem nekoná. 

Tady máme tělo rozumné tloušťky, do něhož 

se vejdou konektory USB a HDMI a  také pa-

měťová karta SD pro až 32 GB dodatečného 

prostoru. Vše je ovšem pochopitelně v  nikoli 

plném provedení, nýbrž jako „micro“. 

K dispozici je několik hardwarových tlačítek 

– tradiční zapnutí a  vypnutí a  regulace hlasi-

tosti. K tomu přistupuje specialita Aceru, pře-

pínač, který zamezí překlopení obrazovky při 

natočení tabletu. Výbavu doplňuje solidně se 

chovající zvukový subsystém, byť o nízkém vý-

konu 2x 1 W. Dvojice reproduktorků je bohužel 

umístěna jen na  jedné (kratší) straně tabletu 

a  tady vidíme jediný problém návrhu – spolu 

s tím, že napáječ nemá ani metr dlouhou šňůru 

a není zakončen USB, nýbrž klasickým kula-

tým kolíkem. 

solidní výdrž
Akumulátor nemůže mít vzhledem k rozměrům 

právě vysokou kapacitu. Za provozu jsme však 

kupodivu pocit nějakého zkráceného času 

neměli. Dvouhodinový film byl bez problémů, 

k  tomu jeden dva seriálové díly a  ještě zbylo 

na pár hodin čtení. Dobití trvá asi dvě hodiny, 

a pokud si A100 na noc občas zcela vypnete, 

vydrží vám na zábavu tak dlouho, že se o tom 

notebooku může jen zdát. À propos vypnutí – 

to obnáší následné znovunatažení operačního 

systému Android, což je v  tomto případě zá-

ležitost nějakých 30 sekund, i  když se udává 

o dvacet víc. Pokud tablet jen uspíte, něco málo 

si přes noc vezme, ale zapnutí je okamžité.

Jak vidíte, tahle krásná hračka může být 

neustále po  ruce. Dokoupit si k  ní můžete 

např. dokovací stanici, bezdrátovou Bluetooth 

klávesnici a  také můžete sáhnout po modelu 

A101, který má i přístup na mobilní síť. Příslu-

šenství je určitě více než dostatečné…

TEST • ELEkTROnIka

Stále po ruce
tablet Acer iconia Tab A100

cena: 7.190 Kč

displej:
17,8 cm (7"), 16:10,  
1 024 x 600 bodů

procesor;  
paměť a disk:

Nvidia Tegra 2 (T20), 1 GHz, 
dvojí jádro; 1 GB RAM, 8 GB 
(plus max. 32 GB na Micro 
SD)

akumulátor: Li-Ion, 1 530 mAh

rozhraní: 

Mini HDMI (typ D), Micro 
USB, sluchátka (jack 
3,5 mm), Wi-Fi, Bluetooth, 
systémový konektor

Rozměry (švh); 
hmotnost:

117 x 195 x 13 mm;  
410 g

acer Iconia Tab a100

na trhu se ocitá tablet, o kte-
rém se bude hodně dlouho 
mluvit. jsme totiž přesvěd-
čeni, že se firmě opravdu 
povedl. Má vše, co si můžete 
přát, včetně opravdových 
konektorů (adaptéry tu ne-
hledejte) a paměťové karty. 
díky velikosti LCd je neustále 
po ruce a navzdory svým 
malým rozměrům se nedá 
zahanbit ani v době provozu.

iconia Tab A100 nabízí v malém balení výbornou výdrž a výbavu 
jako z nejvyšší třídy.

Elegantní vzhled, vynikající čitelnost knih, všechny možné textové formáty 
a podpora audioknih v MP3. Tohle je hodně povedená čtečka!

konektory jsou v provedení micro a tohle u ultratenkých 
tabletů neuvidíte. Tam abyste kvůli každé maličkosti 

hned sahali po adaptéru nebo si ho šli koupit.

S přehledem na špičce
čtečka elektronických knih eReading.cz First edition

Víte, proč je tahle čtečka s displejem typu e-
-ink jedna z nejlepších? protože umí spoustu 
formátů, včetně Wordu od Microsoftu a pdb, 
má mechaniku paměťových karet sd, což je 
standard, a také napojení přímo na knižní 
obchod na internetu. Zakoupit si už dnes mů-
žete knihy a záhy i periodika.

cena: 3.499 Kč, včetně kreditu 
200 Kč na nákup e-knih, 
tří knih od nakladatelství 
Torst v hodnotě 395 Kč  
a koženého obalu

displej: elektronický inkoust 
(Pearl e-ink), 15 cm (6"), 
800 x 600 bodů

paměť: 2 GB, až 16 GB přes 
mechaniku karty SD (HC)

podporované 
formáty:

DOC, PDB, PDF, HTML, 
RTF, TXT, DjVu, EPUB, 
WOL, CHM, FB2, LIT; 
Adobe DRM; MP3, OGG, 
WAV; BMP, JPG, PNG, GIF 

akumulátor: Li-Po, 1 500 mAh, 
nevýměnný, výdrž: 
přečtení 8 000 stran

rozhraní: mini USB, sluchátka (jack 
3,5 mm), Wi-Fi (802.11 
b/g)

rozměry (švh); 
hmotnost:

126 x 189 x 10 mm;  
240 g

eReading.cz V60
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Tělo ve velikosti kompaktního ultrazoomu, nový 

bajonetový závit zvaný „Nikon 1“, přes adaptér 

kompatibilní s  dalšími objektivy Nikonu, roz-

měrný displej, řada tlačítek a  překvapivě také 

zabudovaný blesk – to je nová „zrcadlovka“ 

bez zrcátka. Když u ní vyndáte objektiv, vidíte 

rovnou snímač CMOS o velikosti 13,2 x 8,8 mm 

ve  formátu Nikon CX, který je menší než sys-

tém 4/3, jež používá Olympus a mj. i Panasonic. 

U V1 pak navíc najdete i elektronický hledáček 

(u J1 jako hledáček slouží displej) a rozhraní pro 

upevnění nejrůznějšího příslušenství. Všechno 

to zní velice dobře až na děsivý nápis na spodní 

straně objektivu Nikkor 10 mm, f/2,8 – Made in 

China… 

jako utržený…
Zapnutí je dílem okamžiku, stejně jako namáčk-

nutí dalšího snímku hned po vyfocení předcho-

zího, a to i za obtížných světelných podmínek. 

Při zkoušení se zmiňovaným základním objekti-

vem s  pevnou ohniskovou vzdáleností 27 mm 

(ekvivalent ke kinofilmu), který je vhodný do kra-

jiny i do stísněných prostor, se fotoaparát choval 

jako rychlík utržený ze řetězu. A  to máte ještě 

k dispozici i velice rychlé sériové focení… 

Nemůžeme říci, že bychom nebyli spokojeni, 

což platí i o výtečném ostření a výsledcích fo-

cení i natáčení, a to i v okamžiku, kdy přepnete 

na  vysokou citlivost. Tohle opravdu hned tak 

neuvidíte!

parádní!
O  nových funkcích typu pohyblivá momentka 

se šířit nebudeme. Jednak proto, že jsme ji ne-

pochopili, a také proto, že si je musí zhodnotit 

každý sám. Máte však na výběr – můžete je po-

užívat nebo nemusíte. Funkci, kterou využijete 

jistě, je tzv. Inteligentní výběr snímku. Jedním 

stisknutím spouště se pořídí 20 fotek, z nichž 

pět nejlepších fotoaparát vyhodnotí a uloží. Vy 

si pak sami zvolíte ten, který vám vyhovuje nej-

více. Tohle je určitě hodně šikovné. Šikovné je 

i  ukládání pouze surových dat (formát RAW), 

které je tu ve dvou režimech a nechybí ani inte-

ligentní automatika, i když si ve volbě expozič-

ních režimů můžete vybrat třeba plně manuální 

režim. A co tu nenajdete? Především automa-

tickou tvorbu panoramat (velká škoda) a trochu 

nepříjemný je i formát videosouborů. Ten je sice 

MPEG-4 (H.264), ale s problematickou koncov-

kou MOV. Jinak zcela bez námitek. Prostě pa-

ráda! Fotky jsou jako brus, poměrně těžký foťák 

pohodlně udržíte v  ruce i  při delších časech 

a našinec tak nemůže než být spokojen. Nikon 

1 J1 můžeme jen doporučit!

ELEkTROnIka • TEST

fotoaparát s výměnnými objektivy Nikon 1J1

cena: 13.990 Kč  
(s objektivem 10 mm, f2,8)

objektivový 
systém:

výměnný, bajonet Nikon 1 
(2,7x vzhledem ke 
kinofilmu)

rozlišení CCD, 
citlivost:

10,1 mil. pixelů, obrazový 
snímač CMOS; ISO 100 až 
3 200 (spec. režim až ISO 
6 400)

formát fotografií a 
videa; paměť:

JPG, RAW, JPG i RAW;  MOV 
(H.264), 1 920 x 1 080 bodů, 
60 snímků; mechanika pro 
karty SD (XC) 

napájení: akumulátor Li-Ion,  
1 020 mAh

vstupy/výstupy: Mini USB, Mini HDMI

rozměry (švh); 
hmotnost:

106 x 61 x 30 mm;  
330 g (včetně akumulátoru)

nikon 1 j1

Od konce října je možné zakoupit 
novinky řady 1, modely j1 a V1, 
což jsou malé kompakty přichá-
zející s několika výměnnými ob-
jektivy. a také s několika novými 
a docela zásadními funkcemi.

Výhodou Nikonu 1 je i zabudovaný blesk, 
tentokráte dokonce na vysoké nožce, 

a ne každý konkurent ho v základu má. 
Mimochodem nepřipadá vám skoro jako 

anténka robotka r2 ze Star Wars?

Tlačítek je na zadní straně docela dost. Příjemné je 
zejména F, na kterém je například sekvenční focení 

(bohužel si ho nemůžete nastavit podle svého), a také 
kolečko fotorežimů s výtečnou opěrkou pro palec 

(nebojte se, samovolně se opravdu neotáčí).

Neotřelý rychlík

www.hyundai-electronics.cz

DÁREK DVOJALBUM LP
PHIL COLLINS

rádio

   

gramofon
CD mechanika přehrává i MP3 
kazetový přehrávač, rádio
funkce RIPOVÁNÍ - převod 
nahrávek či rádia do MP3
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Na televizních obrazovkách budete moci vidět 

deset spotů, které vás zcela jistě přesvědčí ne-

jen o vhodnosti volby prodejní sítě, ale i o kva-

litě výrobků. Většina spotů je nahrána s  jem-

nou nadsázkou, která má vám – zákazníkům 

– naznačit, že koupě určitého výrobku nemusí 

být vždy pro kupujícího trauma a že se na síť 

Euronicsu mohou spolehnout.

Zúčastnili jsme se natáčení v  jednom praž-

ském ateliéru. V  předsálí hlavního studia je 

na pohovkách lidí jak naseto. Herci, kteří v kli-

pech vystupují, produkční, technický personál 

i  lidé ze společnosti Euronics dohlížející na  to, 

aby reklama dopadla přesně tak, jak bylo my-

šleno. Na  „place“ pak kamera, štáb, režisér, 

klapka, obrovská světla, horko jako v  sauně. 

„Tak jedem,“ ozývá se z úst režiséra Davida Síse 

a digitální klapka klapne. Vysoký mladík se pou-

ští do role, která mu byla svěřena. Najednou – 

a to se stává – okno jak vrata. Nevadí, režisér 

je trpělivý. Klapka, a jede se znova. „To by šlo,“ 

říká Vít Šerý, marketingový manažer Euronics 

a hned dodává: „Možná by se měl ten konec 

více zdůraznit. Vypadalo by to přirozeněji.“ A tak 

se scénka znovu opakuje. Po kolikáté už?

scény jak ze života
Ve  snaze dodat klipům autentičnost byla vy-

myšlena schémata extra pro každý výrobek. 

„Chtěli jsme znač-

ku prezentovat 

trochu jinak, než 

bývalo zvykem. 

Proto jsme zvolili 

koncept pořadu 

Na stojáka, v jehož 

duchu jsou scénky 

napsány. Myslíme 

si, že tento styl je li-

dem hodně blízký,“ 

dodává ještě Vít Šerý 

a  navazuje: „Cílem celé kampaně je sdělení, 

že Euronics je pro zákazníky férovým hráčem 

na trhu.“

„Snažili jsme se, aby divák poznal při pre-

zentaci určitého výrobku nějakou situaci, 

ve  které se doma ocitá. Při opravě koupelny 

zjistí, že jsou daleko tišší pračky, než jejich za-

staralý model, který jim otloukl dlaždičky,“ říká 

s úsměvem marketingová specialistka Barbo-

ra Hejtmánková. „Takhle kampaň nebyla žád-

nou procházkou růžovým sadem. Spolupra-

covali jsme s agenturami a firmami na scénáři, 

některé značky nám pomáhají tím, že nám sem 

pošlou produktového specialistu, který vysvět-

luje hercům, jak se ke kterému jejich výrobku 

postavit a  prezentovat jeho výhody,“ dodává 

ještě Bára.

My se zatím díváme na další scénku, která 

se už poněkolikáté opravuje: „Já bych to bral,“ 

podotýká „rejža“ a ti okolo souhlasně přikyvují. 

Zbývá souhlas od lidí z marketingu Euronics. Ti 

jsou, zdá se, také spokojeni – a tak se začíná 

přestavovat scéna. Dnes už potřetí. Je lehce 

po druhé hodině a štáb musí natočit ještě tři 

spoty. 

Ne, není to vůbec žádná legrace! Plán 

na dnešní den dokončí až v osm večer, kdy 

se pak všichni rozjedou domů. Ti ze Zlína po-

jedou ještě v noci až domů po české dálnici 

hrůzy…

kde je uvidíte?
„Reklamy budou prezentovány na  všech 

komerčních televizích, k  vidění budou ale 

i  na  našich webových stránkách, na  YouTube 

i na Faceboku. S tím bude spojena i soutěž Staň 

se hvězdou Euronics, kde ve třech kategoriích 

muži, ženy a děti bude možné vyhrát až sto pa-

desát tisíc korun,“ stačí nám ještě naznačit Bára 

Hejtmánková předtím, než jde pomáhat rozvrh-

nout další scénu. Takže se můžete těšit – tyhle 

reklamy vás určitě neminou. A setkáte se v nich 

i  s  „euroniksáckými“ hvězdičkami, které jsou 

symbolem téhle společnosti. Aspoň moje děti 

mají Euronics s hvězdičkami spojený. A nejsou 

samy. Doufejme jen, že hvězdy nabídky zau-

jmou i vás…

REpORTáŽ • NATÁČENÍ REklAMY

Euronics v televizi
na předvánoční čas uchystal začátkem 
listopadu Euronics velkou reklamní 
kampaň, zaměřenou na zajímavé vý-
robky z jejich portfolia. Oslovit se 
chystá své věrné i nové potenciální 
zákazníky zcela novou a vtipnou kon-
cepcí TV spotů.

Herci při natáčení spotu s robotem bosch řady MuM. 

režizér, asistent a marketing Euronics při sledování 
nahraného záznamu.

režisér david Sís a asistent Asen Šopov kontrolují 
nahrávku.



pOčíTačE • HVĚZdNÉ NOTEBOOkY

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

notebook asus k73sV
cena: 18.990 kč

notebook Toshiba satellite C660
cena: 12.990 kč

notebook Lenovo Ideapad g570ah
cena: 12.990 kč

Výkonný notebook s úhlopříčkou obrazovky 17,3 palce a čtyřjádrovým procesorem Intel Core i7 

SandyBridge 2630QM je vybaven mechanikou DVD±R/RW. Vestavěná kamera umožní komuniko-

vat s dalšími účastníky, Wi-Fi a Bluetooth jsou samozřejmostí.

• Kapacita paměti RAM: 4 GB

• Kapacita pevného disku: 1 TB

• Grafická karta: nVidia GeForce GT 540M 1 GB

• Operační systém: Microsoft Windows 7 Home Premium

I tento notebook má 15,6palcový displej a dvoujádrový procesor Intel Core i5 SandyBridge 2410M. 

Kromě mechaniky DVD±R/RW má i Wi-Fi, Bluetooth a kameru.  

• Kapacita paměti RAM: 4 GB

• Kapacita pevného disku: 500 GB

• Grafická karta: Intel HD Graphics 3000

• Operační systém: Microsoft Windows 7 Home Premium

Notebook s úhlopříčkou obrazovky 15,6 palce je vybaven dvoujádrovým procesorem Intel Core i3 

SandyBridge 2310M, mechanikou DVD±R/RW. Kromě toho má kameru i Wi-Fi a Bluetooth.

