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Vážení čtenáři Inspirace,

dnešním číslem vstupujeme do devátého 

ročníku. Velkou radost máme z toho, 

že reagujete i na uveřejněné články. To 

svědčí o tom, že výsledky testů a velkých 

tematických článků vás zajímají a berete 

je vážně. Vážíme si vaší přízně a děkujeme 

vám za ni!

Před Vánoci jsem měl několik telefonátů 

s „babi“ z Moravy, která chtěla doporučit 

televizor, jejž jsme před nedávnem 

testovali. Zajímalo ji, jak dostane z televize 

ten nejlepší obraz. Doporučil jsem jí koupi 

televizoru se satelitním přijímačem. Třetí 

den volala znovu a potvrdila mi, že jí 

„… to strýc hodil na střechu, synku…“ 

(myšleno satelitní anténu a mě) a že příjem 

je fakt dobrý. Té Lucii (Borhyové z TV 

Nova) to „včera móóóc slušelo“, řekla mi. 

Následovala další otázka přímo na tělo. 

Musel jsem se zasmát pod vousy. Koupila 

si televizor s růžovým rámečkem na radu 

„… synků z Euronicsu…“, a protože chce 

koupit – tentokráte svému – „synkovi“ 

televizi s fialovým rámečkem, potřebuje 

vědět, jestli se ta barva „… v tom obraze 

na obrazovce nebude lesknout, aby měl 

synek barvy tak akorát…“ Vysvětlil jsem jí, 

že barva rámečku na to vliv nemá. Za pět 

dní zastavilo před domem poštovní auto 

a přivezlo mi balíček. Nic jsem nečekal. 

O to větší bylo moje překvapení, když jsem 

v něm našel deset buchet, jaké dokáže 

upéct jen správná babi z Moravy. A ještě 

k tomu ještě několik druhů cukroví! Díky, 

paní Machová, a doufám, že obě televize 

slouží a že barvy jsou „tak akorát“!

A na závěr ještě informace. Možná jste 

si všimli na obálce pro někoho trochu 

záhadného čtverečku, připomínajícího 

miniaturní bludiště. Ti, kteří mají chytřejší 

mobilní telefon s přístupem na internet 

vybavený čtečkou QR kódů, určitě vědí, 

že ve čtverečku se skrývá webová adresa. 

V tomto případě vás navede přímo 

na stránku, kde najdete elektronickou verzi 

Inspirace Euronics. Vyfoťte si tento kód 

mobilním telefonem a stáhněte si do něj 

novou Inspiraci. Bude pak všude s vámi. 

Přeji vám příjemné čtení a doufám, že 

všechny informace v tomto čísle využijete 

při zvažování případných dalších nákupů.

Milan Loucký
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Překonejte hranice možného. 
Nová řada chladniček Siemens se 
systémem coolEfficiency zmrazí 
vaše náklady na energii jako nikdo 
jiný. Díky třídě spotřeby A+++ jsou 
až o 60 % úspornější než spotřebi-
če třídy A. U každého modelu řady 
coolEfficiency na vás čeká design 
a technika na té nejvyšší úrovni. 

Inovativní crisperBox a coolBox 
zajistí vašim potravinám optimální 
podmínky, a tím je udrží déle čers-
tvé. Systémy easyLift a flexShelf  
poskytují maximální flexibilitu 
úložného prostoru. Technologie 
noFrost vás zbaví problémů s od-
mrazováním. Seznamte se blíže na 
www.siemens-home.com/cz.

Siemens. Seznamte se s budoucností.

www.siemens-home.com/cz

Zkrotit energii je cool
Chladničky A+++ . Až o 60 % úspornější než spotřebiče třídy A*

* O 60 % nižší spotřeba energie, než je mezní hodnota 
pro třídu spotřeby A.
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Pro mladé

Právě na ně cílí novinka Optimus Hub, kterou spolu 

s modelem Sol mířícím výše uvedlo na český trh LG. 

Hub je vybaven dotykovým displejem s úhlopříč-

kou 8,9 cm (3,5"), pouze třemi tlačítky a operačním 

systémem Google Android 2.3. Za cenu 4.990 Kč 

dostanete také vylepšené řízení spotřeby, fotoaparát 

s pěti miliony pixelů a samozřejmě i Wi-Fi a Blue-

tooth. A zapomenout nesmíme ani na příjemnou 

hmotnost 120 gramů a 2GB kartu microSD.

další ultrabook

Uvádí ho Samsung a dočkáme se ho v nejbližší době. Serie 

5 Ultra (21.500 Kč) nabídne displej s úhlopříčkou 13,3" 

(34 cm) s antireflexním povrchem, procesor Intel Core i5 a až 

8 GB systémové paměti. Zabudován je pevný disk s kapa-

citou 500 GB doplněný 16GB flash diskem, HDMI a mecha-

nika paměťové karty SD. Výdrž je udávána na šest hodin, 

probuzení ze spánku na dvě sekundy a hmotnost je 1,4 kg.
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Extra vnímavý

Tento neobvyklý pohled nám ukazuje Samsung EX1 (8.990 Kč) 

s výklopným displejem typu AMOLED a dvojicí koleček. Přes 

ně se nastavují jednak fotorežimy a jednak například samo-

spoušť a hlavně důležité sekvenční focení. To nejzajímavější 

však na první pohled nepostřehnete. Je jím objektiv Schneider 

Kreuznach pracující už od výtečných 24 mm s trojnásobným 

optickým zoomem a výjimečnou světelností f1,8.

Jak si vedly reklamace 

Internetový prodejce Kasa.cz provedl u svého nejprodávanějšího zboží (na více než půl milionu prodaných položek) průzkum týkající se 

reklamací. Ty v roce 2011 v porovnání s  předchozím rokem klesly ze 4,4 % na 2,8 % a u nejprodávanějších značek dokonce na 2,6 %. Nej-

zajímavějším údajem jsou však společnosti mající u tohoto prodejce nejmenší procento reklamací. Z nich jmenujme především Krups (1,0 %), 

AEG (1,1 %), Whirlpool (1,4 %) a Bosch (1,6 %). Je však třeba si uvědomit, že uvedená čísla zahrnují nejen klasické reklamace, ale také vrácení 

zboží bez udání důvodu. Průzkum rovněž vyvrací tvrzení, že vestavné spotřebiče jsou poruchovější než volně stojící.  

foto: LG, Samsung

Telefon na druhou

S prvním telefonem se systémem Android 

a zároveň s prvním s možností využívat dvě SIM 

karty přichází Samsung. Jeho Galaxy Duos 

(kolem 4.000 Kč) představuje tenký (12 mm) 

a lehký (110 g) dotykový telefon s úhlopříčkou 

displeje 8 cm. Zabudováno je Bluetooth 3.0, Wi-Fi 

a mimo jiné i mechanika karty microSD, přes 

kterou se dá paměť rozšířit až na 32 GB. 

i v červené

Bratříček veleúspěšného a také vynikajícího tabletu 

A100 (test v prosincovém čísle) Acer Iconia Tab A200 

se objeví nejspíše v únoru. Za očekávanou cenu kolem 

9.000 Kč dostanete operační systém Android 3.2, resp. 

4.0 (případná aktualizace bude zdarma) a novinkou 

je také zadní strana měkká na dotek. Multidotykový 

displej má úhlopříčku 10,1" (25,6 cm), procesor pracující 

na 1 GHz je dvoujádrový a zabudována je i mechanika 

karty microSD. Tablet s rozměry 260 x 175 x 12 mm 

váží 720 g.

blu-ray odjinud

Klasický počítačový výrobce Asus přináší v řadě O!Play, kterou označuje jako 

„Blu-ray HD Media Player“, dva modely: BDS-500 (3.490 Kč) a BDS-700 (4.990 

Kč). Ty se liší zabudováním Wi-Fi a podporou 3D u „sedmistovky“ a vedle 

přehrávání obvyklých CD, DVD a Blu-ray disků nabízejí i kompatibilitu se 

spoustou multimediálních formátů. Nechybí jim ani připojení k internetu a můžete 

je ovládat přes aplikaci v chytrém telefonu. 

Pasivně odevšad

LG DM2350D-PZ je klasifikován jako 3D LED monitor, nicméně 

má také zabudovaný televizní DVB-T tuner. Za 8.099 Kč vám 

k tomu přidá polarizační brýle, spoustu rozhraní, včetně 

HDMI a SCART, a také úhlopříčku 58 cm (23") s rozlišením 

Full HD. Nabízí rovněž podporu multimédií přes rozhraní USB, 

a to včetně českých titulků a u 3D si poradí hned s několika 

systémy, včetně konverze 2D-3D.
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Panasonic, který už dlouho – a stále jako jediný – nabízí přístup do české-

ho televizního archivu (v daném případě Novy), přichází nyní i s videopůj-

čovnou dovolující si filmy zapůjčit nebo se dokonce podívat s předstihem 

na  některé seriálové díly. Pochopitelně za  úhradu. Částky se pohybují 

od 26 do 80 Kč.

Videopůjčovna Voyo je k dispozici v rámci služby Viera Connect, takže 

musíte mít svůj televizor či Blu-ray přehrávač Panasonic připojen na in-

ternet. Vše se řídí přes dálkový ovladač a naleznete tu jednak kompletní 

archiv TV Nova, který byl k dispozici již dřív a který bude i nadále zdarma, 

a jednak dvě zásadní novinky. Nyní si budete moci zaplatit zhlédnutí před-

premiérových dílů seriálů jako Ulice, Ordinace v růžové zahradě, Soukro-

mé pasti či Expozitura a také si budete moci objednat k vám domů film, 

kterých je v současné době k dispozici kolem stovky. 

Funguje to velice jednoduše. Přes dálkový ovladač si na svém televi-

zoru vyberete pořad. Zaplatíte přes SMS a vzápětí si ho můžete užívat 48 

hodin, kolikrát jen budete chtít. Poté práva na jeho zhlédnutí vyprší.