• Kapacita paměti RAM: 4 GB

• Kapacita pevného disku: 750 GB

• Grafická karta: AMD Radeon HD 6370M 1 GB

• Operační systém: Microsoft Windows 7 Home Premium

Hvězda pro zábavu
Rádi bychom vás tentokrát upozornili na zajímavé notebooky, které spadají do kategorie
hvězda pro zábavu. notebook této kategorie je vhodný pro každodenní použití a pro 
běžného domácího uživatele. Tomu slouží pro hraní her, sledování filmů, úpravy ob-
rázků. nabídněte si, prosím...
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Výrobky péče o vlasy Braun Satin Hair 7 Colour jsou určeny speciálně k ochraně vašich jemných 
barvených vlasů. Předchází poškození vysokými teplotami a vlasům nabízí optimální ochranu. 
To vše při plném výkonu vysoušení. A výsledek? Vaše barvené vlasy vypadají déle zářivé a zdravé.

Žehlička Tefal FVS3S0 
Aguaspeed Time saver
• parní impulz 140 g/min • stálý výstup páry 
40 g/min • samočisticí žehlicí plocha Autoclean 
Catalys • systém Easy cord

Masomlýnek
Náhradní plastová mísa

Široká nabídka příslušenství

Patentovaná samočisticí žehlící plocha
Extra rychlý a účinný parní ráz 

Úspora času a energie

1 499,-

p p ý y ý y yp j

VŠICHNI MI TĚ LÁSKO ZÁVIDÍ
Dopřejte i vašim vlasům individuální přístup!

Žehlička na vlasy ES3
• flexibilní keramické desky NanoGlide se superhladkým 
povrchem zachovávají zdravý vzhled a zvyšují živost barvy vlasů 
• barevný LCD displej s inteligentním mikroprocesorem • paměť 
– pamatuje si poslední uživatelské nastavení • teplotní rozsah 
130–180 °C (spínač Boost pro krátkodobé dosažení nejvyšší 
teploty 200 °C) • funkce automatického vypnutí po 30 minutách
• 2 m dlouhý otočný kabel • chladné zakončení
• rychlý ohřev do 60 s • 170 W

1 999,-

Kuchyňský robot Bosch MUM 4835
+ mlýnek na maso Bosch MUZ4FW3
• příkon 600 W • 4 rychlosti • planetární systém míchání 
• funkce: hnětení, krájení, strouhání, šlehání • multifunkční 
rameno se 3 stupni pohonu v rozdílných polohách • výbava: 
nerezová míchací mísa pro 1 kg mouky + přísady (max. 
na 2,7 kg těsta), víko a plnicí pomůcky, hnětací šlehák, šlehací 
a míchací metly, průběhový krouhač s krájecím, strouhacím 
a krouhacím kotoučem, plastová míchací mísa, interaktivní 
DVD s recepty, stojánek na přísIušenství

4 444,-
Exkluzivně v EURONICS !

Kuchyňský set
Platnost katalogu do 31. prosince 2011

+
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TICHÝ A ÚČINNÝ
Konec starostí s pravidelným úklidem! 
Robotický vysavač uklidí za vás! 

VCR8895L3A
• Visionnary mapping system • LED displej 
• ovládání sacího výkonu na těle spotřebiče 
– dotykové • výstupní HEPA H11 • hlučnost 70 dB 
Power mode, 62 dB 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 režim 
• speciální funkce MOP

TICHÁ SÍLA
I vysávání může být radost!

• příkon 2 200 W 
• hlučnost 72 dB
• elektronická regulace výkonu 
• trubice kovové teleskopy ultralehké 
• hubice AeroPro 
• výstupní filtr HEPA H13 omyvatelný 
• motorový mikrofiltr 
• příslušenství 3 v 1 na palubě 
• akční rádius 10 m 
• parketto hubice AeroPro 
• měkká kolečka 
• typ sáčku S-bag ultra (5l)
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PROFI PÉČE
Jemný, citlivý a zároveň 
výkonný ve chvílích, kdy to 
nejvíc potřebujete!

• 3 stupně regulace teploty a 2 stupně 
proudu vzduchu • ochlazovací stupeň 
• filtr s dlouhou životností 
• ochrana proti přehřátí • tichý chod 
• 2 m dlouhý otočný kabel 
• závěsné očko • 2 000 W

9 990,-

NOVINKA !

PROČ PADLA TRÓJA?
Pro krásné lokny. Ale jak na ně? 
Vždyť přece není nic snazšího! 

Kulma EC2
• tvorba loken SatinProtect – superhladká 
anodizovaná keramická plocha – průměr válce 32 mm 
• barevný LCD displej • teplotní rozsah 135–180 °C 
• funkce automatického vypnutí po 30 minutách 
• 2 m dlouhý otočný kabel • chladné zakončení 
• rychlý ohřev do 60 s

PROPRO
Pro krá
Vždyť 

Kulma
• tvorba 
anodizov
• barevn
• funkce
• 2 m dlo
• rychlý 

1 399,-

PRO
Jemn
výkon
nejvíc

• 333 sstutup
prprprouououddu
• filtr s
• ochra
• 2 m d1 599,-

Holicí strojek 
pro rychlé a hladké oholení

3 990,-Holicí strojek 
Philips PT920121 PowerTouch
• systém SmartTouch, Dual Precision 
• 3 frézky • holicí hlava Hq9 • bateriový 
• LED displej • zastřihovač • Jet Clean + 
automatická čisticí, promazávací a dobíjecí 
stanice

4 990,-
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Sušení pomocí tepelného čerpadla
Kondenzační sušička s tepelným čerpadlem si svou neuvěřitelně nízkou 
spotřebu  energie zachovává po celou dobu životnosti. Během fáze sušení 
dochází až 4x k propláchnutí kondenzátoru od textilního prachu a vláken.

KATALOG VÝROBKŮ INSPIRACE EURONICS • 6/201134

Znáte z pořadu 

Tipy ptáka 
Loskutáka

Pračka Miele W 3000 GALA 
• záruka na motor 10 let platí při nákupu 

do 31. prosince 2011, viz miele.cz
• kapacita prádla pro praní 6 kg 
• hlučnost při praní 53 dB 
• maximální počet otáček 1 300 ot./min 
• spotřeba energie 1,02 kWh 
• spotřeba vody 49 l 
• regulace spotřeby vody 
• voštinový buben 
• volba programu otočným voličem 
• indikace průběhu programu na displeji 
• ovládací panel v českém jazyce 
• časová předvolba až 24 hodin

INTELIGENTNÍ PRANÍ A ÚSPORNÉ SUŠENÍ
Set pračky a sušičky nabízí mnoho možností, jak uživatelsky jednoduše, 
šetrně a účinně pečovat o vaše prádlo.

Sušička Miele T 8000 GALA
• kapacita prádla pro sušení je 6 kg
• spotřeba 2,85 kWh (1 400 ot./min) 
• plně elektronická kondenzační sušička 
• pro zapojení stačí pouze zásuvka • voštinový buben s jedinečnou povrchovou strukturou 
• energeticky úsporný senzitivní systém sušení 
• možnost aktualizace programů s pomocí funkcí Update • volba programu otočným voličem • variabilní 
stupně sušení • indikace průběhu programu na displeji • ovládací panel v českém jazyce • velká nádobka 
na kondenzát • kondenzát může být externě odčerpán integrovaným vývodem kondenzované vody

Kondenzační sušička 
prádla BOSCH WTW 84160 BY
• energetická třída A-40 % • 9 programů 

• LED ukazatele • náplň prádla 7 kg 
• LCD displej • SoftDry systém 

• rozměry (všh): 84,2 x 59,8 x 62,5 cm 

27 990,-

Set pračky a sušičky

Pračka BOSCH 
WAE 28465BY Vario Perfect

• energetická třída A++ (0,95 kWh) • náplň 
prádla 7 kg • spotřeba vody 47 l • max. počet 
otáček 1 400 ot./min • TouchControl tlačítka 

s LED ukazateli pro volitelné funkce: EcoPerfect, 
SpeedPerfect • rozměry (všh): 84,8 x 60 x 59 cm

41 980,-
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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

HV
Exkl
proc

EH2
• úúhlhlh oo
• rrozzo lili
• ddvvovouu
• ffrerekk
• kkkaapapaa
• pkkapapa a
• graf
• Blue
• Micr

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, webkamera, 2x USB
• Microsoft Windows 7 Home Premium 

15,6”

14 990,-

15,5” 320 GB
HDD

12 990,-
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15 990,-

14 990,-

Objevte novou generaci 3D TV
Technologie Cinema 3D, která využívá levných a lehkých pasivních brýlí, 
odstranila blikání a umožnila užívat prostorový obraz dlouhou dobu bez 
pocitů závratí nebo únavy.

Full HD LED 3D
televizor LG 42LW4500

• úhlopříčka 107 cm • Cinema 3D TV s možnou 
konverzí 2D–3D • lokální stmívání • kontr. 

poměr 5 000 000:1 • Tru motion 100 Hz • USB 
2.0 (MP3, JPGE, DivX) • kabelový tuner

PRO PLNOHODNOTNÝ 
ZÁŽITEK I PRO NÁROČNÉ 
HRAČIČKY
Jasný a realistický obraz, přístup na internet, 
podpora Skypu

FULL HD LED televizor Sony KDL-46EX520B
• úhlopříčka 117 cm • Full HD rozlišení 1 920 x 1 080 
• DVB-T/C – digitální tuner (MPEG-4) • internetový prohlížeč 
• USB vstup (MP3, JPEG, XviD)

Set Full HD LED TV a Blu-ray přehrávače

21 990,-

7 ks lehkých 3D brýlí

Filmy, televizní pořady, aplikace a mnoho dalšího obsahu – tento televizor Smart 
TV dokáže vše. Se službou Smart Hub televizoru Samsung LED učiníte obrovský 
krok směrem k interaktivní domácí zábavě.

Full HD LED televizor
Samsung UE 40D5520

• úhlopříčka 101 cm • Full HD rozlišení 1 920 x 1 080 
• 100 Hz • SMART TV • DVB-T/C analogový tuner 

• 4x HDMI • USB (MP3, JPEG, DivX) 
UE 37D5520, úhlopříčka 94 cm, cena 12 990,-
UE 32D5520, úhlopříčka 82 cm, cena 9 990,-

EURONICS ZÁRUKA
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3 990,-

102cm
14 990,-

AQUOS NET+ přístup do oblíbených internetových služeb z vašeho televizoru. 
Můžete surfovat na internetu. Vyzkoušet hrací kanály. Stahovat aplikace.
Půjčovat si filmy pouhým stisknutím tlačítka.

FULL HD LED televizor
Sharp LC40LE630E

• úhlopříčka 102 cm • FULL HD rozlišení 1 920 x 1 080 
• 100 Hz • DVB-T/C – digitální tuner (MPEG4) 

• USB • Wi-Fi ready
Sharp LC46LE630, úhlopříčka 117 cm, cena 19 990,-
Sharp LC32LE630, úhlopříčka 82 cm, cena 11 990,-

OSTŘE NABITÝ 
KAPESNÍ ULTRAZOOM
Všechny vymoženosti poprvé spolu 
v uživatelsky velmi příjemném kompaktu

Fotoaparát Olympus SZ-20
• 12,5x širokoúhlý optický zoom • obrazový snímač 
CMOS s 16 miliony pixelů • duální obrazová stabilizace 
(optická a elektronická) • Full HD video 1 080 p se 
stereozvukem • barevné LCD 7,6 cm/3" s 460 000 pixelů 
• 3D foto • funkce Smart Panorama • magické filtry 
• 2 barvy – černá, stříbrná

Zvolte si svou barvu
Stylový doplněk v 6 barevných variantách nejen 
do kabelky. Skvělý dárek pro každého.

Fotoaparát Nikon
Coolpix S6200

• 16 Mpx rozlišení • širokoúhlý objektiv NIKKOR 
s 10x zoomem • TFT LCD monitor s úhlopříčkou 

6,7 cm • vestavěný konektor HDMI • barva: 
černá, modrá, růžová, červená, stříbrná, bílá

4 999,-

8GB paměťová karta

EURONICS ZÁRUKA
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autor: Milan Loucký, foto: Acer, Asus

notebook asus k73bY
cena: 11.990 kč

notebook acer aspire 7339
cena: 9.990 kč

notebook acer aspire 5749 
cena: 11.990 kč

Notebook s dvoujádrovým procesem AMD Brazos E350 je vybaven velkou úhlopříčkou obrazovky 

17,3 palce. K jeho standardnímu vybavení patří mechanika DVD±R/RW, Wi-Fi, Bluetooth a kamera. 

• Kapacita paměti RAM: 4 GB

• Kapacita pevného disku: 640 GB

• Grafická karta: AMD Radeon HD 6470M 1 GB

• Operační systém: Microsoft Windows 7 Home Premium

Finančně výhodný notebook vás ohromí 17,3palcovým displejem. Má dvoujádrový procesor Intel Ce-

leron P4600, mechaniku DVD±R/RW, Wi-Fi, Bluetooth a webovou kameru.

• Kapacita paměti RAM: 4 GB

• Kapacita pevného disku: 500 GB

• Grafická karta: Intel HD Graphics

• Operační systém: Microsoft Windows 7 Home Premium

Notebook s 15,6palcovou obrazovkou používá procesor Intel Core i3 SandyBridge 2330M. I jej 

výrobce vybavil mechanikou DVD±R/RW, Wi-Fi, Bluetooth a kamerou.

• Kapacita paměti: RAM 4 GB

• Kapacita pevného disku: 750 GB

• Grafická karta: Intel HD Graphics

• Operační systém: Microsoft Windows 7 Home Premium
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Euronics Moravské Budějovice
Dne 20. října byla otevřena prodejna Euronics 

v  Moravských Budějovicích, která je největší 

prodejnou elektrozboží v  celém regionu. Je-

jímu otevření předcházela bohatá informační 

kampaň s  otevíracími letáky s  extra nabíd-

kami, rozhlasovou upoutávkou, outdoorovou 

reklamou a reklamou v prostředcích městské 

hromadné dopravy. To vše v den otevření pro-

dejny přilákalo spousty zájemců nejen o v letá-

cích prezentované přístroje. 

Euronics Cheb 
Otevření také zcela nové prodejny Euronics, 

tentokrát v Chebu, proběhlo v den s  kouzel-

nou číselnou kombinací, totiž 11. 11. 2011. 

Snad toto datum přinese nakupujícím štěstí 

při výběru těch správných spotřebičů pro je-

jich domácnosti. Také tady bylo otevření pro-

dejny avizováno dlouho dopředu billboardy, 

v  prostředcích městské hromadné dopravy, 

v  regionálních rádiích 

a  rozesíláním letáků se 

zajímavou nabídkou. 

Proto se nelze divit, že 

i zde se objevily spous-

ty zájemců, kteří čekali 

před prodejnou už dlou-

ho před jejím otevřením. 

Euronics 
Plzeň Plaza
V  pondělí 14. listopadu 

2011 proběhlo slav-

nostní otevření největší 

a  nejmodernější elek-

tro prodejny Euronics 

v  Plzni. Prodejna se nachází v  moderním 

obchodním centru Plzeň Plaza v  samotném 

středu tohoto města. Prodejní plocha o  roz-

loze 500 m2 nabízí zákazníkům vysoký stan-

dard prezentace výrobků s  nejmodernějšími 

technologiemi. Úplnou novinkou je předvádění 

fotoaparátů, tabletů a  elektronických čteček 

knih. Vše se zde prezentuje otevřenými desig-

novými výstavkami tak, aby zákazník měl mož-

nost vyzkoušet si každý vystavený model ještě 

před jeho koupí. Elektro Euronics je již třetí 

prodejnou v Plzni. Dalšími dvěma jsou Elektro 

Euronics u nákupního centra Hornbach v ulici 

U Prazdroje 20 a na ulici Dvořákova 12.

Otevření prodejny i zde předcházela boha-

tá doprovodná reklamní kampaň se speciál-

ním otevíracím letákem, který byl roznášen 

po  celé Plzni a  okolí, dále pak masivní roz-

hlasová kampaň ve  třech místních rádiích, 

billboardová reklama ve městě Plzni, výzdoba 

v samotném OC Plzeň Plaza a ani zde nechy-

běla reklamní kampaň v  prostředcích měst-

ské hromadné dopravy. Návštěvníci první den 

přesně v devět hodin využili nabídku zajíma-

vého zboží za skvělé ceny, a navíc slev 10 % 

na  veškeré elektrozboží. Samozřejmostí byly 

i drobné dárky. 

Remodelovaný obchodní dům 
Euronics v Plané nad Lužnicí
Ve stejnou dobu, kdy se valily davy do prodej-

ny v Plzni, bylo veselo i  v Plané nad Lužnicí. 

Tady společnost Euronics otevřela přestavěný 

–  remodelovaný –  obchodní dům Euronics. 

V  přízemí zákazníci najdou elektro prodejnu, 

v  prvním patře pak širokou nabídku bazénů, 

vířivých van Wellis a  infrasaun Hyundai. Kro-

mě toho zde mohou nakoupit ruční a zahradní 

nářadí a  náčiní. Druhé patro přivítá zájemce 

o široký sortiment kuchyní a nábytku značky 

Hanák, včetně prezentace volně stojících i ve-

stavných spotřebičů.

Euronics otevřel další prodejny

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

Tentokrát vás chceme informovat o dalších čtyřech nově otevřených prodejnách, ve kte-
rých můžete nalézt nejmodernější elektrozboží, perfektní produkty a bohaté služby. 
Samozřejmostí je i kvalitní a vyškolený personál, moderní forma prezentace produktů, 
které si zákazníci mohou vyzkoušet a osahat ještě předtím, než se rozhodnou ke koupi.

Pohled na valící se dav prvních zájemců 
o koupi výrobků. 

Dlouho před otevřením se u nové prodejny Euronics 
v Chebu řadily zástupy zájemců.

Nově zrekonstruovaný obchodní dům Euronics 
v Plané nad Lužnicí.

Euronics OC Plzeň Plaza – ještě ve čtvrt na deset večer v den otevření se tvořily 
v obchodě dlouhé fronty zákazníků o výhodné nákupy.
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a nesrovnatelně delší výdrži v pohotovostním re-

žimu. U dražších výrobků se ještě přidá kvalitnější 

tělo, delší výdrž při práci na  akumulátor (kolem 

sedmi, možná i více hodin) a ty nejvýkonnější pro-

cesory Core 5 a Core 7.

Intel mluví o  nějakých 40 % trhu, které by 

měly ultrabooky získat. Někde tady jsou ale 

také kilové mininotebooky, takže je zřejmé, 

odkud chce ubrat. Ubere ale i  z  druhé stra-

ny, protože další nejprodávanější kategorií jsou 

cca tříkilové notebooky s displeji s úhlopříčkou 

15“. Ty jsou ovšem také podstatně levnější 

a  je otázkou, zda si zákazníci hledající něco 

na doma vyberou ultrabook.

Jak to dopadne, uvidíme už příští rok. Mini-

notebooky tu v  každém případě budou stále 

a nejspíše vše skončí trochu jiným rozvrstve-

ním – jejich dražší varianty se vydají směrem 

k  ultrabookům a  zbudou především ty pod 

10.000 Kč. 

Máme tu první kousky…
Prvními ultrabooky jsou Lenovo IdeaPad 

U300s a Toshiba Portegé Z830. Vše doplňuje 

dvojice z přelomu října a listopadu: Acer Aspire 

S3 a Asus ZenBook UX21 a UX31. Aspire S3 

se má vzbudit za 1,5 s a k internetu se připojit 

za 2,5 s... 

Nám se těsně před uzávěrkou tohoto čísla 

dostal do ruky jeden z prvních kousků Asusu 

ZenBook UX21. Byl plně funkční a  pár po-

znatků z krátkého zkoušení přinášíme ve vlo-

ženém článku.

S  kategorií ultrabook přišel Intel, který si ne-

chal název i  ochránit. Podle něj má totiž 

do roka ovládnout skoro polovinu trhu. Otáz-

kou logickou, která se okamžitě nabízí, je, co 

bude s  mininotebooky (tzv. netbooky), tedy 

s  typicky kilovými počítači s  desetipalcovým 

displejem, které už dlouho patří na trhu k nej-

populárnějším. Ultrabook by je měl z větší části 

nahradit, i když to zatím podle cen nově ozná-

mených modelů příliš nevypadá.

V  každém případě první ultrabooky jsou 

už tady, boom a  zlevnění by měly následovat 

v  druhé polovině roku 2012, kdy také přijde tře-

tí generace procesorů Intel Core s  technologií 

22 nm. Ta by jim měla dodat pořádnou šťávu!

subnotebook – nově ultrabook
Ultrabook má mít všech „pět P“. Má být vý-

konný, tenký a lehký, s dlouhou výdrží při práci 

na  akumulátor i  v  pohotovostním režimu, bez 

DVD/BD mechaniky a dokonce i relativně levný 

– přikázání Intelu praví „nebudeš prodávat nad 

1.000 USD“ (18.000 Kč). Vše – až na to poslední 

– se kupodivu plní už u prvních modelů… 

U  nás můžeme očekávat větší rozšíře-

ní v  okamžiku atakování magické hranice 

15.000 Kč, u které se dnes pohybují ty nejdraž-

ší, ale také nejkvalitnější mininotebooky. V ka-

ždém případě má být ultrabook levnější než 

Apple MacBook Air (od 23.490 Kč), podle ně-

hož byla kategorie v podstatě vystavěna. Ob-

dobné modely tu ale byly dávno před ním – už 

na  počátku devadesátých let, kdy například 

Zenith Data Systems přišel se svým skvělým 

ZDS Z-Lite a tehdy se jim říkalo subnotebook. 

Dnes jsou však pochopitelně k  dispozici 

jiné technologie a  hlavně – jedna z  nejdraž-

ších částí notebooku, displej, výrazně zlevni-

la. Objevily se také netočivé flash disky (SSD) 

s  výrazně nižší spotřebou, které jsou pro ul-

trabook klíčové. Co nezlevnilo, jsou procesory 

(zabudovány jsou Intel Core druhé generace), 

ale i ty jsou úspornější a budou nyní přispívat 

k  rozumně vysokému výkonu, kombinované-

mu s dlouhým provozním časem.

Co to je ultrabook?
Na stránkách Intelu vedle spousty marketingo-

vého mlžení a hezkých obrázků, jasné a pře-

hledné informace o  tom, co by vlastně měl 

ultrabook představovat, nenajdete. Dokonce 

ani tehdy, když si je necháte vyhledat. Nicmé-

ně z různých zdrojů a přednášek vedení Intelu 

vyplývá následující:

• bude tenký (kolem 20 mm) a  lehký (kolem 

1,3 kg),

• měl by mít velice rychlé spuštění (řádově 

sekundy až dvě desítky sekund) a tím i veli-

ce rychlý přístup k datům, aplikacím a k in-

ternetu (technologie Intel Rapid Start), 

• chlubí se i dlouhou výdrží při práci na aku-

mulátor (od pěti hodin výše),

• velice dlouhou výdrží v pohotovostním reži-

mu (alespoň týden), 

• integrovanou ochranou proti odcizení (firm-

ware vybavený technologiemi Intel Anti-

-Theft a Intel Identity Protection).

Pro ultrabooky bude určen především nový 

operační systém Windows 8, samozřejmostí 

jsou takové technologie jako USB 3.0 a Wi-Fi. 

Disky by měly být ideálně typu SSD, tedy s flash 

pamětí, nebo alespoň kombinované – kupříkla-

du jako u Aceru S3, kde je 320GB pevný disk 

doplněný 20GB SSD flash diskem určeným pro 

zrychlení běhu operačního systému.

ultrabook kontra mininotebook
Jak vidíte, budou mít ultrabooky některé vlastnos-

ti obdobné (lehké a tenké, bez optické mechani-

ky), ale zásadní rozdíl bude především v tom, že to 

nebude na úkor výkonu. Za výkonnější procesory 

a grafický systém ale zaplatíte pochopitelně i vyš-

ší cenu. Uživatelský komfort bude pomalu řádově 

vyšší i  díky nesrovnatelně rychlejšímu spuštění 

pOčíTačE • ulTRABOOkY

Zamilujete se do nich

nové kategorie přenosných počí-
tačů se dnes neobjevují tak často 
jako dříve. příležitostně ale přijde 
Intel, Microsoft či apple (nebo 
první dva dohromady) s novou ini-
ciativou, která postaví na hlavu to 
už dávno zažité. právě takovou ka-
tegorií mají být ultrabooky. a aby 
to nebylo úplně jednoduché, staví 
na hlavu hned několikero počíta-
čových přikázání.

asus Zenbook: skvělé první dojmy!

Za  24.490 Kč dostanete neuvěřitelně nád-

herný kousek technologie 21. století. Je tak 

zakut v kovu a tak tenký, že než jsme získali 

ten správný grif, měli jsme potíže odklopit 

víko s displejem. Ale ani potom to pro „neh-

tíkatou“ ženskou ručku nejspíše nebude. 

A jak plní slibované?

ZenBook UX21 si nás získal nejen vytříbe-

ností svého návrhu (až na to otevírání…), ale 

byli jsme příjemně překvapeni tuhostí víka 

s displejem, o tělu ani nemluvíme. Dotyková 

destička je výtečná, klávesnice byla i  přes 

nízký zdvih na  psaní překvapivě příjemná, 

a  to, že se neprohýbá, také přispívá k  lep-

šímu pocitu. Z  tohoto rozhodně strach mít 

nemusíte, stejně jako z klasických problémů 

mininotebooků – z chlazení. Ani po mnoha 

hodinách se ZenBook nijak zvlášť nezahřeje, 

i když byl položený na peřině. 

Na  druhou stranu tu nenajdete – a  to bo-

hužel bude platit obecněji – mechaniku pa-

měťové karty typu SD (ani microSD), což je 

dnes v podstatě standard. Intel ji ve specifi-

kaci nemá… 

Jelikož jsou rozhraní miniaturizována, tak 

vedle dvojice USB (2.0 a  3.0) a  výstupu 

na  sluchátka (3,5 mm jack) tu zbývající dvě 

nejsou v běžné velikosti. Jde o Micro HDMI 

a  tzv. Mini VGA, které používá také Apple. 

Uvidíme, jak to bude s redukcemi, až přijdou 

prodejní kusy. Ať už na HDMI směrem k mo-

de rn í -

mu mo-

nitoru nebo 

na  VGA k  tomu 

staršímu. 

Zabudované USB 3.0 

by mělo být tzv. USB Char-

ger+ a  mělo by tudíž umožňovat 

napájet připojené zařízení, i  když je počí-

tač vypnutý. To alespoň tvrdí Asus. Ale je 

to trochu jinak: ve vypnutém stavu a v hi-

bernaci se nic nedobíjí. Funguje to, pouze 

pokud ultrabook uvedete do pohotovostní-

ho režimu. A  ještě drobnost – akumulátor 

(4 800 mAh) není výměnný. Nemůžeme se 

tomu divit – prostě není místo a tohle bude 

nejspíše další vlastnost většiny takovýchto 

zařízení.

Z pohotovostního režimu se ZenBook pro-

budí za 13 až 14 sekund a s uspáním, resp. 

čekáním na  to, až se vaše rozpracovaná 

práce uloží na disk, si vůbec nemusíte dělat 

starosti, a to z prostého důvodu: v počíta-

či se totiž nic netočí. Flash disk dovoluje 

jednoduše zaklopit víko, zastrčit note-

book do tašky a hotovo. Tady k žád-

nému poškození z  důvodů otřesů, 

jako u  tradičního pevného disku, 

dojít nemůže!

Takže jaký je Asus ZenBook? 

Působí excelentně i přes ab-

senci paměťové SD karty 

a  potíže s  otevíráním. 

Za  velice rozum-

nou cenu dostanete bytelný počítač 

jakoby vypadlý z  kategorie o  třídu výše, 

vybavený malým a chytře navrženým napá-

jecím zdrojem. Za dané peníze se zdá být 

ZenBook UX21 výhrou z loterie! Už teď se 

těšíme na kompletně počeštěný kousek. 

Konfigurace a  cena UX21E-KX004V: 

24.490 Kč – Intel Core i7, Windows 7, LCD 

(LED), 11,6“ (29,5 cm), 1  366 x 768 bodů, 

128GB SSD flash disk, udávaná výdrž pět 

hodin, pohotovostní režim jeden týden, roz-

měry 297 x 17 x 196 mm, hmotnost 1,1 kg.

Acer Aspire S3 je vysoký 1,3 cm a váží 1,4 kg, na akumulátor dokáže pracovat až sedm hodin. Používá kombinovaný disk (klasický pevný disk a malý flash disk pro urychlení 
operačního systému) a za nejlevnější konfiguraci s displejem o úhlopříčce 13,3“ a intel Core i5 zaplatíte 19.990 kč, za Core i7 pak 29.990 kč.

intel vytvořil kategorii ultrabooků jako konkurenci Apple Macbook Air a také z něj prý vyšel. Pravda, vypadají tak nějak 
podobně, ale znalci vědí, že tohle tu už bylo dávno. Třeba v podobě úžasného subnotebooku Zenith Z-lite, který měl 

obdobný profil…
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EXTRa • TipY NA VÁNOCE

Vánoce se blíží, a proto bychom vám rádi nabídli několik výrobků, které by 
mohly udělat radost vašim blízkým. pokochejte se s námi.

Televizor gogen  
TVL19555LEdRR 
TVL22555LEdRR
cena: 3.799 kč / 4.699 kč 

Meteostanice hyundai WsC2909 
cena: 999 kč

Cenově velice příhodný LED televizor s  možností 
nahrávání a zpožděného přehrávání Time Shift. Te-
levizor využívá podsvícení LED a je vhodný přede-
vším do menších místností, ve kterých může tvořit 
velmi elegantní designový doplněk. 

Nové meteostanice zobrazují vnitřní i venkovní teplotu – tu až ze tří čidel, vlhkost vzduchu, fáze Měsíce 
a také předpověď počasí pomocí ikon. Nový ukazatel Comfort index také z aktuální teploty a vlhkosti 
vypočítá a na displeji přehledně zobrazí, zda máte doma optimální prostředí. Nové meteostanice jsou 
k dostání v pěti barevných variantách, takže si můžete vybrat tu pravou a sladit ji do vašeho barevného 
interiéru. Na všechny meteostanice Hyundai je poskytována prodloužená záruka 40 měsíců.

inspirujte se!

Mikrověž philips MCd183 
cena: 3.290 kč
Stylová mikrověž s DVD přehrávačem pro menší obývací pokoj nebo – ještě lépe 

– pro studentský pokojík. Sestavě dominuje elegantní hlavní jednotka doplněná 

dvěma reproduktory a subwooferem. Přístroj podporuje řadu multimediálních 

souborů včetně DivX a hudební formáty MP3 a WMA. Kromě toho má i rádio 

s dvaceti předvolbami a budík. 

Mp3/Mp4 přehrávač sony  
nWZE363bCEW
cena: 1.599 kč

Fotoaparát nikon Coolpix s3100
cena: 2.390 kč

Fotoaparát s pětinásobným zoomem, se širokými možnostmi 

focení a zpracování fotek – to vše za vynikající cenu. Vybrat si 

můžete z pěti barev. Rozlišení senzoru fotoaparátu je 14 me-

gapixelů. Stane se vašim společníkem na cesty, protože jeho 

tloušťka je pouze 18,4 mm! Navíc skvěle padne do ruky. Kro-

mě detailních a ostrých snímků nabízí také možnost záznamu 

videa v rozlišení HD, které se ovládá samostatným tlačítkem.

Do kapsy pro vašeho studenta se určitě hodí MP3/MP4 pře-

hrávač s kapacitou vestavěné paměti 4 GB s dlouhou výdrží 

přehrávání. Zvládne nejen hudbu v MP3, ale i videa v MP4, kte-

rá zobrazí na displeji s úhlopříčkou 5,1 cm. Nabíjí se přes USB 

a vydrží hrát až třicet hodin, v případě videa pak čtyři hodiny. 

4. 12. sledujte Tipy ptáka Loskutáka a re-
portáže o nových meteostanicích Hyundai.
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dOMáCí spOTřEbIčE • ESpRESA

Zájem o přístroje na výrobu skvostné kávy dokazuje, že si konečně i u nás začínáme na 
dobrou kávu zvykat. navíc espresa, která vám představíme, umožňují připravit lahodný 
nápoj vždy ve stejné kvalitě a některá umožní připravit nápoj i podle přání. 

Espreso deLonghi ECaM 23.450.b černé
cena: 19.990 kč

pákové espreso krups Xp5220.30
cena: 2.999 kč

Espreso krups kp 500 nescafé dolce gusto CIRCOLO 
cena: 2.999 kč

Espreso deLonghi EC 850 nerez
cena: 8.990 kč

Espreso deLonghi ECaM 22.110.b
cena: 10.990 kč

Espreso DeLonghi používá dvouřádkový displej. Patentovaný Cappuccino System vytvoří šálek ka-

pučína jedním stiskem, funkce Clean pročistí systém od mléka. Má paměť na vámi vytvořený druh 

kávy. Automat lze plnit zrnkovou i mletou kávou a připravit i dva šálky najednou. Šálek lze osvětlit 

a tím dodat přípravě nápoje zajímavou atmosféru.