PůJČovnA fIlmů ve vAŠí televIzI

JARní fotogRAfICKé PovYRAžení

Jedenáct nových fotoaparátů představil Olympus. V  kategorii odol-

ných přístrojů je to TG-320 (na snímku), ze stylových SH-21, VR-340 

a VR-360 a  u  superzoomů SP-620UZ, SP-720UZ a SZ-14. Základní 

modelovou řadu pak reprezentují VG-150, VG-160, VG-170 a VH-210 

(na snímku). 

První novinky letošního roku také doplňují digitální záznamníky hlasu 

jednak v základní podobě (VN-711PC, VN-712PC a VN-713PC) a jednak 

v té vyšperkovanější (WS-811, WS-812 a WS-813). Vyšší řada se vyzna-

čuje především velkým odstupem signálu od šumu, poslední dva navíc 

dovolují nahrávání ve formátu PCM 44,1 kb/16 bitů (WAV). Vraťme se ale 

k fotoaparátům. 

S těmi odolnými začal Olympus už hodně dávno a v jejich duchu po-

kračuje i nastupující TG-320. Je opět nárazuvzdorný (pád z 1,5 m), vo-

dotěsný (do 3 m) a mrazuvzdorný (do –10 °C), takže ho můžete používat 

zcela bezstarostně. Navíc natáčí do vysokého rozlišení (720p) a ochrana 

baterie, paměťové karty a rozhraní jsou zajištěny dvojitým zámkem. Ob-

jektiv (3,6x, od 28 mm) chrání tvrzené sklo. 

Citlivost nastupuje už od  ISO 80, panoramatické snímky se skládají 

přímo ve  fotoaparátu a nechybí ani podvodní režim a  inteligentní auto-

matika (iAuto).

Základní modelovou řadu pak reprezentují tenké přístroje řady VG 

a VH-210. I u nich najdete režim iAuto vybírající z motivových programů 

ten nejsprávnější a objektiv začínající pod 30 mm, takže širokoúhlý. Každý 

však klade důraz na trochu jiné vlastnosti. 

VG-150 nabízí čtyřnásobný optický zoom začínající na 27 mm, VG-160 

ho má už pětinásobný, navíc začíná ještě o kousek níže – na 26 mm. Díky 

tloušťce 19 mm se také pohodlně vejde do každé kapsy.

Nejzajímavější je však rozhodně VG-170 (5x, od 26 mm), unikátní svým 

bleskem. Ten má totiž dosah neuvěřitelných 15 metrů!

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

Užitečným pomocníkem v kuchy-

ni bude akumulátorový tyčový 

mixér Braun MR7400cc (2.822 Kč) 

s příkonem 200 W. Univerzální nůž 

pro sekání, míchání i drcení ledu 

se otáčí rychlostí 13 000 ot./min, 

což nabízí velmi rychlé rozmělnění 

potravin. Pro nabíjení je tu stojánek 

s nabíječkou, která po dvou ho-

dinách připraví akumulátor na 20 

minut práce. Pro krátké použití po-

stačí nabíjet 15 minut. V příslušen-

ství je dodáván i nerezový nástavec 

s ochranou proti stříkání a mixovací 

nádoba s odměrkou.

dvojitá pára

Žehlicí systém nové generace DeLonghi Stirella VVX 1880 

(8.002 Kč) umožní snadné použití díky dvojitému výdeji páry 

po celé ploše žehlicí desky nebo jen v její špici. S příkonem 

2 200 W dodává 120 nebo 200 g páry, takže s ním vyžehlíte rychle 

a perfektně. K tomu přispívá i žehlicí plocha z keramiky a nerezu. 

Samozřejmostí je možnost doplňování vody během žehlení, verti-

kální napařování a snadné odvápňování.

Silný, a přesto tichý

Vysavač Bosch BGL452132 (3.990 Kč) s příkonem 2 100 W je vybaven 

několikavrstvým systémem tlumení hluku, díky němuž naměříme v okolí 

vysavače jen 70 dB. Tvarované lopatky systému highPowerAirlow zajiš-

ťují maximální proudění vzduchu. Filtrační systém tvoří pětilitrový sáček 

MegaAir SuperTEX spolu s filtry Hepa. Hubice s měkkými štětinami na 

tvrdé podlahy je doplněna univerzální přepínatelnou hubicí a hubicemi 

na spáry a matrace.

Naprostý univerzál

Vestavná mikrovlnná trouba Bauknecht EMCHDT 

8145 PT (24.990 Kč) je pozoruhodná svým objemem 

40 litrů, ale také širokými možnostmi ohřevů, které 

poskytuje. Mikrovlnný ohřev s invertní technologií je 

doplněn grilem, horkovzdušným ohřevem, vařením 

v páře a dokonce technologií Crisp. Vše potom řídí 

inteligentní elektronika šestého smyslu. Odpovídající 

je i příslušenství: Crisp talíř, jeho držák, grilovací 

mřížka, hrnec pro vaření v páře a pečicí plech.

foto: Bauknecht, Braun, DeLonghi  

Nerezová kráska

Prostorově nepříliš náročná americká chladnička AEG 

S66090XNS0 (46.990 Kč) s objemem chladničky 356 

litrů a mrazničkou 175 litrů nabízí komfortní vybavení. 

Elektronické ovládání s dávkovačem chladné vody i ledu 

je umístěno v levé – mrazicí části. Ve druhé polovině 

najdete dvířka příručního baru, takže nemusíte větrat 

otevřením celých dvířek při každém použití chladničky. 

Zajímavá je i spotřeba 1,16 kWh za den, což přístroj řadí 

do energetické třídy A+.

Multifunkční trouba

Mezi nejoblíbenější funkce mikrovlnky Bauknecht MW 79IX rozhodně 

patří zapékání Crisp, díky němuž pohodlně upečete třeba pizzu či závin, 

a také vaření v páře, které se skvěle hodí pro přípravu brambor a zeleni-

ny. Mikrovlnky jsou vybaveny asistentem vaření, který vás celým proce-

sem provede, a senzory, které zajistí požadovaný výsledek. Multifunkční 

trouba  Bauknecht s funkcemi gril, Crisp, vaření v páře a horký vzduch 

plně nahradí běžnou troubu. Díky systému 3D distribuce mikrovln se 

energie rozptyluje v troubě rovnoměrně, čímž dochází k požadované 

úpravě pokrmu. Trouba se nemusí stydět ani za svůj objem 31 litrů 

a průměr otočného talíře 36 cm. Doporučená maloobchodní cena je 

10.790 Kč.

Neviditelná

Zcela skrytá je v kuchyňské lince plně vestavná 

myčka Fagor ES2+2 IT (15.990 Kč) a stejně tak její 

spotřeby 0,97 kWh si příliš nevšimnete. Také si za-

sloužila ohodnocení třídami (energie, mytí, sušení) 

A++, A, A. Pro mytí až 14 sad nádobí je k dispozici 

osm programů včetně rychlého a automatické-

ho. Jistě potěší také dvě vyjímatelné zásuvky na 

příbory, díky nimž ušetříte místo ve spodním koši, 

možnost odloženého startu i systém proti vyplavení 

Aqua-stop.

bezpečná červená

Ozdobou kuchyně se jistě stane designová rychlovarná konvice 

Electrolux EEWA 7100R (1.599 Kč) v kovově červené barvě. Příkon 

2 200 W zajišťuje rychlý ohřev až 1,5 litru vody. Vybavení filtrem, 

základnou s 360° nasazením konvice a dobře čitelným vodoznakem 

znamená vysoký uživatelský komfort, avšak velmi důležité je kvalitní 

provedení uzávěru víka a trojité bezpečnostní vypínání. Díky jim je 

přístroj opravdu bezpečný.
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hRneC S PoČítAČem

eRgoRAPIdo – dAlŠí KRoK

Ne, nezdá se vám to! Elektrický tlakový hrnec Eta 013190000 

(2.999 Kč) opravdu řídí mikroprocesor, což umožňuje řídit tlak v hrnci, 

stejně jako řadu bezpečnostních prvků. Komunikuje pomocí modře 

podsvíceného LCD displeje s osmi tlačítky, pomocí nichž lze navolit 

všechny funkce a časy. Tento přístroj s příkonem 900 W není pouze 

tlakovým hrncem, ale současně nahrazuje i pomalý hrnec a rýžovar. 

Místo tří zařízení tedy můžete zakoupit jen jedno. Navíc hrnec umož-

ňuje pečení dortových korpusů, kdy stačí vložit směs a stisknout tla-

čítko, nebo vaření bez víka, podobně jako v běžném hrnci.

S výhodou jistě využijete osm přednastavených programů pro rýži, 

zeleninu, polévky, drůbež, ovar, maso, ryby nebo luštěniny. Přístroj 

přitom sám reguluje teplotu i tlak uvnitř hrnce. Nastavení programu 

„Volba vaření“ umožní nastavit libovolnou dobu vaření, kterou po-

dobně jako v automatických programech začíná přístroj počítat až 

po  dosažení potřebné teploty a  tlaku. Program „Ohřev“ slouží pro 

ohřev hotových potravin. Při zpoždění návštěvy nebo jiném zdržení 

oceníte funkci udržování teploty, která zachovává teplotu v rozmezí 

60–70 °C.

Další užitečnou funkcí je opožděný start, jímž můžete posunout 

začátek vaření až o 9,5 hodiny. Pětilitrová vnitřní nádoba je potaže-

na nepřilnavým povrchem a navíc vyjímatelná, takže ji můžete mýt 

v myčce nádobí. Také u tlakových hrnců obávané nasazování víka je 

zde velmi jednoduché – postačí nasadit a pootočit.

Tyčové vysavače jsou u nás poměrně novým sor-

timentem, který se však těší stále vyšší oblibě. 