• Vyjímatelná nádoba na vodu (kapacita 1,8 l) s indikátorem na doplnění vody 

• Patentovaný termoblok udržuje ideální a stálou teplotu espresa

• Automatická čisticí a odvápňovací funkce

• Příkon: 1 450 W

• Rozměry (švh); hmotnost: 238 x 430 x 338 mm; 9 kg

Domácí espreso je vyvedeno v kombinaci broušeného nerezu, hliníku a plastu. Espreso má vnitřek 

z nerezu a používá nový termoblok, takže káva má ideální teplotu ihned od prvního šálku. Konstruk-

ce přístroje eliminuje tvorbu vodního kamene v systému a díky bezsítkovému systému PerfectPress 

umožní aktivní stlačení mleté kávy. Tlak 15 barů.

• Vyjímatelný zásobník na vodu má kapacitu 1,1 litru 

• Najednou lze uvařit více šálků 

• Rychlejší předehřátí vody hned pro první šálek

• Příkon: 1 400 W

• Rozměry (švh); hmotnost: 320 x 365 x 255 mm; 6,3 kg

Toto espreso využívá exkluzivně známé kávové kapsle Nescafé Dolce Gusto, v současné nabídce 

je 20 teplých i studených nápojů. Modré je osvětlení šálku a nádržky na vodu, tlak má 15 barů. Za 

dvacet minut se přístroj vypne. Odkapávací tácek je výškově nastavitelný ve třech úrovních. Je tu 

i nádobka na použité kapsle. Dodává se se třemi baleními kapslí zdarma.

• Vyjímatelný zásobník na vodu má kapacitu 1,3 litru 

• Ohřev pomocí termobloku 

• Příkon: 1 500 W

• Rozměry (švh); hmotnost: 320 x 310 x 200 mm; 3,7 kg

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

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

připravit kapučíno či latte bez asistence obsluhy. Pracuje po stisku jednoho (či několika) ze šesti pod-

svícených tlačítek. Horní plocha je přizpůsobena na odkládání šálků na kávu.  

• Vyjímatelný zásobník na vodu má kapacitu 1 litr 

• Patentovaný „Automatic Cappuccino system“ připraví kapučíno nebo latte stiskem jediného tlačítka 

• Energetická třída A

• Příkon: 1 450 W

• Rozměry (švh); hmotnost: 260 x 320 x 305 mm; 7 kg

Tento přístroj umožňuje používat zrnkovou i mletou kávu a najednou může připravit až dva šálky. Vy-

jímatelná spařovací jednotka má kapacitu 6–14 g s funkcí předpaření. Velmi tichý mlýnek disponuje 

13 možnostmi nastavení hrubosti mletí. Automatické vypnutí přístroje a vypínač elektrické energie 

pro nulovou spotřebu jsou integrovány.

• Vyjímatelný zásobník na vodu má kapacitu 1,8 litru a ukazatel stavu vody

• Patentovaný termoblok pro stálou teplotu espresa

• Samočisticí funkce a odvápňovací program

• Příkon: 1 450 W

• Rozměry (švh); hmotnost: 238 x 430 x 351 mm; 9 kg

doporučujeme pro váš domov něco o kávě

Káva se získává mletím pražených semen ká-

vovníku. Je charakteristická silnou vůní a čer-

nou barvou. Obsahuje mimo jiné alkaloid ko-

fein, který povzbuzuje srdeční činnost.

Káva se odborně připravuje jako směs 

plodů různých druhů kávovníku. Pro přípra-

vu kávy u nás se používají jen dva základní 

typy: káva arabika a robusta.  

Kvalitu uvařené kávy ukáže pěna. Pokud 

je káva vodovatá, bude pěna světlá, bublin-

ková, nahoře plave olej. Je-li káva spálená, 

je v šálku hodně tmavá pěna, která se rychle 

ztrácí. U  správného espresa musí vytékat 

do šálku pěna krémová. Jakmile začne dělat 

světlou skvrnu, je to špatně. 

druhy kávy
Ristretto – jen 20 ml emulze z 6 až 7 gramů 

kávy je ideál. Pěna musí být hustá a krémo-

vá, káva nesmí chutnat spálenou hořkostí.

Espresso – sedm gramů kávy na porci 20 až 

30 ml, to je standard pro espreso. Pravé ital-

ské vytéká 25 sekund a obsahuje 30 ml vody. 

Na hladině je pěna barvy lískového oříšku sil-

ná cca 1–2 mm, známá pod názvem crema. 

Tmavší barva pěny znamená příliš vysoký tlak 

daný velkým stlačením kávy ve filtru a výsled-

kem může být „přepálená“ chuť nápoje. U nás 

se většinou pije espresso lungo, které je při-

praveno také ze sedmi gramů kávy, ale obsa-

huje více vody (80–200 ml, typicky 120 ml). Po-

kud trváte na velkém espresu, měli byste první 

šálek emulze dolít jen horkou vodou.

Cappuccino (kapučíno) – espreso s našle-

haným mlékem a mléčnou pěnou. Nejdříve 

se šlehá mléko, na ně se nalije káva, nebo 

se naopak nalévá mléko do espresa. Mléč-

ná pěna tvoří vrstvu 1 až 2 cm silnou. Teplo-

ta mléka je max. 70 °C. Kapučíno je pravé 

espreso s  ohřátým zpěněným mlékem, ne 

instantní náhražkou, která s  touto italskou 

specialitou nemá nic společného. Nejlepší je 

použít speciální mléko – dělá hustou krémo-

vou pěnu. Ideální je kávovar s  tryskou, jež 

pomocí horké páry mléko napění.

Caffé latte (čti kafé laté) – do vysoké štíhlé 

sklenice (90 ml) patří malé espreso (30 ml) 

a dvě třetiny teplého mléka s trochou pěny.

Macchiatto (čti makiato) – strakatá bílo-

-hnědá káva: jde o  klasické espreso za-

kápnuté mléčnou pěnou.

Vídeňská káva – káva se šlehačkou, může 

být turecká i překapávaná.

Ledová káva, frappé – vychlazené espre-

so se šejkruje nebo šlehá s  ledem, cukrem 

a mlékem, až se vytvoří pěna. Lze vylepšit 

zmrzlinou, šlehačkou a  posypat skořicí či 

kakaem.

Melange (čti melanž), kapucín, brauner 

– v německy mluvících zemích se tak ozna-

čují kávy s podílem mléka; u melange je to 

1:1, u ostatních méně mléka.

Irská či alžírská káva – espreso s whisky 

či vaječným koňakem.
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vrcholí před Vánoci
Úklid

Vysavače sáčkové
Jsou zaslouženě nejpočetnější skupinou. Dů-

vodem je jednoduché použití i hygienické od-

straňování nečistot, které jednoduše uzavřeme 

do sáčku ještě před vyjmutím z přístroje a vy-

hodíme i  s  ním. Vysoký stupeň čistoty vzdu-

chu zajišťuje několikastupňová filtrace, takže 

výstupní vzduch je ještě čistější než v místnosti 

samotné. Zpravidla bývá sáček několikavrstvý.

Sáčkové vysavače se vyrábějí v  různých veli-

kostech a  provedeních od  ručních, určených 

pro rychlé likvidování drobných domácích ne-

hod, až po velké hrncové vysavače určené pro 

úklid velkých domácností i menších firem.

Nevýhodou sáčkových vysavačů je snižování 

sacího výkonu (tahu vysavače) se zaplňováním 

sáčku. Proto je nutná výkonová rezerva, kte-

rá tyto ztráty pokryje. U  některých vysavačů 

najdeme speciální koše, které zlepšují odtah 

vzduchu z  celého povrchu sáčku tím, že za-

brání jeho přisátí na stěnu přístroje. Při použí-

vání  vysavačů nastavujeme výkon tak, aby se 

sací hubice ještě „nelepila“ k podlaze. Až sací 

výkon díky zaplnění sáčku klesne, nastavíme 

vyšší stupeň regulace.

Cyklónové vysavače
Filtr vysavače má konstrukci, která neztrácí 

výkon při zaplňování sběrné nádoby. Fungu-

je na  principu odstředivé síly, která z  prou-

du vzduchu odloučí hmotné částice, a  to už 

od  velikosti nejmenších nečistot. Účinnost 

filtru závisí na rychlosti, kterou proudí vzduch 

ve  spirále nebo kolem přepážek. Proto jsou 

cyklónové filtry i  mnohakomorové, aby se 

v drobných komůrkách odstranily i ty nejmenší 

nečistoty.

Nevýhodou je konstrukční náročnost filtru 

a provoz v okamžicích náběhu a doběhu, kdy 

je rychlost proudění nižší. Proto jsou i zde apli-

kovány dodatečné filtry, které zabraňují drob-

ným nečistotám proniknout ven z  vysavače. 

Pro lepší funkčnost filtrace je rozumné sběr-

nou nádobu vysypávat po  každém vysávání. 

Nevýhodou je nižší hygiena při odstraňování 

vysátých nečistot, výhodou možnost nádobu 

vymýt a nechat vyschnout před dalším vysá-

váním.

Vodní filtrace 
Zde je proud vzduchu a  nečistot směrován 

pod vodní hladinu do  separátoru, kde voda 

víří a  nečistoty se do  ní předají. Odpadá ku-

pování sáčku i  nehygienické vysypávání. Ne-

čistoty ve vodní lázni postačí po vysávání vylít 

a separátor propláchnout. Procházející vzduch 

zbavuje hrubých i  jemných nečistot, přesto je 

za vodním filtrem ještě umístěn molitanový filtr, 

případně filtr Hepa. Do vodní náplně lze přidat 

vonné esence a  byt současně s  vysáváním 

provonět a zvlhčit vzduch. 

bezsáčkové vysavače
Do této skupiny bývají zařazovány i cyklónové 

vysavače, které jsou také bez sáčku, ale jsem 

přesvědčen, že sem nepatří. Tato skupina vý-

robků sice sáček nemá, ale jejich sběrná ná-

doba je takové konstrukce, že umožňuje od-

středit těžší nečistoty a ty drobné přenechává 

filtru, který je umístěn na  výstupu ze sběrné 

nádoby. Ten se zanáší pomaleji než klasický 

sáček, ale mnohem rychleji než u cyklónového 

vysavače. Nevýhodou je nižší hygiena při od-

straňování nečistot.

druhá a třetí filtrace  

Téměř každý vysavač s výjimkou většiny ruč-

ních přístrojů určených pro rychlý úklid drob-

ných nečistot je vybaven filtrem umístěným 

před motorem a výstupním filtrem umístěným 

zpravidla na  výstupu vzduchu z přístroje. Fil-

tr před motorem slouží také jako ochrana pro 

případ protržení sáčku. Proto je důležité tento 

filtr udržovat funkční a  neodstraňovat jej. Při 

poškození sáčku, například při vysátí většího 

kusu rozbitého skla, by se mohly nečistoty do-

stat až do motoru a turbín, kde způsobí zhor-

šení parametrů vysávání a často tento agregát 

neopravitelně poškodí.

Výstupní filtr je důležitý zejména pro alergiky, 

protože má za úkol odstraňovat nejmenší čás-

tečky prachu. Nejčastěji jsou zde používané 

speciální filtry Hepa, které mohou být i  čisti-

telné, takže je lze propláchnout pod proudem 

vody a po vysušení opět použít. Úspora nákla-

du je zřejmá. 

novinky v oboru 

Výrobcům se v  poslední době podařilo vyvi-

nout nové sací agregáty vysavačů s  účinněj-

šími turbínami, které dosahují stejných sacích 

výkonů při zhruba polovičním příkonu. Vysa-

když se řekne předvánoční úklid, mů-
žeme si pod tím představit prakticky 
všechny úklidové práce v domácnosti 
od praní a žehlení přes mytí nádobí 
až po vysávání a údržbu podlahových 
ploch v bytě. abychom téma poně-
kud zúžili, budeme se věnovat hlavně 
očistě různých podlah.

iNSpiRACE EuRONiCS • 6/201146 autor: Miloš Chadt, foto: Philips
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Za  velmi užitečné považuji sledování čistoty 

přicházejícího vzduchu a řízení pohybu podle 

množství nasávaných nečistot, což podstat-

ně zefektivní práci přístroje. Některé typy ro-

botických vysavačů se umějí samy postarat 

o  vysáté nečistoty, které při návratu přístroje 

do nabíjecí stanice odsají do  zásobníku. Po-

kud je tento zásobník současně využitelný jako 

domácí vysavač, odpadá potřeba dalšího vy-

savače v domácnosti.

Nevýhodou těchto přístrojů je nutnost zabez-

pečení volného průjezdu odstraněním kabelů 

a překážek v místech, kam musí zajíždět. 

Víceúčelové vysavače
Rozšiřují působnost vysavačů na  práci při 

mokrém čištění. Z  přídavné nádrže vstřikují 

vodu se saponátem pomocí trysky, která je 

součástí speciální hubice. Stejnou hubicí se 

v  jednom tahu tekutina s nečistotami odsává 

do sběrné nádoby. To můžeme využít při mytí 

hladkých podlah, oken a  při mokrém čištění 

koberců. Přitom nelze využít stejný saponát 

jako při ručním čištění, ale je nutné použít pro-

středek se sníženou pěnivostí.

U  kvalitního vysavače dochází jen k  malému 

promočení koberců a  většina vody je z  něj 

ihned odsáta do  sběrné nádoby. Systém 

plováku a molitanového filtru zabrání vniknutí 

vody do motorové části i při naplnění nádoby.

Široké možnosti vysavače musejí být pod-

pořeny příslušenstvím, proto jsou zpravidla 

dodávány dvě sací hubice se vstřikovacími 

tryskami – široká pro mokré čištění koberců 

a úzká pro čalounění. K široké hubici je do-

dávána stírací lišta, která je určena pro mytí 

hladkých podlah i svislých ploch, 

včetně oken.

Víceúčelový vysavač umožňuje 

také vysávání suchých nečis-

tot. Proto je vybaven i  příslu-

šenstvím pro suché vysávání. 

Pro něj musí být využit jiný 

filtr, proto je nutné vždy při 

změně režimu vysávání fil-

traci přestavět, což je ně-

kdy považováno za nevý-

hodu těchto přístrojů. Pro 

suché vysávání je zpra-

vidla využíván sběrný 

sáček, pro mokré mo-

litanový filtr. 

parní čističe
Jsou často opo-

míjenou možnos-

tí úklidu hlavně 

v  hygienicky ná-

ročných prosto-

rách koupelny, 

toalety i  ku-

chyně, kde se 

hodí například pro 

čištění trub. Pára dobře 

rozkládá tuky a  odstraňuje 

zaschlé nečistoty bez nut-

nosti použití chemie. Přitom 

dezinfikuje a  zabíjí roztoče či hmyz včetně 

jeho vajíček. Párou lze ošetřit i textilie, kober-

ce nebo místa, kam se běžně nedostaneme, 

jako jsou skuliny, ale například i odpadní po-

trubí.

Výrobník páry bývá jednoduchou tlakovou ná-

dobou, ve  které se varem vody vytvoří pára 

o potřebném tlaku. V kombinaci s vysáváním 

se hodí k ošetření domácnosti od alergenů či 

pro úklid po  domácích mazlíčcích. Podobně 

jako vysavač má i parní čistič svoji zmenšenou 

ruční verzi. 

Příslušenství k  parnímu čističi je různorodé. 

Pro čištění využívá širokou paletu různých 

trysek, kartáčků, ale i hubice podobné příslu-

šenství vysavačů. Proto je důležité se s mož-

nostmi nástavců a jejich účelem seznámit ještě 

před nákupem.

Trysky a  trysky s  kartáčky slouží zpravidla 

k uvolňování nečistot z hladkých povrchů, jako 

jsou kachličky a spáry mezi nimi nebo k od-

straňování mastných nečistot, například z gri-

lů. Pro plošné čištění oken, hladkých podlah 

a nerezových ploch jsou určeny stěrky s trys-

kami. Kombinovaný přístroj jimi rovnou nečis-

toty odsává.

Některé nástavce jsou opatřeny savým ma-

teriálem, do  něhož vzlínají párou rozpuštěné 

nečistoty. Výjimečně může být příslušenstvím 

přístroje i napařovací žehlička využívající páru 

vyrobenou čističem.

Leštiče
Specializované přístroje s lešticími kartáči jsou 

určeny pro hladké podlahy jako linolea, dlažby, 

betonové a lité podlahy i mramor. 