Electrolux s  řadou Ergorapido přišel v  roce 2004 

s  jediným modelem. Úspěšná řada vysavačů 2v1, 

tedy kombinace tyčového a  ručního vysavače, se 

zatím rozrostla na pět modelů, které výrobce stále 

vylepšuje, a dnes přichází další inovované výrobky 

ZB 2901, ZB 2923 a ZB 2924 (3.599 Kč).

Nyní vysavač dostává silnější akumulátor se zvý-

šením výkonu o 20 %, rychlejším nabíjením a delší 

životností baterie. Vysávat tedy můžete až 30 minut 

při nastavení nízkého výkonu.

Hubice s  vestavěným rotačním kartáčem je při-

způsobena pro jemné i hrubé nečistoty s vysokou 

účinností sbírání. LED osvětlení přímo na  hubici 

umožní vidět na  vysávání v  tmavých koutech. Cy-

klonový filtr s  lehce odnímatelnou nádobou a sys-

témem vyprášení filtru pomocí pružiny usnadňuje 

odstraňování nečistot. Pro příjemnější manipulaci 

s přístrojem slouží pogumovaná část pro opírání na-

příklad o stůl i uložení štěrbinové hubice a kartáčku 

na stojanu vysavače.

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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kamera pro videohovory ve Full Hd 1080p

Společnost Logitech představila webovou kameru Logitech HD Pro Webcam C920 

(2.499 Kč) pro záznam videa v plném vysokém rozlišení Full HD 1 080p. Kamera usnadní 

kontakt mezi přáteli pomocí aplikace Skype (pro rozlišením v 1 920 x 1 080 bodů, tedy 

ve Full HD, je nutné si stáhnout nejnovější verzi aplikace Skype 5.7 Beta for Windows). 

Uživatelé mohou využít aplikaci Windows Live Messenger s rozlišením 720p. Díky využití 

komprimační technologie H.264 můžete posílat videoklipy ve Full HD 1 080p nebo fotografie 

s rozlišením 15 megapixelů jedním kliknutím na Facebook, Twitter nebo YouTube. Techno-

logie Logitech Fluid Crystal tuto kameru odlišuje od ostatních: kromě plynulejšího pohybu 

obrazu bez trhání získáte ostrý obraz, bohatší barvy a čistší zvuk, i když nemáte výkonný 

počítač. Kamera se chlubí optikou Carl Zeiss a automatickým ostřením ve 20 krocích. Ste-

reofonní zvuk snímají dva mikrofony umístěné na obou stranách webové kamery.

blu-ray vypalovačka umí až 128 Gb dat na disk

Asus představil externí Blu-ray vypalovačku SBW-06C2X-U (2.990 Kč), která dokáže vypálit až 128 GB dat na jeden 

Blu-ray disk. Inteligentní funkce vypalování zajišťují rychlejší a spolehlivější zálohování dat se zápisem na Blu-ray disky 

až šestinásobnou rychlostí. Při této rychlosti zvládne vypálit 25 GB za méně než 23 minut. Dodávaná technologie  

Magic Cinema se postará o převod mediálních souborů do 3D formátu. Novinka již také získala ocenění iF Design 

Award za inovace a design. Externí vypalovačka podporuje nový formát BDXL. Ten umožňuje namísto dosavadních 50 

GB dat zapsat až 100 GB na jeden disk BD-R (tři vrstvy) nebo 128 GB dat na jeden disk BD-R (čtyři vrstvy). Technolo-

gie Magic Cinema zajistí snadný převod souborů do podoby 3D filmů, fotografií a zvuku (v Dolby Digital a 5.1kanálovém 

DTS-HD). Dokáže také automaticky převádět 2D a DVD obsah na 3D. Podobné kompletní řešení pro 3D multimediální 

zábavu zatím nenabízí žádné konkurenční zařízení. ASUS SBW-06C2X-U podporuje různé operační systémy, včetně 

Windows a Mac OS X. 

Seznamte se s novým miláčkem…

Hudba dokáže skvěle vyjádřit vaši náladu. Proto společnost Logitech 

vychází vstříc uvedením přehrávače Logitech Squeezebox Radio (4.490 Kč) 

v romantické červené barvě. Pokud by vám to ale nevyhovovalo, pak 

jej můžete mít i v neutrální bílé nebo elegantní černé. Kompaktní síťový 

all-in-one hudební přehrávač Squeezebox Radio vám zpřístupní tisíce 

internetových rádií z celého světa a skladby z vašeho soukromého archivu 

v prakticky v jakémkoli formátu. Kromě svého lesklého červeného zevnějšku 

má přehrávač také barevný displej, na kterém se zobrazí obrázek alba 

a informace o skladbě či rádiové stanici. Jeho displej se automaticky 

přizpůsobí okolním světelným podmínkám, takže není nikdy příliš světlý 

ani tmavý. Díky vestavěnému budíku vás Squeezebox Radio probudí 

hudbou. Nepotřebuje kabely, protože se připojí k vaší domácí počítačové 

síti bezdrátově. Můžete jej ovládat s pomocí chytrého telefonu nebo tabletu. 

Squeezebox Radio je sice nenápadné, ale dodává zvuk vynikající kvality 

s malým zkreslením díky dvoupásmovému reproduktoru.
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Spotřebiče s nádechem dávných časů

Komínový odsavač par EFC640R (7.590 Kč) má možností recirkulace. Tradiční 

elegantní vzhled lze snadno sladit s ostatními kuchyňskými spotřebiči. Model 

EFC640R používá hliníkový kazetový tukový filtr, jejž lze z odsavače snadno  

vyjmout a také velmi snadno umýt. Výsledkem je optimální výkon a čistá kuchy-

ně. Trouba Electrolux EOB53001R (12.590 Kč) ve venkovském stylu se za-

ručeně osvědčí jako dokonalý přírůstek do libovolné kuchyňské sestavy 

inspirované venkovem. Díky funkci pro řízení času máte vždy kontrolu 

nad dobou pečení. Ventilační systém obklopující topné těleso 

přispívá k rychlejšímu ohřevu trouby, přičemž zajišťuje shodnou 

teplotu v celé troubě. Když odstraníte vrchní topné těleso a po-

stranní lišty pro rošty, čištění trouby bude snazší. I přes rustikální 

provedení má tato trouba standardní přepínače, dveře se dvěma 

vyjímatelnými skly, osmi programy, tukový filtr, analogový časový 

spínač, minutku a chladicí ventilátor.

Rustikální varná deska EHG6833R (7.790 Kč) je vybavena 

ergonomickým předním ovládacím panelem. Všechny pod-

pěrné mřížky pro hrnce a pánve jsou vysoce kvalitní a zaručují 

zvýšenou žáruvzdornost a životnost. Vysoce účinný silný hořák 

s výkonem 4 kW je zárukou stejnoměrného šíření tepla po celém 

varném povrchu. Jídlo se díky tomu rovnoměrně uvaří a krátká 

doba varu nebo smažení je také důležitá. Plynová varná deska 

je vybavena termoelektrickými články, které důmyslně sledují 

plamen. Jestliže zhasne, automaticky se uzavře přívod plynu. 

foto: Electrolux, Logitech
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pračky a sušičky,
jak je neznáte

Pračka se stala nezbytnou součástí každé domácnosti již 
před dlouhou řadou let a zrovna tak se v ní pomalu, ale 
jistě zabydlují i sušičky. možná proto vypadá téma praní 
na první pohled známé, stejně jako technologie praní 
i sušení v těchto přístrojích. Asi se budete divit, kolik 
nových technologií a vylepšení se v oboru praní i sušení 
v poslední době objevilo. ty nejdůležitější se pokusíme 
osvětlit.

Soutěžení mezi výrobci o stále nižší spotřeby 

energie, vody i chemických prostředků přiná-

ší rychlý pokrok a  vylepšování uživatelského 

komfortu či vlastností, podle nichž můžete při 

nákupech vybírat. Kromě toho se zastavíme 

i  u  různých pevně zažitých stereotypů, které 

jsou dnes již překonány, a  pokusíme se vy-

světlit, v čem tyto tradované omyly spočívají.

vylepšené obecné principy
Z  uživatelského hlediska je vše zcela jedno-

duché. Do  pračky vložíme prádlo, nastavíme 

správný program a  pračku zapneme. Staré 

pračky napustily pevnou a poměrně vysokou 

hladinu vody a v  té začaly prát. Tedy vlastně 

otáčet bubnem, protože to vyvolává mecha-

nické namáhání prádla a jeho propírání v lázni 

vody a pracího prostředku.

napouštění
Dnes je na první pohled vše stejné, jen pračka 

provede mnohem více úkonů. Pračka při na-

pouštění otestuje množství a v některých au-

tomatických režimech i materiál prádla a po-

dle toho stanoví množství vody, které napustí. 

K  tomu využívá přesná měření nasákavosti 

a  množství vody, které prádlo nasaje, nebo 

(méně často) snímače, které zjistí váhu prá-

dla ještě před napouštěním. Systémy měření 

množství prádla najdeme dnes již u  většiny 

praček (3D sensor wash, KG detektor).

Novinkou je však systém pro dávkování te-

kutého pracího prostředku, který má zabránit 

předávkovávání a generovat úsporu (systémy 

i-Dos, DAD). Pro úsporu pracího prášku se ně-

kdy používá speciální ventil (Eco kulička), který 

uzavírá přívod do čerpadla, aby se prášek prv-

ní vodou nespláchl do odpadního potrubí, kde 

se nerozpustí a je bez užitku odstraněn. Jed-

nodušším a  méně účinným systémem je na-

pouštění první části vody bez prášku a splách-

nutí prášku až po naplnění spodní části vany.

buben
Kdo se pozorně dívá do bubnu moderní prač-

ky, zjistí, že i povrch bubnu a jeho lopatky se 
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lace teplot spolu s časy cyklů praní poskytují vý-

robcům nebývalé možnosti konstrukce pracích 

programů přesně podle potřeb všech možných 

tkanin i  rozsahů jejich znečištění. Výsledkem 

je praní jemných tkanin, které bychom se dří-

ve do  pračky neodvážili ani vložit (Dessous, 

Outdoor, Ruční praní), ale i programy pro praní 

skvrn či těžkého prádla (antiStain, Jeans, Stain 

Master, Cean+) nebo energeticky úsporné (eco-

Perfect), či naopak rychlé programy (speedPer-

fect, Rapid, Turbo Time Plus). Existuje dokonce 

i možnost zvolit přímo délku cyklu a tím nastavit 

poměr mezi rychlostí a úsporností praní (Time 

Manager, varioPerfect).