Podle použitých kartáčů lze přístrojem odstra-

ňovat starý vosk, nanášet nový a leštit. Dalším 

krokem je leštění do  vysokého lesku pomocí 

filcových kotoučů. Při všech těchto činnostech 

vzniká odpad, který přístroj rovnou odsává.

Jejich využití je účelné zejména při velké ploše 

hladkých podlah, proto je využije jen malé pro-

cento domácností.

vače s těmito agregáty se již objevují v prode-

ji. Test jednoho z  nich najdete  na  straně 54. 

Srovnatelnou sílu sání je tak schopen vyvinout 

vysavač s běžným typem agregátu o příkonu 

kolem 2 000 W i moderní vysavač s příkonem 

1 000 W. 

Bonusem moderních sacích agregátů je nižší 

hlučnost, která je dnes jedním z upřednostňo-

vaných parametrů při výběru vysavače. Mo-

derní vysavače dokonale těsní, a tak nedochá-

zí k nežádoucímu přisávání falešného vzduchu 

a ztrátě sací síly s tím spojené. 

příslušenství
Dnešní požadavky na příslušenství vysavačů si 

vynutily i  jeho vývoj. Nutná je nejen jednodu-

chost a účelnost použití, ale i jeho uskladnění 

tak, aby byl po ruce. Důležitá je i co nejmenší 

hlučnost sacích hubic. 

Speciální hubice pro hladké podlahy s měk-

kými kartáčky na sbírání drobného prachu 

je již dodávána téměř s  každým přístro-

jem, stejně jako univerzální hubice. Ta vždy 

umožní sbírat nečistoty z koberce i z hlad-

kých podlah podle vysunutí či zasunutí kar-

táčů.

Výhodným příslušenstvím pro vysávání 

koberců a  čalounění je hubice s  rotačním 

kartáčem. Její hlavní výhodou je proče-

sávání koberce, což přispívá k  uvolnění 

nečistot usazených mezi jeho vlákny, a vy-

soká účinnost. Užší hubice jsou pak urče-

ny pro čalounění. Nevýhodou, která bude 

ještě markantnější ve  spojení s  moderními 

tichými přístroji, je poměrně vysoká hluč-

nost. Rotační kartáč u  těchto hubic může 

být poháněn samostatným elektromotorem 

nebo turbínou poháněnou procházejícím 

vzduchem.

Důležité je i  drobné příslušenství jako úzká 

štěrbinová hubice, která může být integrována 

spolu s hubicí na čalounění a kartáčkem pro 

jemné čištění záclon a  odstraňování prachu, 

případně může být provedena jako teleskopic-

ká pro delší dosah.

další důležité vlastnosti
Pokud vybíráte vysavač pro velký byt, nepře-

hlédněte akční rádius. Je to parametr, který 

říká, jak daleko od zásuvky můžete vysávat.

K  velikosti vysávaného prostoru přihlédněte 

při posuzování velikosti sběrného sáčku, pří-

padně prostoru pro nečistoty u bezsáčkových 

vysavačů. U cyklónové a vodní filtrace je vhod-

né odstraňování nečistot po každém vysávání, 

proto není velikost sběrné nádoby podstatná.

Robotické vysavače
Služebně nejmladší přístroje si rychle získávají 

oblibu zejména ve velmi aktivních domácnos-

tech, kde přebírají pravidelný běžný úklid velké 

části podlahové plochy. Jde o přístroje s ome-

zeními vyplývajícími z akumulátorového napá-

jení, proto je výhodné, pokud obsahují rotační 

kartáč, který navýší účinnost vysávání. 

dOMáCí spOTřEbIčE • Úklid pOdlAH

Neobvyklou vychytávkou může být statická prachovka 
uchovávaná a automaticky čištěná ve vysavači.

Součástí příslušenství může být i dálkové ovládání 
vysavače, které je ještě pohodlnější než ovládání nohou 

na přístroji.

Filtr cyklónového vysavače s komůrkami pro 
odstřeďování nejmenších nečistot z proudu vzduchu.

Speciální hubice pro vysávání suchých nečistot z tvrdých 
podlah. Je vybavena jemnými kartáčky zachycujícími 

drobné části prachu.

Cyklónový filtr s komorami pro odstranění hrubých 
a  drobných nečistot.
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dOMáCí spOTřEbIčE • Úklid pOdlAH

V hlavním tématu jsme se tentokrát zabývali úklidem podlah. pro vaši inspiraci vám přiná-
šíme několik přístrojů, které by vám s úklidem mohly výrazně pomoci.

Robotický vysavač samsung VCR8895L3a/XEO
cena: 9.990 kč

Vysavač Rowenta RO 462701 silence Force Compact
cena: 3.990 kč

Tyčový vysavač Rowenta Rh 845901 12V 
cena: 2.799 kč

Vysavač hyundai VC 926 s ECO energy motorem
cena: 1.999 kčVysavač Electrolux ultraOne Z8822gp

cena: 4.990 kč

Vysavač deLonghi WFF 1800 pET aqualand
cena: 5.990 kč

Exkluzivně v prodejnách Euronics lze koupit robotický vysavač Samsung se systémem „Visionnary 

mapping“, který si pomocí kamer vymezí oblast, již pak uklidí. Má LED displej, dotykové ovládání na 

těle i infračervené ovládání, virtuální stěnu k vymezení oblasti úklidu, antikolizní senzory a senzory 

proti pádu a namotání kabelů. Uklízí rychlostí 0,3 m/s a má výstupní filtr Hepa H11. Dva kartáčky 

jsou tu na úklid rohů a podlahu lze stírat mikroutěrkou.

• Doba vysávání/nabíjení: 90/120 minut

• Hlučnost: 70 dB(A) v režimu Power a 62 dB(A) v režimu Low noise

Extrémně tichý a výkonný prachový vysavač s filtrem Hepa 12, s teleskopickými kovovými trubicemi 

a elektronickou regulací sací síly používá sací hubici Delta Silence Force. Příslušenství tvoří dále hubice 

na parkety, kartáč na nábytek a štěrbinová hubice. Délka přívodního kabelu je šest metrů. Při koupi 

dostáváte sáčky na rok vysávání zdarma.

• Příkon: 2 100 W

• Kapacita sáčku: 3,5 litru

• Hlučnost: 71 dB (A)

Velmi skladný samostojící vysavač, který je k dispozici vždy, když je třeba. Ke svému provozu 

nepotřebuje kabel ani sáček (používá cyklónový systém Air Force Cyclonic), a přitom je schopen 

vysát až 99 % nečistot za dobu až 25 minut, při spuštění zabudovaného aktivního turbokartáče 

s funkcí booster pak 15 minut. Při práci s XL násadou není nutné se ohýbat.

• Příkon: při napájení 12 V odpovídající 2 200 W

• Objem sběrné nádoby: 0,9 litru

• Hlučnost: 80 dB (A)

Sáčkový podlahový vysavač Hyundai VC 926 je jedinečným svým výkonným ECO energy motorem. 

Ten zajišťuje vysokou účinnost vysávání při nižší spotřebě energie. 1 200 W ECO energy motoru = 

2 000 W u běžných vysavačů, tzn. spotřeba elektrické energie je nižší o 40 %. Motor vysavače je při-

tom obnormálně tichý. Vysavač s pětinásobným filtračním systémem s HEPA filtrem má v příslušenství 

také podlahovou, kartáčovou a štěrbinovou hubici. 

• Příkon: 1 200 W

• Kapacita sáčku: čtyři litry

• Hlučnost: pod 76 dB (A)

Exkluzivně jen v prodejnách Euronics si můžete koupit vysavač s elektronickou regulací výkonu, který 

je vybaven ultralehkými kovovými teleskopickými trubicemi a hubicí AeroPro, omyvatelným výstupním 

filtrem Hepa H13 a motorovým mikrofilmem. Příslušenství 3 v 1 si vysavač vozí ve svém těle. Je vyba-

ven měkkými kolečky. Akční rádius 10 m. 

• Příkon: 2 200 W

• Typ sáčku: S-bag ultra, 5 litrů

• Hlučnost: 72 dB (A)

Vysavač s jedinečným vodním cyklonickým filtračním systémem Aqualand, který efektivně eliminuje 

zvířený prach a funguje i jako čistička vzduchu. Vodní filtrace ve spojení s filtrem Hepa H13 zastaví 

i ty nejmenší částice prachu (do velikosti 0,3 mikronu). Díky osminásobné filtraci je vhodný pro aler-

giky. Umožní i vysávání tekutin. Jeho akční rádius je 11 metrů.

• Příkon: 1 800 W

• Kapacita sběrné nádoby: 3 litry

• Hlučnost: 85 dB (A)

Vybrali jsme pro vás
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čokoláda) se skládají za dvou disků. Vždy první 

se vkládá disk s mlékem a poté kávový. Disky 

nejsou pouze zásobníky. Uvnitř se odehrává 

spařování kávy i pěnění mléka, a proto je každý 

uvnitř jiný. Jsou v nich sítka, drážky vedoucí te-

kutiny nebo meandry k pěnění mléka. 

Obsluha
Je vhodné nejprve zapnout kávovar a  poté 

vložit kapsli. Pak již bez čekání stačí stisknout 

tlačítko. V  průběhu dávkování je také možné 

dalším stiskem dávkování přerušit a připravit si 

tak například silnější espreso, anebo ke konci 

cyklu, když se zelená kontrolka funkce rozbliká, 

tlačítko podržet a přístroj bude přidávat vodu, 

dokud ho nepustíme. Tady je nutné uvědomit si, 

že při výrobě nápojů s mlékem se provádí ně-

kolik kroků, takže jejím zkrácením můžeme přijít 

o mléčnou pěnu a část mléka. Proto doporučuji 

takto manipulovat jen s množstvím kávy. Další 

možností volby je odvápňování, které musíme 

spustit na výzvu kávovaru, případně kdykoli jin-

dy. Jen je nutné vložit servisní disk, který je ulo-

žen ve schránce za nádržkou na vodu. Na něm 

je čárový kód pro ohřev vody, takže jej můžeme 

využít i pro dávkování čisté vody například pro 

výrobu čaje. Na kruhu kontrolek kolem tlačítka 

je i signalizace prázdného zásobníku vody. Po-

sledním úkonem obsluhy je nastavení jedné ze 

dvou výšek podstavce pod šálkem, případně 

jeho vyjmutí kvůli vysoké sklenici.

Testy
Rozhodl jsem se zjistit, jak čárkový kód ovliv-

ňuje teplotu a dobu přípravy nápoje. Měřil jsem 

teplotu ve  vytékajícím proudu tekutin a  čas 

od stisknutí tlačítka po dotečení a dokapání ná-

poje. Po něm přístroj ještě chvíli čeká, než se 

přepne do  režimu stand-by. Výsledky najdete 

v tabulce. Zajímavý je způsob práce s mlékem 

při přípravě kávy macchiato. Zjistil jsem postup-

né zvyšování teploty. Nejnižší teplotou se jen 

vytlačí a zředí kondenzované mléko z T discu, 

vyšší vytváří napěněné mléko a nejvyšší mléč-

nou pěnu. Z velkého disku trochu mléka vyte-

če už při založení kapsle, proto nejprve vložte 

sklenici. Podobně se přístroj chová k čokoládě, 

když předtím napustil ohřáté mléko.

Teplota vytékajícího nápoje má vzrůstající 

tendenci i při přípravě kávy, ale již první kapky 

mají teplotu kolem 80 °C.

Očista
Kromě odvápnění, ke kterému přístroj nabádá 

v pravidelných intervalech, postačí přístroj po-

mocí servisního disku propláchnout po  kaž-

dém používání mléka a  občas vyčistit držák 

a hubičku, kterou lze jednoduše vytlačit. Skládá 

se ze dvou částí zaklapnutých do sebe. Povrch 

přístroje se čistí vlhkým hadříkem s tekutým ne-

brusným čisticím prostředkem.

hodnocení
Pokud chcete připravovat vždy kvalitní kávu 

s  minimem starostí a  bez jakéhokoli nastavo-

vání, je Tassimo ideální volba. Kromě Tassima 

40, které jsem testoval, je na  trhu i  jednoduš-

ší Tassimo 20 a vybavenější Tassimo 65 navíc 

s displejem v češtině a filtrem na vodu. S testo-

vaným přístrojem jsem byl velmi spokojen. Ná-

poje z něj jsou lahodné a voňavé. Jediný drobný 

nedostatek spatřuji jako milovník silného malé-

ho espresa v nemožnosti uložit do paměti ruč-

ní nastavení množství vody, což je ale logické, 

protože údaje o nápoji se vždy načtou z čáro-

vého kódu. Navíc by se muselo zapamatová-

vat u složitějších nápojů více parametrů. Při šíři 

sortimentu nápojů, které lze zakoupit (většinu 

zatím v zahraničí), je těžko proveditelné osobní 

nastavení pro každý z nich.

před kávou
V balení najdete kromě přístroje a čisticího dis-

ku pouze návod, který přehledně seznamuje se 

vším nutným, a pozvánku do klubu myTassimo 

– www.tassimo.cz. Přihlášení do klubu posky-

tuje údaje o  kávovaru, kapslích a  slibuje zasí-

lat informace o akcích i novinkách, z nichž se 

vbrzku čeká uvedení dvou druhů čaje pro Tassi-

mo a posléze dalších mnoha druhů kávy. 

Po vybalení návod doporučuje omýt zásobní 

nádržku a přístroj několikrát propláchnout na-

prázdno s  čisticím diskem. Pak přípravě kávy 

nestojí nic v cestě. 

T disc
Kapslí T disc má existovat šest druhů, z  toho 

pět káv a čokoláda. Reálně se mi podařilo se-

hnat o  jeden méně, espreso je však součástí 

kávy Macchiato, proto jsem mohl posoudit i to. 

Zatím je druhů méně než u typů, které jsou déle 

na  trhu, ale nabídka se bude rychle rozrůs-

tat. Ještě do konce roku by měl přibýt zelený 

a ovocný čaj. Zahraniční obchody nabízejí zhru-

ba 50 druhů T disků různých výrobců, takže 

se jistě bude brzy větší část prodávat i u nás. 

Na každém disku najdete čárový kód, ve kte-

rém je zakleta celá receptura pro přípravu uve-

deného nápoje. Je to množství vody, čas i tep-

lota spařování, což jsou parametry, podle nichž 

se přístroj nastaví a zajistí tak ideální podmínky 

pro přípravu. Není tedy třeba nic ručně nasta-

vovat – jen vložit disk a stisknout tlačítko. Vý-

hodou je, že přístroj není nutné pro každý nápoj 

programovat znovu, protože nedílnou součástí 

každého nápoje je ideální receptura. Kávové 

nápoje s  mlékem (kapučíno, latte macchiato, 

dOMáCí spOTřEbIčE • TEST

kávovar, 
který umí číst

kávovar Bosch Tassimo TAS 4013

Cena: 3.690 Kč

Technologie 
přípravy:

nápoje z kapslí typu T disc

Možnosti  
nastavení:

automat, ruční, odvápnění

Tlak: 3,3 baru

Zásobník na 
vodu: 

2 l

Příkon:
1 600 W  
(naměřeno 1 620 W)

Příkon ve stand-by: 0,6 W (1,3 W)

Rozměry (švh); 
hmotnost:

273 x 204 x 334 mm; 
2,74 kg

bosch Tassimo Tas 4013

Trend kávovarů vyrábějících různé ká-
vové, ale i jiné nápoje ze speciálních her-
meticky uzavřených kapslí se nevyhnul 
ani značce bosch. není divu. Takto balená 
káva je perfektně ochráněna před ztrá-
tou aroma a lze jednoduše zachovat stále 
stejnou kvalitu i u dalších nápojů. kávo-
var bosch Tassimo Tas 4013 se od ká-
vovarů jiných značek liší automatickým 
přizpůsobením procesu spařování nápoje 
na základě čárového kódu, který si přečte 
na speciální kapsli s nápojem T disc.

Nápoj Teploty spařování
mléko + nápoj

Čas spařování
mléko + nápoj

Objem šálku  
doporučený

Objem nápoje  
měřený bez pěny

Caffe Crema není + 80–88 °C 74 s 150 ml 116 ml

Caramel Macchiato 20–95 °C + 80–87 °C 58 + 50 s 275 ml 212 ml

Čokoláda Milka 70–88 °C + 40–94 °C 45 + 45 s 180 ml 154 ml

Cappuccino 20–95 °C + 80–90 °C 45 + 60 s 160 ml 134 ml

Latte Macchiato 20–98 °C + 80–89 °C 62 + 54 s 275 ml 213 ml

Espresso není + 80–89 °C 61 s 60 ml 50 ml

detail držáku na kapsle, ze kteých se pak vyrábí 
požadovaný nápoj.