Stříkající voda
Kapky vody dopadající na  prádlo, které není 

pod vodní hladinou, také napomáhají praní, 

proto se někdy uvnitř lopatek bubnu nachází 

kapsa, která nabírá vodu a přes děrování lo-

patky poté prádlo sprchuje. Účinnějším systé-

mem je vstřikování pracího roztoku na prádlo 

pomocí čerpadla (Mix Power System, Hydro-

Active+, přímé sprchování, Jet System), což 

napomáhá i k rychlejšímu rozpouštění pracího 

prostředku na začátku praní.

Pára
Jak jistě víte, pára dobře rozpouští mastné 

a zaschlé nečistoty, proto se využívá i při pra-

ní, kde pomáhá rozpouštět nečistoty hluboko 

ve  vláknech, působí antibakteriálně a  umož-

ňuje zařazení nových funkcí pračky. Obnova 

svěžesti prádla (Refreshing, Refresh) spočívá 

v odstranění pachů z jinak čistého prádla nebo 

omezení pomačkání prádla (Smoothing), které 

pračka zařídí využitím páry po odstřeďování.

máchání a odstřeďování
Při máchání využívají pračky větší náplň 

vody, aby dobře odplavily zbytky pracích 

změnily. Moderní prací bubny (ProTex Plus, 

Sazanami, varioSoft, diamantový buben) se 

liší tvarem otvorů, jejich umístěním i  tvarem 

prolisů, ve kterých jsou otvory umístěny. Vše je 

přizpůsobeno tak, aby se vlákna látky co nej-

méně dostávala do otvorů bubnu a voda moh-

la kolem prádla dobře proudit. Také unášeče 

(někdy se jim říká lopatky) bubnu již nejsou 

rovné, ale často jsou asymetrické, což uleh-

čuje správný pohyb prádla a jeho mechanické 

namáhání (praní). Zde může být aplikována 

i  antibakteriální ochrana pomocí iontů stříbra 

(Ag+) v materiálu unášečů.

Další odlišností je velikost bubnu. Výrobci 

zjistili, že je účelné a výhodné prát větší množ-

ství prádla najednou, a  proto zvětšují objem 

bubnu – až na devět kilogramů při základních 

rozměrech pračky (60 x 60 x 85 cm).

Praní
Zatímco staré pračky perou konstantními otáč-

kami a  maximálně změní směr otáčení, mo-

derní pračky umí díky frekvenčně řízeným mo-

torům (iQdrive, Inverter, ZEN) plynule regulovat 

otáčky jak při praní, tak i při odstřeďování. To 

umožňuje pro různé materiály využívat různé 

otáčky a způsoby pohybu pracího bubnu. Na-

příklad pro vlnu nebo jemné tkaniny využívají 

některé pračky vyšší otáčky, které odstředivou 

silou přidrží prádlo na stěnách bubnu, některé 

naopak bubnem jen kolébají, takže prádlo se 

pouze koupe v prací lázni, ale netře se o sebe.

Další možnost poskytují asymetrické unáše-

če, které mají jiný účinek na pohyb prádla při 

pohybu bubnu vpravo nebo vlevo. Přesné řízení 

otáček bubnu i dávkování vody a plynulá regu-
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mýty a legendy o praní a sušení

Často se setkáváme s  mylnými nebo pře-

žitými informacemi, které si lidé pamatuji 

z minulosti, a  to bohužel platí i o některých 

prodejcích. Proto se pokusíme nejčastější 

omyly uvést na pravou míru.

Čím více pracích prostředků použije-

me, tím lépe pračka pere

Stejně jako v  životě jsou i  zde extrémy ne-

užitečné. Pravda je, že pokud nadávkuje-

te prostředek příliš úsporně, bude vyprání 

horší. Příliš velká dávka prášku však může 

být ještě škodlivější. Prášek ve vysoké kon-

centraci vytvoří pěnu, po které prádlo klouže 

a nepere se.

Často hospodyňky perou ve stejném množ-

ství prášku, jak byly zvyklé kdysi. Je však 

třeba si uvědomit, že dnešní pračky perou 

v  podstatně menším množství vody. Pra-

cí prostředek je tedy nutné dávkovat podle 

množství vody, a ne podle množství prádla. 

Proto lze použít poloviční nebo ještě menší 

dávku prostředku než před dvaceti lety.

Dalším problémem předávkování prostřed-

ku pro praní je menší účinnost máchání. To 

může být zbytečný problém zejména u aler-

giků.

Jako odpověď na  tento problém připravili 

výrobci systémy pro automatické dávkování 

tekutých pracích prostředků, které bez zá-

sahu obsluhy samo nadávkuje podle množ-

ství prádla správné množství vody i pracího 

prostředku. Úspory jsou nezanedbatelné 

a prádlo je správně vyprané a vymáchané.

Aby prádlo vonělo, je třeba vždy použít 

aviváž

Pro některé látky je aviváž vyloženě škodlivá. 

Při praní funkčního a  sportovního oblečení 

ze speciálních látek (Kimatex, Moira a  po-

dobné) je použití aviváže výslovně zakáza-

né. Navíc řada prostředků na praní dokáže 

prádlo provonět tak, že použití aviváže je 

zbytečné. I  zde je důležité dávkování. Příliš 

mnoho aviváže již nemá účinek a jen zvyšuje 

náklady na praní.

Velký objem bubnu je zbytečný pro pra-

ní malého množství prádla

To byla pravda ještě možná před 10 až 15 

lety. Pračky tehdy uměly napustit dvě až 

tři hladiny vody, pro praní, praní s poloviční 

náplní a pro máchání. Dnešní pračky plynu-

le přizpůsobí množství vody detekovanému 

množství a dokonce i materiálu prádla, které 

zjistí po  zapnutí podle množství nasáknuté 

vody a rychlosti nasáknutí. Není tedy nutné 

využívat celou kapacitu pračky, abyste prali 

úsporně, ale naopak máte rezervu pro pří-

pad praní ložního prádla, dek nebo velké 

náplně, kterou byste v malé pračce prali na-

dvakrát.

Moderní pračky napouštějí málo vody, 

proto nemohou dobře prát

To je hodně zastaralý názor z  dob starých 

praček. Nízkou hladinu vody v  pračce se 

mnou nejčastěji konzultovaly hospodyňky 

po zakoupení nové pračky. Opak je ale prav-

da. Ve velkém množství vody je prádlo méně 

namáháno než v malém. Toho se dnes vyu-

žívá spolu s jiným pohybem bubnu při praní 

vlny nebo choulostivého prádla, kdy je na-

pouštěna vyšší hladina, při níž se pere še-

trněji. Odolné prádlo jako bavlna se účinněji 

vypere v malém množství vody.

Shora plněné pračky jsou jedinou alter-

nativou do malých koupelen

To již také není pravda. Shora plněná pračka 

má šířku 40 cm, ale potřebuje hodně místa 

nad sebou. Dnes můžete vybírat i z tzv. slim 

modelů předem plněných praček, které mo-

hou mít hloubku až pouhých 33 cm při ka-

pacitě 5 kg prádla. Mohou tedy v  koupelně 

zabírat ještě méně místa než pračky s hor-

ním plněním. Rozhodování mezi předem 

nebo shora plněnou pračkou se tak omezuje 

na to, zda potřebujete půdorys široký a měl-

ký, nebo úzký a hluboký.

Jen shora plněná pračka poskytuje 

možnost přidat prádlo po začátku praní

Opět jedna překonaná zkušenost. V  tomto 

jsou si dnes předem i shora plněné pračky 

rovny. Kdysi neměly shora plněné pračky 

bezpečnostní závoru, ale jen spínač, který 

umožnil okamžitý přístup do bubnu. Přitom 

jen vypnul motor, což nebylo právě bezpeč-

né. Dnes lze i shora plněnou pračku otevřít 

až po úplném zastavení bubnu díky dveřní-

mu zámku, který povolí zhruba po 3 minu-

tách. Naopak pračky s předním plněním na-

pouštějí nízkou hladinu vody na praní, takže 

z nich voda nevyteče ani při otevření. U obou 

praček tedy musíme počkat a přidat prádlo 

můžeme. Má to však smysl jen velmi krátce 

po začátku praní. Speciálně pro přidání prá-

dla nabízejí některé pračky funkci re-load, 

která umožní přerušení a poté pokračování 

programu ve stejném místě.

Sušička mačká prádlo, a  to se potom 

špatně žehlí

Kořeny tohoto výroku se mi nikdy nepodařilo 

odhalit. Pochopitelně to není pravda. Prádlo 

je po  sušení hebčí, a  pokud jej nenecháte 

v sušičce po usušení dlouho ležet, nebude 

nadměrně pomačkané. Pro žehlení může 

sušička prádlo připravit tím, že je nechá vlh-

čí. To umožní automatika sušení, která se řídí 

podle vlhkosti prádla.

Sušička spotřebovává několikanásob-

ně víc energie než pračka

To je pravda, ale již ne u  všech přístrojů. 

Nová konstrukce sušiček s  tepelným čer-

padlem sice stále spotřebovává o něco více 

energie než pračky, ale již nejde o více než 

jednonásobek. Stará, ale zatím většinově 

používaná konstrukce bez tepelného čer-

padla spotřebovává až pětinásobek energie 

potřebné pro praní.