A připravený nápoj pak jen láká k tomu, abyste ho 
ochutnali...

ukázka balení kapslí pro použití v kávovaru. Nabídka je 
už nyní poměrně dost bohatá, ale určitě se do budoucna 

ještě podstatně rozšíří.
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Výborných parametrů dosahuje pračka také 

zásluhou systému MPS. Při programech využí-

vajících tento systém je voda spolu s práškem 

napuštěna do jednotky MPS. Zde vytvoří kon-

centrovaný roztok, který je pod tlakem vstřiko-

ván rovnou do  prádla. Na  rozdíl od  běžného 

praní je rychle vytvořen prací roztok a prádlo je 

vystaveno ostřikování tímto roztokem. Po na-

puštění vody roztok koluje přes jednotku MPS 

a prádlo je dále ostřikováno. Tři nové progra-

my využívající tuto technologii zvyšují účinnost 

praní natolik, že umožňují prát při teplotách 

nižších o 20 °C s nezměněnými výsledky praní 

(se stejnou účinností). Je to program Perfect 

20  °C, který poskytuje stejný výkon jako při 

praní ve 40  °C, program Intensive 40  °C na-

hrazující 60 °C a Performance Plus 60 °C pro 

nejznečištěnější prádlo a odolné skvrny.

Mezititulek
Stejně tak Mix Power System zvyšuje účinnost 

máchání, které zajistí úplné odplavení zbytků 

pracích prášků, což je obzvlášť výhodné pro 

alergiky. 

K dispozici je rovněž řada 

tradičních programů včetně 

programu pro vlnu, ruční pra-

ní i Mix & Wash pro barevné 

prádlo. Pro rychlé praní mů-

žete zvolit speciální program 

označený na  otočném voli-

či jako Rapid, který prádlo 

vypere za  14, 30 nebo 44 

minut podle jeho hmotnos-

ti, zjištěné KG detektorem. 

Doplňková funkce Aquaplus, 

vhodná zejména pro alergiky, 

provede dokonalejší máchá-

ní a  funkce Snadné žehlení 

omezí pomačkání prádla. 

Všechny tyto automatické a  inteligentní pro-

gramy řídí elektronika Fuzzy Logic, stejně jako 

možnost odložit jejich start až o 23 hodin.

Odstředění ve třídě A zajišťuje 1 400 otáček 

za  minutu, které lze nezávisle na  zvoleném 

programu snížit.

Mezititulek 

Pračky Grand´O Evo mají nová dvířka o prů-

měru 35 cm s madlem umístěným v horní části 

dvířek, což je technicky náročnější řešení, při-

nášející vyšší komfort obsluhy pohodlnějším 

otevíráním. Dvířka lze otevřít až do úhlu 180°, 

proto o ně při vkládání prádla nezavadíte. 

Multifunkční digitální displej zobrazující pře-

hledné symboly spolu s  číselnými údaji po-

máhá přehlednějšímu programování i  indikaci 

provozu pračky. 

Aplikovány jsou všechny běžné technologie 

chránící provoz pračky. Ochrana proti přeteče-

ní, automatické řízení odstřeďování a vyvážení 

i kontrola množství pěny. Výrobce dbá i na an-

tibakteriální ochranu, kterou realizuje antibak-

teriální úpravou lopatek bubnu.

pROFil • dOMáCí spOTřEbIčE

autor: Miloš Chadt, foto: Rowenta
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Nezvykle tichý úklid pere perfektně a úsporně

vysavač Rowenta Silence Force Extreme RO5921 pračka Candy Grand EVO 1473 dW

cena: 6.999 Kč

filtrace,  
velikost sáčku:

Hepa 13,  
5 l

akční rádius: 11 m

příkon,  
hlučnost: 

900 W/1 100 W max.,  
62 dB

rozměry (švh); 
hmotnost: 

34 x 55 x 35 cm (nastojato); 
8,6 kg

cena: 15.990 Kč

Náplň, maximální 
otáčky odstřeďování:

7 kg,  
1 400 ot./min

Třídy účinnosti: energie A++, praní A, 
odstřeďování A

Spotřeba vody 
a energie: 

55 l a 1,05 kWh

Hlučnost praní 
a odstřeďování :

58 a 75 dB(A)

rozměry (švh); 
hmotnost: 

34 x 55 x 35 cm  
68 kg

Rowenta  
silence Force Extreme RO5921

Candy grand EVO 1473 dW

Stupeň Podtlak Příkon

1 – záclony 5 kP 110,4 W

2 – lehké koberce 8 kP 206,6 W

3 – hladké podlahy  
– max.

19 kP 758,4 W

jako extrémně tichý a účinný propaguje výrobce nový vysavač 
Rowenta RO5921, dokonce s tím, že vysavač můžete zapome-
nout vypnout, protože jej neuslyšíte.

Tak se dá ve zkratce odpovědět na otázku, jak 
pere nová pračka Candy grand EVO 1473 dW ur-
čená pro sedm kilogramů prádla. Třídy účinnosti 
praní i odstřeďování jsou hodnoceny písmenem 
a díky až 1 400 otáčkám za minutu a systému 
Mix power system (Mps). Energetická třída vyja-
dřuje úctyhodnou úsporu energie hodnocením 
a++. konkrétní spotřeba při předepsaném cyklu 
je 1,05 kWh a 55 litrů vody.

Musím přiznat, že mne toto tvrzení zvedlo ze 

židle a zařadil jsem je mezi reklamu, která řád-

ně přehání. Nakonec to vidíme opravdu den-

ně. Proto jsem byl zvědav, jak se bude vysavač 

projevovat v reálném provozu.

Obsah balení
Klasická papírová krabice s  potisky skrývá 

kromě přístroje také široké příslušenství. Pří-

mo na  flexohadici je integrován kartáč pro 

opatrné vysávání prachu z členitých povrchů. 

Úzkou štěrbinovou hubici lze teleskopicky 

prodloužit, takže dosáhne do  štěrbin mno-

hem dál, než jsme zvyklí. Univerzální hubice 

s  přepínáním kartáče pro parkety a  kober-

ce má patentovaný design a  Delta hubice 

s  trojúhelníkovým půdorysem je specialistou 

na hladké povrchy. Vše, včetně teleskopické 

trubice, je spojeno pomocí zámků s pojistka-

mi, které je nutné při demontáži uvolnit. Také 

zasunutí flexohadice je zajištěno pootočením 

zhruba o 45°. V balení najdete i náhradní sá-

ček a český návod, který doporučuji před po-

užíváním přístroje přečíst.

Testy
Ze všeho nejdříve jsem provedl měření maxi-

málního podtlaku při třech vyznačených po-

lohách a  měření reálného příkonu při tomto 

podtlaku. Začínal jsem polohou s minimálním 

výkonem určenou pro vysávání záclon a  při 

prvním zapnutí jsem byl překvapen, protože 

zvuk vysavače byl opravdu tak slabý, že jej 

překryla televize s  běžnou hlasitostí. V  tom 

okamžiku jsem si uvědomil, že reklama vý-

robce není přehnaně nadnesená. Ano, při 

nastavení na  druhý (koberce) a  třetí stupeň 

(hladké podlahy) se hluk přístroje zvedá, ale 

ani tak nejde o hlasitost, při níž by bylo nepří-

jemné vést rozhovor.

Druhou věcí, která mne příjemně překvapila, 

je vysoký sací výkon a nízký příkon vysavače. 

I přesto, že jeho udávaný příkon je 900 W, 

naměřil jsem při nastavení na  maxi-

mum jen 758 W, ale s podtlakem 

19 kP, což je údaj, který vy-

chází stejně u  vysavačů 

o dvojnásobném udá-

vaném příkonu. 

To znamená 

z n a č n o u 

úsporu ener-

gie. Výrobce 

udává 50 % 

a  podle 

mého mě-

ření je možné tomuto údaji věřit.

Zkušenosti
Při vysávání jsem občas bojoval s nastavením 

vysavače tak, aby se nepřisával ke kobercům, 

což byla však jediná nesnáz do  doby, než 

jsem nastavení dokázal odhadnout. Užitečné 

jsou zámky spojující všechny díly příslušen-

ství, protože zajišťuji jak jednoduché spojení, 

tak zejména rozpojení jednotlivých dílů. Madlo 

flexotrubice se dobře drží a  díky malé hluč-

nosti je možné i při vysávání sledovat televizi. 

Velmi užitečný je i štěrbinový nástavec s mož-

ností teleskopického výsuvu, který jej prodlu-

žuje o zhruba 2/3 délky.

hodnocení
Nízká hlučnost mě příjemně překvapila, ale 

stejně oceňuji nižší příkon, než jsem očeká-

val, a  zachování vysokého sacího výkonu. 

Úspory energií považuji za  velmi užitečné 

díky její trvale rostoucí ceně. Vysavač mohu 

jen doporučit.

Vysavač rowenta překvapil především svou nízkou 
hlučností, velmi nízkým příkonem a vysokým sacím 

výkonem.

Průhledový obrázek pračky Candy Grand EVo 1473 
dW, která dokáže dost podstatným způsobem ve vaší 

domácnosti ušetřit.
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Vysavač Ergorapido změnil před několika lety 

revolučním způsobem úklid tím, že zavedl 

do domácností okamžité čištění. To znamená, 

že ihned můžete odstranit drobečky od pečiva 

nebo prach, který jste uviděli pár minut před-

tím, než přijde návštěva. Ergorapido plní úkoly 

malého vysavače okamžitě a doplňuje tak vy-

savač velký, který pak můžete používat jednou 

týdně nebo jednou za dva týdny. Místo abyste 

ignorovali drobečky čekající na  důkladný tý-

denní úklid, můžete je snadno odstranit ihned. 

S  pomocí praktického vyjímatelného ručního 

ovládání se dostanete všude, dokonce i do nej-

těsnějších koutů a štěrbin ve svém voze.

neocenitelná součást domácnosti
Nové elegantní a úhledné Ergorapido, vyrábě-

né i v celé škále barev, znamená nový estetický 

standard pro vysavače, které jsou nyní přiroze-

nou součástí domova – nikoli před-

mětem, který je nutno ukládat mimo 

dohled. Jeho design uspěl v mnoha 

mezinárodních soutěžích a  získal 

řadu ocenění a vyznamenání. 

Ergorapido je nyní k  dispozici 

také ve  variantě, kde 70 % použi-

tého materiálu tvoří recyklovaný 

plast. Jedná se o  nejnovější pří-

spěvek k  řadě vysavačů Green. 

Tato verze Ergorapido Plus pou-

žívá energeticky účinný nabíjecí 

systém, který se automaticky vypne, když je 

baterie plně dobitá, a v režimu stand-by spo-

třebovává pouze 0,3 W. I obalová krabice je 

vyrobena z recyklovaného materiálu, a když 

Ergorapido Green doslouží, lze z něj recyklo-

vat celých 92 % jeho dílů.

Vysavač Ergorapido se skládá ze tří funkč-

ních celků. Prvním je nabíječka, v níž se přístroj 

nabíjí. Druhým je pak odnímatelný ruční díl – 

vysavač, který je vaším pomocníkem při úklidu 

malých drobností. Je napájen z  18voltového 

akumulátoru typu Li-Ion. A konečně třetí částí 

je tyčová nástavba, do  níž ruční vysavač za-

klapnete a můžete komplet používat jako běž-

ný ruční vysavač pro úklid menších karambolů 

například v kuchyni. Výkon tyčového vysavače 

už klasicky umocňuje vestavěný rotační kartáč. 

geniální vzhled i funkce
Vysavač se od původního konceptu příliš neliší, 

což dokazuje genialitu jeho tvůrců. Až na po-

užití ekologicky „čistějších“ materiálů se vlast-

ně za dobu výroby moc nezměnilo. Odpad se 

umisťuje do schránky, která se snadno vysype 

a  lze ji omýt ve  vodě. Takže žádné speciální 

sáčky nejsou třeba. S  vysavačem je možné 

vysávat nepřetržitě po dobu 35 minut na vyšší 

výkon ze dvou možných.

Co je však obrovskou předností tohoto vy-

savače, je ergonomické provedení, pohotovost 

k  okamžitému použití a  rovněž snadnost, se 

kterou se vyčistí nádoba na smetí v něm umístě-

ná. Nevýhodou může být vyšší hluk ve srovnání 

s „dospělými“ vysavači, ale vzhledem k možnosti 

použití Ergorapida jako příručního pomocníka lze 

tuto malou nevýhodu tolerovat. Úklid maličkostí 

přece trvá jen chvilku a na větší úklid používáme 

velký vysavač. Co je na přístroji velmi pozitivní, 

je jeho elegance a promyšlený design. Za dobu, 

kdy ho Electrolux vyrábí, se tento koncept vysa-

vače a vysávání vůbec stal dokonce vzorem pro 

spoustu dalších výrobců.

dOMáCí spOTřEbIčE • pROFil

Úklid ohleduplný
k životnímu prostředí

vysavač Electrolux ZB2904G Ergorapido plus

Vysavače Electrolux Ergorapido měly od svého 
uvedení na trh v roce 2004 u zákazníků velký 
úspěch. jejich majitelům změnily způsob uklízení. 
Ergorapido je štíhlý elegantní vysavač pro oka-
mžitý úklid, pro příležitosti, kdy nechcete nebo 
nemusíte vytahovat velký vysavač. nyní Electrolux 
vyvinul „zelenou“ verzi tohoto oblíbeného vysa-
vače, díky níž můžete uklízet svůj domov způso-
bem ohleduplným k životnímu prostředí.

cena: 4.499 Kč

filtrace: bezsáčková cyklónová 
technologie

akční rádius: neomezený;  
bateriový provoz

spotřeba při nabíjení, 
hlučnost: 

40 W,  
79 dB 

rozměry všh: 705 x 290 x 150 mm

hmotnost netto: 2,4 kg

hmotnost brutto: 5,1 kg

Electrolux  
Zb2904g ErgoRapido plus

Vybereme s Vámi 
hvězdný notebook

HVĚZDA DOMÁCNOSTI HVĚZDA PRO ÚSPĚCH

HVĚZDA DO KAPSY HVĚZDA ZÁBAVY
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však je i  loď. Projížďka po Temži vám přinese 

nejeden nezapomenutelný zážitek a řadu pa-

mátek lze vidět z jiného úhlu a daleko výstižněji 

– jako třeba Tower. 

Zajímavostí spojených s  Londýnem je 

spousta. Věděli jste například, že má v  pod-

statě kruhový průřez? Od roku 1209 do roku 

1750 totiž vedl přes Temži jediný kamenný 

most – London Bridge – a tudíž se Londýn roz-

víjel zejména jedním směrem. Teprve poté, co 

byly vybudovány další mosty, začal postupně 

expandovat i  na  druhý břeh. Současný Lon-

don Bridge však ani zdaleka není ten původní. 

Ostatně jednu jeho náhradu londýnská radnice 

dokonce v  roce 1968 za 2,5 mil. amerických 

dolarů prodala. A  víte, kde teď stojí? V  Lake 

Havasu City v Arizoně, na ulici, ze které se pra-

vověrnému Angličanovi nepochybně obrací 

kudla v kapse – McCulloch Boulevard.

Vedle toho, že se musíte alespoň mihnout 

kolem Buckinghamského a  Westminsterské-

ho paláce, projít Pall Mall a že musíte navštívit 

alespoň Piccadilly Circus, Trafalgar Square, 

Downing Street, Tower Bridge či třeba samot-

ný Tower (uff…), jsou tu další neméně pozo-

ruhodná místa. A pokud jste v Londýně nikdy 

nebyli, asi tušíte, že to není město na prodlou-

žený víkend. Ten ale může být dobrým začát-

kem…

Londýnem prochází od roku 1884 – admi-

nistrativně – i nultý (základní ) poledník. Na-

jdete ho u  Královské observatoře v  Green-

wichi a  nespokojte se jen s  konstatováním, 

že tam je. Stojí za to přímo tam vyrazit. Je to 

nejen hezký „předměstský“ výlet, ale je od-

tud i krásný výhled na část města. Pěkný je 

i  samotný Greenwich park, nejstarší v  Lon-

dýně (1433), navíc stát na nultém poledníku 

je něco jako stát na Severním či Jižním pólu 

nebo přeletět datovou hranici. Mimochodem 

parky v  Londýně zabírají asi 11 % rozlohy 

a  královských parků, dříve honebních reví-

rů, přístupných veřejnosti je plných devět! 