Sušení prádla na sluníčku je zdravější

Ano, není nad čerstvě na  sluníčku usuše-

né a  provoněné prádlo, ale jen v  horských 

nebo neprůmyslových oblastech s  čistým 

vzduchem. Ve městech se na prádlo nachytá 

prach a nečistoty z ovzduší, což právě zdravé 

není. Navíc i v čistých oblastech se dostávají 

do prádla drobné nečistoty z ovzduší, napří-

klad pyl, který v případě alergie může působit 

problémy. Sušička tyto problémy redukuje.

Násypky praček se přizpůsobují trendu používání 
tekutých pracích prostředků.

Pračka se speciálním zásobníkem si sama dávkuje tekuté prostředky podle potřeby zjištěné elektronikou.

Moderní buben s otvory, které nezachytávají látku 
a umožňují rychlý odtok vody, a asymetrickým 

unášečem.

Přesné řízení otáček bubnu a plynulá  
regulace teplot poskytují nebývalé  

možnosti.

Nahlédněte do útrob moderní pračky.
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ce. Pomocí stlačování a  rozpínání chladicího 

plynu umí na jedné straně chladit, a na druhé 

topit. Myšlenka jeho využití pro sušení prádla 

je jednoduchá, až geniální. Při kondenzačním 

sušení totiž musíme nejprve ohřát vzduch, 

který v bubnu ohřívá prádlo, a tím z něj ode-

bírá vlhkost. Tento vzduch poté ženeme přes 

chladný kondenzér, kde voda ze vzduchu kon-

denzuje, odkape a  vzduch se znovu ohřívá 

a žene do bubnu s prádlem. U klasické sušičky 

je využíváno topné těleso a vzduchem chlaze-

ný kondenzér, což znamená poměrně vysoké 

sušicí teploty. Nový princip umožní využít tep-

lotu kondenzéru těsně nad 0 °C, při které se 

voda ze vzduchu výborně sráží a  také snížit 

nutnou teplotu vzduchu vháněného do bubnu. 

Díky tomu lze sušit i velmi choulostivé tkaniny.

Hlavním přínosem tohoto principu je však 

dramatická úspora energie potřebné k  su-

šení. Zatímco špičkové sušičky s  tepelným 

čerpadlem dosahují spotřeby kolem 1,6 kWh 

na sedm kilo prádla (A –50 %), dobrá konden-

zační sušička chlazená vzduchem spotřebuje 

zhruba 4 kWh pro stejnou náplň (B).

Samočištění
Protože kondenzér, ve  kterém se ochlazuje 

vzduch a  sráží voda z  prádla, je velmi citlivý 

na  zanesení nečistotami, nenechávají nejmo-

dernější sušičky jeho údržbu na  uživateli, ale 

starají se o  jeho čistotu samy tím, že jej ně-

kolikrát při každém sušení propláchnou vodou 

ze zásobníku kondenzátu. To zajišťuje dobré 

výsledky sušení a  nezvyšující se spotřebu 

energie.

A zase elektronika
V sušičkách je aplikována elektronika stejně 

jako v  pračkách. I  zde je uplatněno inteli-

gentní řízení programů, které pomocí čidel 

sledují vlhkost prádla, teploty a  další para-

metry sušicího cyklu a podle nich vyhodno-

cují a upravují postup sušení. Důsledkem je 

řada možností nastavení, které přizpůsobí 

sušení požadovanému výsledku. Kromě 

stupně usušení pro žehlení, do skříně či ex-

tra suché a času sušení (který se nastavoval 

již u  prvních sušiček) lze zvolit cyklus pro 

jemné tkaniny či vlnu se sníženou teplotou 

a  upravenými pohyby bubnu, jeans s  vyš-

ší teplotu, programy pro velké kusy prádla 

i rychlé sušicí programy. Elektronika zde hlí-

dá i naplnění zásobníku na zkondenzovanou 

vodu, ucpání filtrů a podobně jako u pračky 

umožňuje odložit start.

Pára
Zní to podivně, ale pára pomáhá při sušení. 

Tedy ne přímo při sušení, ale až v závěrečné 

fázi, kdy narovnává záhyby a  tím podstatně 

usnadňuje žehlení, případně se některé kusy 

prádla žehlit nemusí. Funguje to například 

u  některých košil, které po  vyjmutí ze sušič-

ky postačí pověsit na  ramínko. Jiný program 

dokonce umožní jen vyrovnat prádlo usušené 

na šňůře.

Konstrukční novinka
Donedávna platilo, že sušička je vždy zpře-

du plněná. Shora plněná sušička je vhodná 

do  prostoru, kde potřebujeme ušetřit šířku 

a nemůžeme postavit pračku se sušičkou nad 

sebe. Pak můžeme umístit vedle sebe shora 

plněnou pračku a sušičku s celkovou šířkou 85 

až 90 cm.

prostředků, a  mezi každým máchacím cyk-

lem probíhá odstředění. Pro lepší vymáchá-

ní lze zpravidla přidat další máchací cyklus 

(antialergický program, Aquaplus). Některé 

pračky sledují čistotu vody a v případě potře-

by další máchací cyklus přidají automaticky.

Odstřeďování vypadá jednoduše, ale i  zde 

využívají moderní pračky systémy pro rozlože-

ní prádla, které zamezí zbytečnému poskako-

vání pračky a zajistí kvalitní odstředění.

elektronika
Asi tušíte, že všechny funkce, o  kterých tu 

byla řeč, se neobejdou bez elektroniky, která 

se dnes již téměř bez výjimky stará i o komu-

nikaci s námi, uživateli, prostřednictvím větších 

či menších displejů, tlačítek a otočných knoflí-

ků. Její součástí je inteligentní řízení programů 

(LogiControl, šestý smysl, i.Dos, Fuzzy Logic). 

Elektronika řeší všechny nové funkce, které 

nám moderní pračky nabízejí, díky systému či-

del, pomocí nichž může sledovat a řídit množ-

ství i  teplotu vody, otáčky motoru, znečištění 

vody, množství pěny, polohu bubnu, jeho zatí-

žení a další veličiny.

bezpečnost
Únik vody z pračky nebo její hadice je událostí 

zcela výjimečnou, zato ale může napáchat vy-

soké škody. Proto jsou pračky vybaveny systé-

my hlídání úniku vody jak z vany, tak z přívodní 

hadice (aquaStopR). Zpravidla je pračka vyba-

vena vanou, do níž případný unik vody zateče, 

kde jej čidlo rozpozná a  zastaví napouštění 

ventilem na vstupu přívodní hadice. Za funkci 

tohoto systému dokonce přebírají někteří vý-

robci doživotní záruku (míněno do konce život-

nosti pračky).

I sušení je věda
Sušičky prádla pracují rychle, spolehlivě 

a oproti sušení na vzduchu nevnášejí do prá-

dla nečistoty a alergeny. To jsou hlavní znaky 

všech sušiček. Na první pohled to vypadá vel-

mi jednoduše. Ale ani zde se vývoj nezastavil.

největší úspora energie
Nejdramatičtější pokrok přinesl nový princip 

kondenzačního sušení pomocí tepelného čer-

padla, což je zařízení velmi podobné chladnič-

domáCí SPotřebIČe • pRAČkY A SuŠiČkY

Pro postavení pračky a sušičky je potřeba speciální 
set, proto je výhodné pořídit oba přístroje od jednoho 

výrobce.

Úzká pračka zabírá mnohem méně prostoru a hodí se tak 
do malých koupelen.

Jeden ze systémů sprchování prádla pomocí čerpadla. 

Moderní pračka s lCd displejem a širokými možnostmi 
nastavení ručních i automatických programů.

Shora plněná sušička je  
vhodná do prostoru, kde potřebujeme  

ušetřit šířku.
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domáCí SPotřebIČe • pRAČkY A SuŠiČkY

hlavním tématem tohoto čísla jsou pračky a sušičky. Proto vám přinášíme několik zajíma-
vých tipů pro vaše nákupy.

Pračka Aeg lavamat l75470fl
cena: 13.990 Kč

Sušička bosch WtW86563bY
cena: 21.990 Kč

Pračka gorenje W7623l 
cena: 9.990 Kč

Sušička gorenje d7664n 
cena: 19.990 Kč

Pračka bosch WAS24468me
cena: 15.990 Kč

Sušička Aeg lavatherm t75470Ah
cena: 18.990 Kč

Automatická pračka třídy A+++ s třídou praní A, třídou účinnosti odstřeďování ve skupině A. Má 

ochranu proti úniku vody, displej, prosklená dvířka XXL, možnost odloženého startu. LCD displej se 

symboly usnadňuje nastavení a sledování praní. Pračka je díky technologii Silent velmi tichá.

• Kapacita prádla pro praní: 7 kg

• Max. počet otáček: 1 400 ot./min

• Spotřeba energie: 0,91 kWh

• Spotřeba vody na jedno praní: 49 litrů

Kondenzační sušička EcoLogixx 7pracující v energetické třídě A –50 % s vnitřním osvětlením 112litro-

vého bubnu. Využívá systému sušení pomocí tepelného čerpadla a má systém samočištění konden-

zátoru.

• SelfCleaningCondenser – několikanásobný automatický proplach kondenzátoru během fáze sušení 

• LED osvětlení vnitřního bubnu 

• speciální programy: vlna finish, mix, sportswaer, extra krátký 40minutový, halenky/košile, časo-

vý program teplý

• Kapacita prádla pro sušení: 7 kg

• Spotřeba energie při sušení: 1,45 kWh

Automatická pračka pracující v  energetické třídě A+++ s  účinností odstřeďování B. Programy 

UltraWhite a PerfectBlack se starají o maximální možné zachování bílé nebo černé barvy. Má 

systémy zamezující úniku vody a umožňující co nejtišší provoz. Ergonomicky navržený šikmý ovlá-

dací panel v kombinaci s velkým LCD displejem umožňuje snadnou volbu programu a dokonalý 

přehled nad průběhem praní.