A  když jsem u  parků – nenechte si ujít ani 

japonskou zahradu Kyoto garden na  velice 

příjemném místě zvaném Holland Park. Byla 

vytvořena při příležitosti japonského festiva-

lu v Londýně v roce 1992 a i když není nijak 

velká, má své kouzlo.

Ráj milovníků jídla
Anglická kuchyně není žádná sláva, tedy ne-

bývala. Dnešní anglická kuchyně obohace-

ná nápady a někdy i  přímo pokrmy z  celého 

světa je o  něčem jiném. Ostatně „kuchyně“ 

v Londýně jsou také zcela jiný příběh a i tady 

cítíte závan impéria. Najdete tu indické, afric-

ké či východoasijské rytmy, rozhodně však 

nezapomeňte ochutnat klasiku: fish & chips, 

tradiční snídani English Breakfast a nějaké ty 

klobásky s bramborovou kaší (sausages and 

mash). Pokud ovšem nejste experimentátoři 

a  nechcete jít i  do  nějakého toho anglického 

pudinku (brrr…) či masového slaného koláče, 

který ovšem nemusí být tak špatný.

Nezapomeňte alespoň závanem oku-

sit šmak indické kuchyně, která je už často 

považována za  domácí. Pro začátek stačí 

typické kari (curry) či směs masala s mnoha 

přídomky. 

V neděli pak řada anglických domácností 

stále prý jí tzv. sunday roast – nedělní pe-

čeni. Dělá se na  mnoho způsobů a  chutná 

výborně.

kontinuita a tradice
Víte, co se mi na Londýně a vlastně na celých 

„Ostrovech“ líbí nejvíc? Ctí tradice a  vypořá-

dali se s minulostí. U nás neděláme ani jedno 

ani druhé. Maximálně tak po převratu (říkejte 

tomu, jak chcete) zbouráme staré pomníky 

a přejmenujeme ulice. V Londýně na vás nejen 

dýchne historie, ale dýchne na vás i  její kon-

tinuita. Dobrá, horší, špatná, zkrátka podle 

doby a lidí. 

Nedivím se, že to od  nás do  Londýna 

a do Anglie vůbec táhne tolik lidí. Mě to tam 

táhne neustále. I když můj oblíbený Guinness 

v mé oblíbené restauraci The Clarence už dáv-

no nestojí tři čtvrtě libry.

Londýn založil – po římské invazi na ostrov ko-

lem roku 47 – císař Cladius, kterého jeho čtvr-

tá manželka Agrippina nedlouho poté, 13. října 

54, otrávila, aby na trůn mohl nastoupit její syn, 

nechvalně známý Nero. Nicméně, a teď bude-

me citovat z Wikipedie, „Středověká mytologie 

Geoffreye Monmoutha uvádí, že Londýn byl 

založen Trójanem Brutem v  době bronzové 

a  byl nazván Troia Nova nebo Trinovantum. 

Král Lud toto město přejmenoval na CaerLu-

dein a  z  tohoto jména pochází dnešní název 

Londýn.“ 

Ne všechny mýty se ale v  pravdu obrátí 

a tenhle je hodně nepravděpodobný. Nejstarší 

nalezené památky tak stále mluví o  roce 50, 

resp. 47, takže se založení města připisuje 

právě v  tomto roce Římanům. Ostatně bylo 

také hlavním městem celé provincie zvané Bri-

tannia. 

Nejasný ovšem zůstává původ jména „Lon-

dinium“ a poslední výzkumy ho odkazují kam-

si do  předkeltských dob. V  každém případě 

město, které dnes patří ke  čtyřem nejdůleži-

tějším na planetě, žije a vzkvétá jako málokteré 

jiné. A přežívalo tak vždycky. I přes několikeré 

vydrancování (první bylo hned pár let po  za-

ložení), klasické křesťanské problémy s  hygi-

enou, „velký požár“ i bombardování za 2. svě-

tové války. 

Nejen Řím zdá se být věčný…

pozoruhodná atmosféra
Nevím, co mě osobně na tomto městě tolik při-

tahuje. Možná to, že vám zde, na rozdíl od jeho 

protějšku na druhé straně „anglického kanálu“, 

vždy rádi pomohou třeba s jazykem. Nebo to 

možná bude tou nezašlou imperiální slávou, 

kterou žádná revoluce nesmazala a  která je 

ve velkém centru znát na každém kroku. 

Fakt je, že jsem tu jednou byl dokonce jen 

kvůli parkům a  celý prodloužený víkend ne-

dělal nic jiného, než piknikoval, procházel se 

a koukal na tu nádheru kolem. Už jen tohle za-

žijete v málokterém velkoměstě – a v Praze už 

vůbec ne!

Londýn, dnes jeden ze správních regionů 

království, má mnoho tváří, takže se pojďme 

alespoň v  krátkosti podívat některé z  nich. 

A spíše na ty méně známé a někdy až nená-

padné. 

nejen základní poledník
Pokud jste v Londýně poprvé, nesmíte opome-

nout klasiku, tedy projížďku patrovým autobu-

sem (double-decker). Vynikajícím prostředkem 

CEsTOVání • lONdÝN

Město parků

Londinium, Londinivm avgvsta, Lundenwic, Lundenburgh, London… Co mají společ-
ného tato jména, je naprosto zřejmé. nejsou však pouze o Londýně, jsou i o anglické 
historii a vlastně o historii celého ostrova, nikoli jen jeho anglické části, ve které se 
Londýn nachází. jsou ale také o počátcích impéria, nad nímž kdysi slunce nezapadlo, 
a vyprávějí o jasné minulosti a tudíž i o jasné přítomnosti. I to je něco, co můžeme an-
gličanům jenom tiše závidět.

Londýn

Poloha: leží při ústí řeky Temže na jiho-

východě země 

Počasí: mírné podnebí, typicky 

2–33  °C, roční srážky v  průměru pod 

600  mm

Typ krajiny: rovinatá a  mírně zvlněná 

(24 m n. m.)

Obyvatelé: počty se velice různí, záleží 

na definici „Londýna“; pokud nepočítá-

me celou správní oblast, tzv. Velký Lon-

dýn, pak se udává od 8 do 10 milionů

Jazyk: angličtina

Měna: britská libra (kolem 28 Kč), vcel-

ku běžně se přijímají platební karty, do-

poručuje se ale mít více hotovosti

Nutné doklady: EU, dostačuje pat-

řičně vybavený občanský průkaz (kdo 

má nejnovější, může zkusit projít přes 

automat…)

Kontakt: www.visitlondon.com (mj. 

angličtina), www.royalparks.gov.uk (an-

gličtina)

bez té správné červené telefonní budky a toho správného 
černého taxíku, byť v novodobější podobě, by londýn 

nebyl londýnem.

Nová dominanta města, tzv. london Eye, postavená 
v roce 1999. Má průměr 135 metrů.
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Blíží se konec roku 2011, jak byste jej 

charakterizovala? 

Řekla bych, že to byl rok nenápadných, ale 

podstatných změn. Možná to bude tím přichá-

zejícím rokem 2012, který má s  sebou jakési 

změny přinést. Prostě prožívám moc hezké 

období „dospívání“ – ty uvozovky jsou samo-

zřejmě na  místě –, nebo spíš dozrávání, uží-

vám si života a mám se fajn. Zapomenout bych 

nechtěla na nic, protože i blbá zkušenost může 

být ve finále dobrá. 

Patříte k těm, kteří si na Nový rok dávají 

předsevzetí? 

Tak to vás zklamu. Předsevzetí nepraktiku-

ji, stejně by to bylo zbytečné. Já se vždycky 

sama překvapím, když se v  něčem změním 

nebo zlepším, ale na  základě novoročních 

předsevzetí to nebývá. 

Už jste si napsala Ježíškovi? 

To vás taky zklamu. Doma si uděláme 

hezkou atmosféru, uklidíme, navaříme 

vegetariánské dobroty a  je nám takhle 

dobře.

Ráda vyrábíte různě šperky z korálků...

To ano a ze srandy jim říkám „Bebarovski“. 

Byly doby, kdy jsem jimi obdarovala snad ka-

ždou kamarádku. Teď jsemsi dala pauzu, ale 

už mě zase začínají svrbět prsty. (smích)  Je to 

bezva koníček i proto, že šperk máte vyrobený 

raz dva, kdežto upletení svetru trvá hrozného 

času a na to nemám trpělivost... 

Pamatujete si nejpřekvapivější dárek, 

který jste kdy pod stromečkem našla? 

Na nic překvapivého si nevzpomínám. Spíš 

jsem jako dítě byla fascinovaná tím, jak to ten 

Ježíšek s dárkama stíhá za jeden jediný večer.

Můžete prozradit, jak bude vypadat váš 

Štědrý den? Máte oblíbené rituály? 

Nějaké to poděkování u  večerního stolu, 

něco na  způsob naší domácí motlitby, pro-

cházka, uklizený dům, hodně svíček, zapálený 

krb a takové ty příjemné věci. 

Jedním z  vašich největších úspěchů, je 

bezesporu účinkování v nekonečném seri-

álu Ulice v roli Ukrajinky Světlany. Co vám 

účast v tomto projektu dává – a co bere? 

Dává mi obživu, hereckou zkušenost 

před kamerou, setkání s prima kolegy i zvi-

ditelnění mé osoby pro divadelní publikum. 

A bere hlavně čas, ale to každá práce, a jste 

i smluvně zavázán, takže si nemůžete dělat, 

co chcete.

 

Kde jste se naučila ruský přízvuk? Když 

jsem vás poprvé viděl na obrazovce, po-

važoval jsem vás za rodilou Rusku...

To nejste jediný. Lidi mi to dodnes říkají. Já 

ani nevím, jak jsem k tomu přišla, přízvuky mě 

bavily už jako malou a milovala jsem Vlastu Bu-

riana, jak vždycky napodoboval cizí řeči. Mož-

ná to bude hudebním sluchem...

  

Nejen v televizi či filmu, ale hlavně na di-

vadelních prknech jste se profilovala jako 

výrazná komediální herečka. Kde se to 

ve vás vzalo? 

Nevím, já jsem v naší rodině první exemplář 

tohoto druhu. Už od  malička mi ale příbuzní 

z jižní Moravy říkali: „Děvčico, z tebe bude ko-

mediantka!“

Máte v tomto oboru nějaký vzor? 

Mám moc ráda paní Janžurovou, paní Boh-

dalovou, Simonu Stašovou, Jaroslavu Kretch-

merovou. Všechny mají schopnost sebeironie 

a velkého nadhledu a tohle musí správná ko-

minda bezpodmínečně mít.

Není to škoda, že se nenašel filmový reži-

sér, který by vám dal příležitost prokázat, 

co ve vás opravdu je?  

Zahrála jsem si hezkou hlavní ženskou roli 

ve filmu Zdeňka Trošky „Doktor od jezera hro-

chů“ a  uvidíme, kdy mě objeví další filmaři. 

Jsem připravená točit, až se budou hory ze-

lenat. (smích)

Ve vašem  profesním životě se vyskytuje 

jak filmové, tak divadelní hraní, i  skvělé 

dabingové výkony. Co u vás vítězí? 

Baví mě dělat od každého trochu, aby ne-

byla nuda. Ráda točím i  v  rozhlase, to je ta-

kový herecký bonbonek a  vždycky se tam 

potkám s výbornými herci, jako je pan Preiss, 

pan Somr, paní Adamová, a jsem moc ráda, že 

jsem se stihla setkat s panem Rösnerem.

Když byla řeč o dabingu – váš hlas patří 

k  Angelině Jolie i  dalším výrazným he-

rečkám. Chtěla byste mít nějakou jen pro 

sebe, jako se to například povedlo paní 

Galatíkové s Annie Girardotovou? 

Už jsem dělala tři filmy s  mladou Barbrou 

Streisandovou, ale tu jinak výborně dabuje 

třeba paní Stašová. Dabuju často Evu Longo-

riu, která hraje v  Zoufalých manželkách, a  ta 

je taky zábavná. Párkrát jsem dabovala i Lizu 

Minelliovou. Takže nějaké ty „svoje herečky“ už 

mám.

 

Excelujete i v animovaných filmech typu 

Kung Fu Panda. Nedávno jste dokonce 

nadabovala jednu z  kultovních postavi-

ček mládí dnešních třicátníků a čtyřicát-

níků – Fifinku ze Čtyřlístku...

To je pravda a  na  výsledek jsem zvědavá, 

protože jsem namluvila Fifinku a film v té době 

ještě nebyl natočený. Byl to stejný postup, 

jakým se dělají animované filmy v  zahraničí, 

nejdřív herec namluví roli a až pak se dělá ani-

mace.

Není vám líto, že vás lidi poznávají jako 

Světlanu z  ulice a  přitom řada krásných 

rolí z Fidlovačky zůstává opomenuta?

Trochu ano, ale to je holt pomíjivost divadla. 

Jak trávíte volný čas? 

Poslední dobou chodíme na dlouhé procházky, 

baví mě plavání, hlavně v moři, občas si zajdu 

na thajskou masáž, zpívám mantry. Relaxování 

je dnes základ, tělo a duše potřebují svoje.

Do Prahy jste odešla z Ostravy na popud 

svého přítele, se kterým jste dosud. Věří-

te na vztah na celý život? 

Jsme spolu už 19 let a  doufám, že spo-

lu budeme celý život. Měla jsem velké štěstí 

a moc si toho vážím. Ale i ve vztazích platí, 

že bez práce nejsou koláče. Jsme k  sobě 

upřímní, děláme hodně věcí společně a hlav-

ně spolu komunikujeme. Ale jinak jsme úpl-

ně normální lidi, žádní svatoušci, umíme se 

i pohádat.

Máte radu pro ty, kteří by chtěli jít ve va-

šich stopách a na divadelních prknech či 

před kamerou něco dokázat? 

Je to o směsi talentu, štěstí, pokory, drzosti, 

pracovitosti a osobitosti. Když se to dobře na-

míchá, tak žádných rad ani není třeba. 

ROZhOVOR • TEREZA BEBAROVÁ

být nuda!
Hlavně nesmí

Temperamentní krásku se silným ruským přízvukem už léta milují fanoušci seriálu ulice, 
ale byla by chyba tuhle skvělou „komindu“ poměřovat jen rolí světlany nyklové-Lisečko. 
kmenová členka souboru divadla na Fidlovačce má doma Cenu Thálie, cenu za dabing 
a s nadcházejícím koncem roku si udělala radost rolí, za kterou by nejedna muzikálová 
kolegyně upsala duši divadelnímu ďáblu – Lízy doolittlové z My Fair Lady.

Curriculum vitae

Herečka, muzikálová zpěvačka a vý-

borná dabérka se narodila 8. července 

1975 v Bohumíně. Vystudovala herectví 

na ostravské konzervatoři a už během 

studia hrála v divadle Petra Bezruče, po-

sléze dostala angažmá v divadle Aréna 

a Národním divadle moravskoslezském. 

Následoval odchod do Prahy, aby talen-

tovaná herečka i zpěvačka posílila nově 

se tvořící soubor divadla Na Fidlovačce, 

kde působí dodnes. Za hlavní roli v muzi-

kálu Funny Girl získala v roce 2005 Cenu 

Thálie. Televizní diváci ji nejvíce znají jako 

Ukrajinku Světlanu z nekonečného seri-

álu Ulice, zahrála si i ve Zdivočelé zemi, 

Strážci duší či Vyprávěj.  Z filmových rolí 

stojí za zmínku Zuzana Dobešková z Tro-

škovy komedie Doktor od jezera Hrochů. 

Za dabing Angeliny Jolie ve filmu Sedmý 

hřích získala Cenu Františka Filipovské-

ho. Celkem už má tři. Je bezdětná, s pří-

telem, scenáristou Ivanem Kotmelem, 

žije v Praze.

V divadle Na Fidlovačce vedle Petra rychlého.
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sOuTěŽ • S FiRMOu ElECTROluX O MAlÉ SpOTŘEBiČE

kávovary
Ať už si vyberete filtrační, klasický nebo plně 

automatický přístroj na přípravu kávy či espresa 

Electrolux, vždy získáte lahodný nápoj s  plnou 

chutí. Příznivcům filtrované kávy se bude líbit ká-

vovar s konvicí na deset a více šálků, vyjímatel-

ným filtračním košem a systémem ochrany proti 

kapání. Lehkou přípravu „presa“ i kapučína vám 

umožní například automat EEA 260, který kouzlí 

pod tlakem 15 barů. Speciální sítko crema-plus 

zajistí kávě unikátní aroma a díky spínači horké 

páry si vytvoříte i hustou čepici mléčné pěny.

Tichý a výkonný mixér
Stolní mixér Powermix Silent ESB 4600 je pře-

vratnou novinkou v  oblasti malých spotřebičů. 