• Kapacita prádla pro praní: 7 kg

• Max. počet otáček: 1 200 ot./min

• Spotřeba energie: 0,84 kWh

• Spotřeba vody na jedno praní: 56 litrů

Sušička prádla s tepelným čerpadlem a technologií vyrovnávání vláken prádla ionizátorem dosahuje 

energetické spotřeby A –40 %. Je vybavena 117litrovým bubnem. 

• Nízká hlučnost – pouze 64 dB (A)

• Kapacita prádla pro sušení: 1–7 kg 

• Spotřeba energie: 2,02 kWh (odstředěno v pračce při 1000 otáčkách)

Automatická pračka třídy A+++, s třídou pracího výkonu A, třídou účinnosti při odstřeďování B a sys-

témem snižujícím vibrace a hluk. Velký displej s ukazateli teploty, zbytkového času, počtu otáček, 

průběhu programu a nastavené časové předvolby, aktivní dětské pojistky a proti přepěnění. 

• VarioPerfect: EcoPerfect sníží spotřebu energie až o 30%, SpeedPerfect zkrátí dobu praní až o 60%

• EcoSilenceDrive: asynchronní motor – deset let záruka na motor 

• Kapacita prádla pro praní: 8 kg

• Max. počet otáček: 1 200 ot./min

• Spotřeba energie: 1,03 kWh

• Spotřeba vody na jedno praní: 56 litrů

Kondenzační sušička pracující v energetické třídě A++++ (A –40 %) nabízí několik stupňů sušení 

prádla. A navíc je vybavena senzorem, který hlídá stupeň vlhkosti v prádle. Sám rozezná ten správný 

program a ten zkrátí, případně jej podle potřeby prodlouží. Vůbec nemusíte sušení kontrolovat, vaše 

prádlo nebude nikdy přesušené.

• Nízká hlučnost – pouze 65 dB (A).  

• Kapacita prádla pro sušení: 7 kg

• Spotřeba energie při sušení: 1,85 kWh

Vybrali jsme pro vás
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Cena vám nepochybně přijde výborná v okamži-

ku, kdy si uvědomíte, že jste v kategorii pracující 

se zrnkovou kávou, a  nikoli kapslemi či kávou 

mletou. Potvrdí vám to i pohled na konkurenci. 

Za  8.999 Kč dostanete možnost přípravy 

dvou šálků kávy současně a jsou tu i volby pro 

ohřev vody a napěnění mléka. 

něco za něco
Xsmall patří k  základní řadě automatických 

espres, tedy takových, která jsou vybavena 

i mlýnkem zrnkové kávy. Na českém trhu jich 

je sice už poměrně hodně, ale tady jsme v té 

nejlevnější cenové relaci a obdobných přístrojů 

není mnoho. Navíc se musíte smířit i s někte-

rými kompromisy. 

Zde to znamená někdy zjednodušené upo-

zornění na nějaký problém (kontrolka pro vodu 

a  nádobu s  již použitou kávou je společná) 

a nemožnost zvolit si pro danou velikost šálku 

sílu kávy. Ta je jedna a odlišíte ji pouze množ-

stvím vody, kterou ji spaříte. Mlýnek je kera-

mický a na kvalitu mletí si rozhodně stěžovat 

nelze.

Na výběr máte ze dvou velikostí šálku, při-

čemž množství nápoje lze pro každý z  nich 

upravit. Nastavit si tak můžete na  jedné vol-

bě klasické espreso nebo malinkaté ristretto 

a druhou velikost šálku použít na slabší, třeba 

„snídaňovou“ kávu. Limitováno je to jen výš-

kou hrnečku, který můžete pod trysky kávova-

ru rozumně postavit (asi 10 cm). V kombinaci 

s tryskou napěňující mléko (ta se už nechá vy-

táhnout mimo prostor kávovaru) pak snadno 

vytvoříte kapučíno či latté a v tomto ohledu si 

Xsmall nezadá ani s  podstatně dražšími pří-

stroji. Napěňuje svižně a dobře.

Stojí za pozornost
Kávovar by sice potřeboval trochu designově 

dotáhnout, ale není to nic závažného. Přede-

vším je třeba ho úvodem zaplnit vodou, takže 

se určitě vyplatí pročíst si nejprve příručku. To 

prý je ale u kávovarů Saeco vlastnost. Příručku 

budete potřebovat i při přestavení velikosti šál-

ku a hrubosti mletí. V běžném provozu je však 

ovládání velice jednoduché a  propláchnutím 

při zapnutí a také při vypnutí kávovaru se dbá 

na čistotu automaticky. Velikostí nádob odpo-

vídá Xsmall domácímu použití a spíše nižšímu 

provozu. O  vše je v  praxi postaráno a  hlídat 

je třeba pouze zaplnění nádoby se zrnkovou 

kávou, protože čidlo dostatku kávy nefunguje 

úplně spolehlivě. I to je daň za kompaktní roz-

měry, díky nimž se kávovar vejde třeba pod 

horní skříňku kuchyňské linky. 

A  kvalita připravené kávy? Jako z  partesu 

či drahé kavárny, a to včetně pěny, která drží 

i  po  zamíchání cukru! Navíc možnost použít 

jednou tenhle druh a podruhé onen, podle vaší 

chuti, a nezatěžovat se s mletím kdesi na pro-

dejně (zrnková káva pochopitelně vydrží déle) 

je oproti tabletovým přístrojům značnou výho-

dou. Za dané peníze tak podle našeho názoru 

dostanete hodně.

TEST • domáCí SPotřebIČe

autor: Miloš Chadt, foto: autor, Tefal

obsah balení
V papírové krabici s potiskem najdete přístroj, 

jeho keramickou nádobu, návod, který doporu-

čuji před použitím přístroje přečíst, a kuchařku. 

Nerezové tělo doplňuje zkosený ovládací panel 

se zeleně podsvíceným LCD displejem s velký-

mi číslicemi. Prosklené víko je dobře těsněné 

se dvěma otvory pro unikající přetlak páry. Ne-

nápadná nádobka umístěná v zadní části sbírá 

kondenzát, který sem protéká při otevření víka, 

takže je nutné ji po každém vaření vylít.

Jak funguje
Ovládání je jednoduché. Pomocí tlačítka Mode 

přepnete nižší nebo vyšší teplotu a  tlačítky + 

a – nastavíte čas vaření. Pak už stačí jen stisk-

nout start. Při teplotách 90 nebo 120 °C se 

nic nepřipálí a nebude třeba cokoli míchat, ale 

bude nutné vařit déle. Proto je při teplotě 90 °C 

možnost zvolit 4–20 hodin vaření a při teplotě 

120 °C od  dvou do  deseti hodin. Na  displeji 

jsou kromě ubíhajícího času i  symboly High, 

Low a Warm, které indikují vysokou a nízkou 

teplotu i režim udržování teploty. Symbol Warm 

uvidíte, pokud vaření doběhlo a přístroj udržu-

je teplotu 70 °C do doby, která dělá v součtu 

s dobou vaření 24 hodin.

Vzhledem k nízkému příkonu jen 370 W není 

ani dlouhé vaření nákladné. Například bůčko-

vou pomazánku jsem nechal vařit na vyšší stu-

peň po dobu pěti hodin a poté ještě asi 15 mi-

nut dohřívat. Celková spotřeba byla pouhých 

1,132 kWh energie, což je asi 5,50 Kč.

vaření
Prvním pokusem bylo kuře na  zelí. Příprava 

po dobu pěti hodin při nižší teplotě se ukázala 

naprosto dostatečná. Maso se rozpadá a chu-

tě všech ingrediencí se perfektně spojily.

Protože miluji polévky, neopomenul jsem při-

pravit polévku z uzeného kolena, tří litrů vody, 

pěti brambor, zeleniny koření. Vařil jsem zby-

tečně dlouho, tedy 6,5 hodiny při nižší teplotě. 

Určitě by stačilo o hodinu, možná i dvě méně. 

Koleno se rozpadlo a kůžička byla až moc měk-

ká, nicméně polévka se povedla. Chuť uzeného 

prolnula celý obsah a  zelenina zůstala chutná 

a nerozvařená. Spotřeba 1,779 kWh není nijak 

vysoká i  přes delší dobu přípravy. Proto jsem 

zkusil polévku ze syrového kolena – čtyři hodiny 

při vyšší teplotě. Byla skvělá a snesla by ještě 

mírně kratší dobu vaření.

Přesně podle přiložené kuchařky jsem při-

pravil výborný polský bigos a  neopomenul 

jsem vyzkoušet i  gulášek, kterému pozvolné 

dušení prospívá.

hodnocení
Hrnec Tefal Mijot‘ Cook je perfektní pro všech-

na jídla, která připravujeme dušením. Díky níz-

kým teplotám věřím zachování maxima vitamí-

nů a minerálních látek. Osobně nejvíce oceňuji 

to, že není třeba jídla míchat ani je hlídat, takže 

stačí vložit potraviny a jít třeba na procházku. 

Jídlo je po  návratu teplé, i  když se vrátíme 

dlouho po  ukončení vaření. Na  všech jídlech 

jsem si pochutnal, jen jsem zpočátku volil zby-

tečně dlouhé časy, takže jídla byla sice chutná, 

ale trochu více rozvařená, než bylo třeba. To je 

však chyba moje, nikoli přístroje, který praco-

val naprosto bezvadně.

domáCí SPotřebIČe • TEST

nízkoteplotní hrnec Tefal Mijot‘ Cook automatický kávovar philips Saeco Xsmall

Nízkoteplotní vaření lahoda na jazyku
Pokud chceme zachovat co nej-
lepší chuť, vitamíny a nevyplavit 
minerální látky, je ideální vařit při 
nízkých teplotách. hrnec tefal 
mijot‘ Cook umí vařit při teplotě 
90 nebo 120 °C. vyzkoušejme, 
jak takové pokrmy chutnají, 
a zkusme připravit některá jídla 
z přiložené kuchařky se zajíma-
vými recepty!

cena: 3.496 Kč

cena náhradní 
nádoby:

899 Kč

příkon naměřený 
udávaný:

366 W/320–380 W

teploty: 
 

90 a 120 °C 

časy vaření: 2–10 hodin a 4–20 hodin

rozměry (švh); 
hmotnost:

363 x 403 x 250 mm; 
6,9 kg

cena: 8.999 Kč

mlýnek na kávu: keramický, s regulací 
hrubosti mletí

druhy nápojů: ze zrnkové kávy, 
s napěněným mlékem, 
horká voda

tlak: 15 barů 

zásobníky: voda 1 l; kávová zrna až 
180 g

příkon: 1 400 W

rozměry (švh); 
hmotnost:

295 x 325 x 420 mm; 
6,9 kg

tefal Sd 500030 mijot‘ Cook

Philips Saeco Xsmall (hd8745)

ovládací panel s dobře čitelnými číslicemi 
a jednoduchým intuitivním ovládáním.

kávu, napěnění mléka či horkou vodu volíte otočným 
knoflíkem, což není vždy snadné, protože může v ruce 

klouzat. kontrolka vpravo nahoře hlídá teplotu topného 
bloku pro ohřev vody.

máte rádi dobrou kávu a dorostli jste 
už plně automatickému kávovaru 
s mlýnkem, který ji připraví vždy čer-
stvou? Pak přesně k vám míří Xsmall 
– dostupný a jednoduše ovladatelný 
přístroj s kompaktními rozměry.
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Pokud máte pocit, že je to zbytečně velká ná-

plň, nezapomínejte na praní dek a povlečení, 

ale také na  to, že pračka umí dávkovat vodu 

podle množství prádla a  je tedy úsporná i při 

malé náplni. Předem plněná pračka Whirlpool 

AWSE 7120 má hloubku 44 cm, tedy o 16 cm 

méně oproti pračce klasické. Rozhodně však 

nejde o žádný ošizený model! Má buben o ob-

jemu 47 litrů. Pokud sledujete i materiál vany, 

Duraprop je vysoce odolná umělá hmota 

a oproti nerezu je výhodnější i dobrými tepel-

něizolačními vlastnostmi. Vybavení elektro-

nikou 6. smyslu s  řadou senzorů přesně sle-

duje kromě množství a  teploty vody také její 

znečištění a  další parametry. Podle výsledků 

řídí průběžně běh programů tak, aby měla vý-

borné výsledky praní při co nejnižší spotřebě 

vody i  energie. Dosažená spotřeba energie 

1,05 kWh znamená zařazení do  energetické 

třídy A++, tedy asi 50% 

úsporu oproti pračkám 

v  energetické třídě A. 

Třída účinnosti praní je 

A (nejvyšší) a díky 1 200 

otáčkám za  minutu při 

odstřeďování je třída 

účinnosti odstřeďování 

„jen“ B. Úsporné opatření 

v podobě ventilu uzavíra-

jícího odpad při napouš-

tění vody zamezí splách-

nutí pracího prostředku 

tam, kde by se neroz-

pustil a  je prezentováno 

pod názvem Eco kulička. 

Spotřebuje tedy méně 

pracích prostředků. 

volba programů
Vybavení programy, které zvolíte otočným pře-

pínačem, nabízí různé způsoby praní prádla 

od klasické bavlny, jemného prádla, syntetiky 

a  vlny až po  rychlý 15minutový program pro 

rychlou údržbu málo znečištěného prádla, 

program pro velké kusy prádla nebo ruční pra-

ní i program pro tmavé prádlo. Speciální více-

fázový prací cyklus Clean+ dobře využívá pra-

cí prostředky i  při nízkých teplotách. Celkem 

pračka nabízí 14 pracích programů. 

Pomocí dotykové části přehledného LED 

displeje navolíte i  řadu funkcí. Odložení star-

tu je vhodné pro posunutí času praní na dobu 

s  levnějším proudem nebo tak, jak se vám 

hodí. Samozřejmostí je samostatné vypouš-

tění, mácháni i odstřeďování. Jako přídavnou 

funkci pro praní velmi znečištěného prádla jistě 

využijete předpírku. Při praní prádla pro alergi-

ky nebo děti můžete využít funkci intenzivního 

máchání. Dětská pojistka zabrání nechtěné 

změně programu. Nastavit lze i  teplotu praní 

nebo otáčky při odstřeďování. Pro alergiky je 

důležitá funkce intenzivního máchání. 

Chytrá elektronika
Elektronika hlídá i  tvorbu pěny, užitečné jsou 

nesporně také systémy proti pomačkání prá-

dla nebo pro vyrovnání nestability při chybném 

rozložení prádla v bubnu.

pROFil • domáCí SPotřebIČe

autor: Miloš Chadt, foto: Samsung

Přístroj je zabalen v  potištěné krabici s  poly-

styrenovou výplní. Přiložené příslušenství se 

skládá ze skleněného talíře, jeho kolečkového 

pojezdu a roštu pro grilování a gratinování. Ná-

vod, který je k dispozici i v elektronické podo-

bě na  stránkách výrobce, seznamuje detailně 

se všemi možnostmi použití a upozorňuje také 

na to, co by se s přístrojem dělat nemělo. Zají-

mavostí, které si všimnete při pohledu do vnitř-

ního prostoru, je i malé grilovací těleso na sklop-

ném držáku.

ovládání
Dvanáct tlačítek pod zeleně svítícím LED dis-

plejem nabízí rychlý přístup ke  všem funk-

cím trouby. Jejich vlastnosti volíme (pokud 

volitelné jsou) několikanásobným stiskem 

tlačítka. Tlačítky + a  – poté zadáváme hmot-

nost potravin. Každá funkce je znázorněna 

na displeji příslušnými symboly a vlastností, kte-

rou lze stiskem tlačítka funkce měnit. U rozmra-

zování, automatického vaření a automatického 

ohřevu nastavujeme číslo skupiny potravin, je-

hož smysl najdeme právě v návodu. Poté zadá-

me hmotnost potravin. U mikrovlnného ohřevu 

a jeho kombinace s grilem je to výkon mikrovln, 

po němž nastavujeme čas přípravy. U paměťo-

vé funkce přepínáme mezi dvěma nastaveními.

testování
Automatické rozmrazování probíhá poměrně 

rychle. Například 500 g masa rozmrazuje 5:05 

minut, poté má však následovat odstavení až 

na jednu hodinu. Po této době je maso rozmra-

zeno a připraveno k použití. Pro ohřev nápojů 

a hotových potravin je ideální mikrovlnný ohřev. 

Vyzkoušel jsem 30s ohřev 0,5 l a  0,2 l vody 

o teplotě 16 °C plným výkonem. Půllitr vody se 

ohřál na 25 °C a 0,2 l na 33 °C, což je pro 800W 

mikrovlnný ohřev odpovídající. 

Kreativnější přípravu pokrmů umožňuje gril 

samostatně – ten využijeme pro zapékání nebo 

grilování tenkých plátků potravin. Gril v kombi-

naci s  mikrovlnným ohřevem jsem vyzkoušel 

např. pro přípravu 373 g kuřecích stehýnek. 

Pečené brambory položené na grilovacím roš-

tu, osolené a okořeněné byly po šesti minutách 

grilování s 600 W mikrovln naprosto dokonalé.

Údržba
Jedinou činností, kterou je nutné pravidelně 

provádět, je čištění. Vnitřní povrch z  hladkého 

smaltu lze lehce omývat od nečistot a pro jed-

nodušší očištění stěny nad grilem je možné gri-

lovací těleso odklonit od stropu. Vnější i vnitřní 

povrch je vhodné umývat pouze neabrazivními 

mycími prostředky.

hodnocení
S funkcí mikrovlnné trouby jsem byl spokojen. 

Jednoduché nastavení předpokládá zvolení 

správného tlačítka, což mi připadá jednodušší 

než vyhledávání ve složitých menu. Díky přístro-

ji lze jednoduše rozmrazovat, ohřívat, vařit, ale 

i grilovat a gratinovat. Bude dobrým pomocní-

kem pro ohřevy a dílčí úkoly při vaření složitěj-

ších jídel.
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mikrovlnná trouba s grilem Samsung GE86V pračka Whirlpool AWSE 7120

Mikrovlnka Úzká pračka
na první pohled přitažlivý pří-
stroj, který má ambice stát se ne-
jen ozdobným, ale také funkčním 
doplňkem kuchyně. mikrovlnná 
trouba Samsung ge86v je kromě 
mikrovlnného ohřevu vybavena 
grilem. I vnitřní objem 23 litrů 
ji předurčuje pro rychlý ohřev 
a menší úkoly při vaření.