Má patentovaný systém na omezení hluku a  je 

nejtišší na světě. Kromě toho je i výkonný a dob-

ře se čistí. Jeho trojúhelníková nádoba vytváří 

vířivý efekt, takže se ingredience snadno do-

stanou dolů k ostří. Nádoba má hladký vnitřek, 

a proto se dobře a rychle umývá.

napařovací žehličky 5safety

Ideálním dárkem jsou také nové napařovací žeh-

ličky 5Safety. Mezi jejich přednosti patří žehlicí 

plocha z  materiálu resilium, maximálně odolná 

vůči poškrábání, která zároveň chrání jem-

né tkaniny. Kromě žehlení můžete využít velké 

množství páry, kterou žehlička produkuje, k re-

hydrataci vláken a odstranění pachů z nošeného 

oblečení. To je v porovnání s chemickým čiště-

ním ohleduplnější k samotnému materiálu, k vaší 

peněžence i  k  životnímu prostředí. Napařovací 

žehlička Electrolux 5Safety Steam Iron získala 

cenu Plus X Awards jako nejlepší výrobek roku 

2011 a  ocenění v kategorii vysoce kvalitního de-

signu a snadného používání. 

stolní gril 
Electrolux nabízí i stolní elektrický gril ETG 340 

s možností zapojení z obou stran, takže už ne-

musíte řešit, zda ho lze položit na  požadova-

né  místo. Výhodou je i  pětistupňový regulátor 

teploty, tepelně izolovaná držadla, integrované 

topné těleso a příkon 2 200 W. Plocha grilu je 42 

x 32 centimetrů velká. Grilovací desku i kryt proti 

ostřiku lze mýt v myčce.

nejpromyšlenější  
rychlovarná konvice 

Nerezová varná konvice Electrolux EEWA 

7000 je velmi promyšlený spotřebič. Mezi 

prvky, které  oceníte, patří minimální doba 

nutná pro ohřátí vody, objem, velikost a zpra-

cování. Provedení v broušeném nerezu bude 

slušet každé kuchyni. Výhodou je i odnímatel-

ný a omyvatelný filtr, jenž brání padání usaze-

nin do šálku při jeho nalévání. Se 360° bez-

drátovou základnou je snadné položit konvici 

zpět pod jakýmkoliv úhlem. Je jedno, zda jste 

pravák, nebo levák.

Soutěžte o ceny se společností Electrolux. 

Odpovědi zasílejte nejpozději do pátku 30. ledna 

2012  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 v pondělí 20. února 2012.

Nápovědu najdete na www.electrolux.cz.

1. Čím je rychlovarná konvice Electrolux EEWA 7000 nejpromyšlenější?
2. Jaké ocenění získaly nové napařovací žehličky Electrolux 5Safety?
3. Jaký nejtišší mixér má ve svém portfoliu společnost Electrolux? 

OTázKy

sOuTěŽ

udělejte sobě nebo svým blízkým radost!
Vánoce se opět blíží a společnost Electrolux vám nabízí 
možnost vyhrát některé ze zajímavých cen, které můžou 
být i ideálním dárkem.

5.
cenA

4.
cenA

3.
cenA

2.
cenA

1.
cenA

Automat na espreso EEA 260

Mixér ESb 4600

Napařovací žehlička 5Safety Edb 8060

Stolní gril ETG 340

rychlovarná konvice EEWA 7000
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Co je to Wi-Fi ready
Do inteligentních televizorů musíte dostat inter-

net. Jsou dvě cesty, jak to udělat. Drátová – to 

když k  modemu nebo směrovači či přepínači 

připojíte televizor ethernetovým kabelem. Ně-

které televizory dokážou přijmout i bezdrátový 

signál, protože mají vestavěnou anténku pro 

příjem Wi-Fi. Některé televizory ji nemají, ale 

přesto mohou tento signál přijímat. Označují se 

Wi-Fi Ready. Aby to fungovalo, musíte zakoupit 

USB Wi-Fi přijímač, který se zasune do  USB 

na televizoru a po nastavení parametrů sítě (při-

dáte heslo ke jménu dostupné veřejné nebo do-

mácí sítě) pak přijímáte signál vzduchem. Tento 

klíč dodávají sami výrobci nebo doporučují, 

od jakých firem – a jaké modely – koupit.

hdMI je kouzelničení
Jistě z  předchozích Inspirací víte, že nejlep-

ší kabel HDMI je ten se zlacenými kontakty. 

Jeho kontakty po delší době, kdy je zasunut 

v televizoru, totiž nekorodují, a tak výsledkem 

přenosu je po dlouhou dobu špičkový obraz. 

V případě kabelu, na kterém se vytvoří na ne-

zlacených ploškách přechodové odpory, jsou 

barevné přechody na  obrazovce zašuměné, 

obraz ztrácí kontrast.

Pan Drábek se ptá, jaký je rozdíl ve  spe-

cifikaci kabelu 1.3 a 1.4 a  jaký může používat 

v  televizoru Sony, který si koupil. Pan Drábek 

ale nepíše, zda má doma domácí kino nebo 

Blu-ray přehrávač. Pokud totiž použije 

kabel specifikace 1.4, pak v něm najde 

zapojený tzv. zpětný kanál, kterým může 

procházet zvuk i z televize do připojené-

ho zařízení. To na takovou alternativu ale 

musí být připraveno a podporovat tady 

specifikaci 1.4. Až do verze 1.3 tomu tak neby-

lo. Stačí tedy kabel HDMI zapojit do televizoru 

a druhý konec do domácího kina a už můžete 

poslat zvuk z  televize do  reproduktorů, které 

jsou součástí systému domácího kina.

Další výhodou HDMI 1.4 je to, že po kabelu 

je možné přenášet i data. Jeho součástí se to-

tiž stalo ethernetové propojení s rychlostí pře-

nosu dat až 100 Mb/s. Pro vás to znamená, že 

ethernetový kabel připojíte jen do  televizoru, 

a pokud máte chytrý Blu-ray přehrávač (napří-

klad), internet se dostane i do něj, aniž byste 

toto zařízení museli připojovat samostatným 

kabelem ke směrovači nebo přepínači. 

Rozdílem ve srovnání s předchozími verzemi  

kabelu HDMI standardu 1.4 je rozdělení ste-

reosignálu na dva oddělené kanály a podpo-

ra rozlišení HD až 1  080p. Nové specifikace 

umožňují podporu až čtyřnásobného HD roz-

lišení (4x 1  080p) používaného v  moderních 

domácích kinech, přináší miniaturní konektor 

HDMI (micro HDMI) a  několik specialit týkají-

cích se barevného prostoru a připojování spo-

třebičů v automobilech.

V prodeji se můžete setkat s několika druhy 

kabelů: standardní HDMI kabel – stávající ka-

bel podporující 1 080i/60, High Speed HDMI 

kabel – podporuje datové toky přesahující 

maxima u rozlišení 1 080p, včetně Deep Co-

lor a 3D formátů podle specifikací HDMI 1.4, 

standardní HDMI kabel s  Ethernetem – jako 

standardní HDMI kabel jen s možností ether-

netového připojení, High Speed HDMI kabel 

s Ethernetem – totéž jako High Speed HDMI 

kabel jen s možností ethernetového připojení 

a Automotive HDMI kabel – kabel pro připojení 

HDMI zařízení v automobilech.

Více informací najdete nejlépe zde – http://

pctuning.tyden.cz/component/content/article/1-

-aktualni-zpravy/14128-specifikace-hdmi-1-4.

důležité datum
Jen připomínáme, že 11. 11. 2011 bylo ma-

gické datum, kdy byl v  ČR vypnut poslední 

analogový vysílač. Pár jich ale ještě funguje. 

Přechod na digitální šíření signálu si vyžáda-

ly podmínky šíření signálu analogového, které 

se navzájem ruší. Proto byly stanoveny nové 

podmínky pro šíření digitálních vysílačů, které 

jsou nyní součástí multiplexů. U nich je pevně 

dána šíře frekvenčního pásma, které si mohou 

osobovat pro šíření několika kanálů televize 

a rozhlasových vysílačů. 

Naše zkušenosti však nejsou příliš dobré. 

U pozemního vysílání televizního digitálního 

signálu DVB-T opět dochází i v místech, kde 

by měl být silný signál, k  výpadkům nebo 

kostičkování. Společně se zánikem vysílání 

analogových vysílačů bychom měli zvážit, 

zda nebude lepší příjem ze satelitu nebo 

pomocí rozvodu kabelové televize (v  tomto 

případě většinou spláchnete i problém přive-

dení internetu do  vaší domácnosti). Poptej-

te se tedy například v prodejnách Euronics 

na možnosti zakoupit satelitní přijímač, kte-

rý zvládne zpracovat signál DVB-S2, který 

nese obraz v  HD. Zasloužíte si, abyste si 

mohli vysílání užít.

LIsTáRna • pÍŠETE NÁM

Vše pro televizory
Tentokrát tu máme dotazy na to, co znamená označení Wi-Fi 
ready a jaké kabely hdMI je nejvhodnější kupovat. Zda 1.4, nebo 
1.3 pro současné moderní internetové televizory. pokusíme se na 
obě otázky zodpovědět.

originální uSb Wi-Fi přijímače od Philipsu a Samsungu.

Nejspolehlivější kabely HdMi jsou se zlacenými kontakty.
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Znění tajenky křížovky pošlete nejpozději do pátku 30. ledna 2012 na e-mail inspirace@motyl.cz nebo poštou na adresu Inspirace Euronics, P. O. Box 218, 757 01 Valašské Meziříčí. 
Do předmětu e-mailové zprávy nebo na obálku uveďte heslo Křížovka. Abyste mohli vyhrát, musíte správně vyluštit znění tajenky křížovky. Výherci budou zveřejněni v příštím čísle 
časopisu, které vyjde pondělí 20. února 2012.

Zubní elektrické kartáčky ORAL-B používají systém čištění zubů 3D, působící na chrup ve třech rovinách. Za správné 
vyluštění křížovky jsou tu připraveny tři vánoční balení D12 Vitality s přibalenou tyčinkou Max Factor na rty.

Vyhrajte tři elektrické zubní kartáčky ORaL-b
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na ZáVěR • EuRONiCS pRO VÁS

Výherci z minulého čísla

s Firmou braun o tyčové mixéry.

Na otázky správně odpověděli a ceny z minu-

lého čísla získávají tito vylosovaní výherci: 

1. Tyčový mixér MR570 Patisserie vyhrává 

Kamil Bubela z Ostravy.

2. Tyčový mixér Multiquick 3 vyhrává  

Marie Němcová z Českých Budějovic.

3.–5. Tablety Jar do myčky nádobí vyhrávají: 

Monika Dvořáková z Bernartic, Vít Velan 

z Ústí nad Labem a Antonín Pospíšil 

z Bedihoště.

Správné odpovědi:

1. Kolik wattů (jak silné jsou) mají mixéry 

Braun Multiquick? 

 600 W.

2. Vyjmenujte funkce typu MR570 Patisserie.

 Mixování, sekání, šlehání, hnětení a krou-

hání.

3. Který díl nelze mýt v myčce nádobí?

 Motorovou část.

křížovka

Tři radiopřijímače Hyundai Retro Style putují 

za zaslání správné tajenky „Přehrávače s mo-

derní technologií v  retro designu Hyundai“ 

k následujícím vylosovaným výhercům: 

Milanu Večerkovi z  Prostějova, Marii  

Jandové z  Hradce Králové a  Petrovi  

Březovskému ze Znojma.

Všem výhercům srdečně gratulujeme a ostat-

ním děkujeme za zájem. Příště to vyjde třeba 

i vám!

prodejna Euronics v ulici!

Euronics v televizi!

příští číslo

V populárním seriálu Ulice, který můžete sledovat každý všední 

den na TV Nova, se objeví i prodejna Euronics! Prodejna je situ-

ována přímo na náměstí exteriérů. Novou prodejnu v Ulici přivítá 

jako první Vilma Nyklová společně s Růžou Habartovou z pekár-

ny. Ty tuto novinku jako správné zvědavé drbny nejdříve otestu-

jí a následně rozšíří mezi ostatní. A kdy můžete vidět prodejnu 

Euronics v akci? Sledujte Ulici ve dnech 2., 5., 9. a 20. prosince 

a dozvíte se i několik tipů na vánoční dárky! 

Na fotografii vidíte prodejnu Euronics umístěnou v exteriérech 

Ulice v Hostivaři.

V měsících listopadu i prosinci se opět budeme 

na televizních obrazovkách stále více setkávat 

s produkty sítě Euronics. 

Uvidíte na TV Nova v  pořadech Tipy ptáka 

Loskutáka a  v soutěžích ve Snídani s Novou. 

Na ČT1 v ranním pořadu Dobré ráno s Jednič-

kou nebo v dopoledním pořadu pro ženy Sama 

doma se pak budete seznamovat s dalšími zají-

mavými produkty. Na televizní stanici Prima uvi-

díte naše zboží ve dvou reportážích Receptáře 

prima nápadů a  v  oblíbeném společenském 

Top Star Magazínu se bude soutěžit o robotic-

ké vysavače Ecovacs. 

Sledujte Euronics v TV!

 

kdy a kde můžete prezentace 
jakých výrobků vidět?
Snídaně s Novou: 29. 11., 6. 12. a 13. 12. mů-

žete soutěžit o výrobky z prodejen Euronics, 

například o televize, přenosné DVD přehrávače 

a meteostanice.

Tipy ptáka Loskutáka: 

v tomto pořadu 

se budete moci 

4. 12. podrobně 

seznámit s meteo-

stanicemi Hyundai 

a  o  týden později, 

tedy 11.  12., pak 

s  multifunkční-

mi televizory, kde 

bude předvedena internetová televize Gogen 

a televizor Hyundai s vestavěným DVD přehrá-

vačem a s možností nahrávání na externí pa-

měťové médium).

Dobré ráno s Jedničkou: pořad o meteosta-

nicích můžete sledovat dne 7. 12.  

Sama doma: 2. 12. budou v pořadu pro ženy 

předvedeny přenosné DVD přehrávače jako 

praktický dárek pro děti. O využití meteostanic 

se dámy z pořadu Sama doma budou zajímat 

9. 12. 

pračky a sušičky 
Největším pomocníkem v  do-

mácnosti vedle myčky a vysava-

če je zcela bezpochyby pračka. 

V příštím čísle se podrobněji po-

díváme na to, jak daleko tito po-

mocníci došli a zda už nastal čas 

na koupi dalšího velkého pomoc-

níka pro vaši domácnost – totiž 

sušičky prádla. Myslíme si totiž, 

že jejich čas už nastal. 

čtečky
Nové době kralují tablety a – ku-

podivu – čtečky. Tyto malé po-

mocníky můžete nosit v  kapse 

i  v  kabelce. Jejich úkolem je po-

skytnout vám k  přečtení do  nich 

uložené elektronické verze knih 

a  časopisů. Jak daleko tyto pří-

stroje jsou a co vám mohou vlast-

ně nabídnout, na to se podíváme 

příště.

Inspirace Euronics 1/2012 vyjde v pondělí 20. února 2012.

hlavními tématy následujícího čísla budou:

nových multifunkčních trub Whirlpool MAX
Nová trouba Whirlpool Max je unikátní mikrovlnná trouba s  kulatým designem jako charakteristickým rozlišovacím 
znakem. Lze ji umístit kamkoliv, krásně zapadne i  do  rohů. Díky nápaditému designu mikrovlnná trouba MAX nabízí 
otočný talíř o  průměru 28 cm, ale v  kuchyni zabere jen minimum místa. Dodává se v  bílé, černé a  stříbrné barvě a  můžete 
si vybrat ovládání tlačítky nebo elegantní dotykový ovládací panel. Ve  výbavě nechybí chytré funkce: zapékání Crisp, 
díky kterému pohodlně upečete koláč či kuře (např. celé kuře upečete za 20 minut). Nejen pro milovníky zdravé stravy 
je určena nejmodernější funkce vaření v  páře Steam. A  nechybí ani Jet Defrost, rychlé a  rovnoměrné rozmrazování díky 
3D systému distribuce mikrovln.

nových multifunkčních trub Whirlpool MAX
Nová trouba Whirlpool Max je unikátní mikrovlnná trouba s  kulatým designem jako charakteristickým rozlišovacím 
znakem. Lze ji umístit kamkoliv, krásně zapadne i  do  rohů. Díky nápaditému designu mikrovlnná trouba MAX nabízí 
otočný talíř o  průměru 28 cm, ale v  kuchyni zabere jen minimum místa. Dodává se v  bílé, černé a  stříbrné barvě a  můžete 
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