Stále více lidí se dnes zařazuje mezi tzv. sin-
gles, tedy osoby, které žijí samy. Asi i proto 
je stále více malých koupelen, kam se velká 
pračka vejde jen stěží, a pračka se zkrácenou 
hloubku se velmi hodí. zvlášť když umí vy-
prat sedm kilogramů prádla, což je více, než 
ještě před nedávnem uměly pračky klasic-
kých rozměrů.

cena: 2.999 Kč

regulace výkonu: šest stupňů

indikace: LED

příkon: 
 

800 W mikrovlny/ 
1 100 W gril 

rozměry (švh); 
hmotnost:

489 x 275 x 392 mm; 
13,5 kg

cena: 15.590 Kč

náplň; max. otáčky 
odstřeďování:

7 kg; 1 200 ot./min

třídy účinností 
(energie praní, 
odstředění):

A++, A, B

spotřeba vody a 
energie: 

47 l; 1,05 kWh 

hlučnost: 77 dB

rozměry (švh); 
hmotnost:

600 x 850 x 440 mm
66 kg

mikrovlnná trouba s grilem 
Samsung ge86v

AWSe 7120

s rychlým ovládáním pro sedm kilo prádla

Potravina Nastavení Spotřeba

Brambor očištěný 280 g Gril+ 600 W – 6 minut 0,136 kWh

Kuřecí stehna 373 g Gril + 300 W – 10 + 11 minut 0,324 kWh

Voda 0,5 l Mikrovlny 30 s 0,001 kWh 
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Plně vestavná (integrovaná) myčka Fagor 

ES2+2 IT řeší tento problém rozdělením zásuv-

ky na příbory na dvě nestejné části v poměru 

asi 1:2, které je možné jednotlivě vyjmout. Tak 

můžete současně mýt potřebné množství pří-

borů i vysoké sklenice, jako jsou flétny na šam-

paňské. Přitom zvládne najednou umýt až 14 

sad nádobí. K tomu přispívá i důmyslně navrže-

ný horní koš Espace Bask s nastavitelnou výš-

kou, který navyšuje množství uloženého nádobí 

až o 20 %.

Příjemné vychytávky
U  spodního koše oceníte sklopné trny Vario, 

které umožní pohodlné vkládání talířů nebo vel-

kých kusů nádobí. Přímo v horním koši je inte-

grován dávkovací asistent, který zjednodušuje 

vkládání tablet 3 v 1 nebo cokoli v jednom, ale 

i tekutých či práškových mycích prostředků.

Na  první pohled je myčka zcela nenápad-

ná díky ovládacímu panelu Full Touch Zone 

umístěnému v hraně dveří. I zde je ale umístě-

na elektronika umožňující efektivní řízení osmi 

volitelných programů tak, aby výsledky mytí 

vždy odpovídaly vysokým 

požadavkům na  čistotu, 

a  přitom byla spotřeba 

energie co nejnižší. 

Různorodé programy 

co do intenzity mytí i po-

užité teploty zahrnuje in-

tenzivní program pracující 

s teplotou 70 °C, šedesá-

timinutový Opti A, který 

myje při 60 °C i automa-

tický s  rozsahem teplot 

od 55 do 65 °C. Program 

Normal, který budete vy-

užívat asi nejčastěji, pra-

cuje s 55 °C. Nechybí ani 

úsporné programy, u kterých jsou nižší teploty 

50 a 45 °C kompenzovány delším časem mytí. 

Rychlý program s  teplotou 45 °C je určen ze-

jména na sklo. Pokud nebudete mýt okamžitě 

nebo na  velmi špinavé nádobí, jistě využijete 

předmytí, které vodu neohřívá.

Šetříme
Spotřeba energie 0,97 kWh je reálná již proto, 

že myčka umývá v  pouhých 12 litrech vody. 

Proto je zařazena energetické třídě A++. Třída 

účinnosti mytí i  sušení A  jen potvrzuje dobré 

vlastnosti přístroje. Pro sušení je využit systém 

Secado Turbo, který zajišťuje nucenou ventilaci 

s vysokou účinností.

Elektronika (zde typu Advanced Intelligent 

System) se stará i  o  další funkce, jako je od-

ložený start o  3, 6 a  9 hodin nebo indikace 

chybějící soli, leštidla a  mycího prostředku, či 

o  zvukovou signalizaci ukončení mytí. Ovlá-

dá také bezpečnostní funkce dětské pojistky 

či Aqua stop chránící únik vody z vany myčky 

i  z přívodní hadice a  zabraňuje chodu myčky, 

pokud je zastavený přívod vody. Pomáhá i řízení 

mytí díky měření znečištění mycí lázně a zjišťo-

vání množství vloženého nádobí. Pro snadnější 

zabudování myčky do nábytku slouží regulace 

výšky zadních nožiček zepředu i dokoupitelné 

příslušenství pro výsuvná dvířka.

domáCí SPotřebIČe • pROFil

myčka Fagor ES2+2 iT

Myjte i flétny
Pro zvýšení množství umývaného nádobí 
montují v poslední době výrobci do myček 
speciální zásuvky na příbory. díky tomu je 
možné využít místo, které v běžné myčce 
zabírají košíky, pro další nádobí. to ovšem 
může způsobit problém s mytím vysokých 
sklenic, které se pod zásuvku na příbory 
nevejdou.

cena: 15.990 Kč

náplň: 14 sad nádobí

třídy účinností  
(energie, mytí, 
sušení):

A++, A, A

spotřeba vody 
a energie: 

12 l,  
0,97 kWh 

hlučnost: 49 dB

rozměry (švh); 
hmotnost:

596 x 818 x 547 mm; 
výrobce neuvádí

eS2+2 It ovládací panel s dobře čitelnými číslicemi 
a jednoduchým intuitivním ovládáním.

KAŽDÉ PONDĚLÍ 
OD 20:00 HODIN

DAVID 
ŠVEHLÍK 
alias 
TOMÁŠ BENKOVSKÝ

HELENA 
DVOŘÁKOVÁ
alias 
JANA CHLÁDKOVÁ

MARTIN 
STROPNICKÝ 
alias 
IVAN TOMEČEK

IVANA 
CHÝLKOVÁ 
alias 
DAGMAR KOPECKÁ

MICHAL 
NOVOTNÝ 
alias 
RUDA UHLÍŘ

MAREK 
TACLÍK 
alias 
OLIVER HAJN
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Soutěžící měli za  úkol napodobit grimasu 

jedné z  osmi rozzářených hvězdiček, nepře-

hlédnutelných symbolů společnosti Euronics, 

a výsledné foto umístili na web www.hvezdy-

euronics.cz. Zde pak probíhalo i  hlasování, 

jež určilo vítěze, který dokázal svým výrazem 

nejlépe napodobit některou z hvězd. O oblíbe-

nosti a úspěšnosti soutěže hovoří i fakt, že se 

do ní přihlásilo celkově 12 524 lidí.

Soutěžilo se ve  třech kategoriích, ženy – 

Hvězda, děti – Hvězdička a muži – Hvězdák. 

Největší konkurence se sešla v kategorii Hvěz-

dička, do které rodiče přihlásili více než sedm  

tisíc dětí. Šťastnou maminkou se stala Lucie 

Strouhová, která do  soutěže přihlásila foto-

grafii, na  které byly obě její dcery. Kategorie 

Hvězda čítala 3 602 soutěžících a v konečném 

součtu hlasů v  ní zvítězila Lucie Rapantová. 

Poslední kategorii, Hvězdák, vyhrál Tomáš 

Svoboda, soutěžící pod pseudonymem „Hro-

tič“. Každý z výherců vyhrál poukaz na nákup 

v  hodnotě padesáti tisíc korun v  prodejnách 

sítě Euronics. A  jak se dozvíte, přišlo jim to 

v předvánočním čase opravdu vhod!

za co utráceli?
Využili jsme příležitosti a  koncem ledna, 

tedy s dostatečným odstupem od vyhlášení 

výsledků soutěže, jsme vyzpovídali jednot-

livé výherce. 

Lucie Rapantová nám ke svému vítězství 

s odstupem času řekla: „Mám z toho vítěz-

ství obrovskou radost. Pořídila jsem si tele-

vizi, pračku a myčku. Padesátitisícovou vý-

hru jsem utratila do poslední koruny,“ sdělila 

sympatická blondýnka Lucie. 

A  jak to vypadalo v  rodině Strouhových? 

„To víte, že jsme měli z  výhry velkou radost,“ 

sdělila nám maminka Lucie Strouhová. Svým 

dcerám, Vanesse Anně a Nele Viktorii rodiče 

pořídili televizor, aby na něm děvčátka mohla 

hrát své oblíbené hry na Nintendu. „My jsme 

se pak s  manželem dohodli, že si konečně 

pořídíme myčku, o které jsem už dlouho snila, 

a také novou lednici,“ uzavírá paní Lucie. 

Nejvíc se ale nakonec rozpovídal Hvěz-

dák, skateboardista „Hrotič“ Tomáš Svobo-

da: „To víte, že jsem vítězných padesát tisíc 

už utratil. Pořídil jsem si kameru, o  které 

jsem už dlouho snil, protože jezdím na skej-

tu, takže si pořizuji záběry toho, co a  jak 

dělám. Moc mi to pomohlo, navíc je to HD 

kamera, takže záběry mohu používat pro 

svou vlastní propagaci. Největším překva-

pením pro mě ale byl zabudovaný projektor 

na kameře! To je pak o něčem jiném, když 

se na natočené záběry můžete dívat doma 

na zdi, jako byste seděli v kině.“ 

Jedeme dál!
Veleúspěšná soutěž nás inspirovala, a pro-

to jsme připravili pro návštěvníky webu ještě 

jednu hru – Hvězdnou Tipovačku. Tato soutěž 

probíhala od 2. 12. do 29. 1. a byla rozdělena 

na devět kol, z nichž každé trvalo jeden týden.  

Vítězem věcné ceny se stal ten, kdo v nejkrat-

ším čase správně přiřadil grimasu hvězdy Eu-

ronics k výrazu člověka na  fotografii. A věřte, 

že i tady bylo veselo a o soutěž byl velký zájem. 

Tím však naše aktivity k vám, našim zákaz-

níkům, nekončí. Protože si vás velmi vážíme, 

budeme pokračovat v aktivitách, které přiblíží 

naše zajímavé výrobky, a  akcích, které máte 

tak rádi. A dáváte nám to najevo právě obrov-

ským zájmem o ně.

vÝSledKY PředvánoČní SoUtěže • STAŇ SE HVĚZdOu EuRONiCS

Máme vítěze!
Předvánoční období bylo 
svázáno s velkou reklamní 
kampaní společnosti euro-
nics, která byla jistě nepře-
hlédnutelná. Součástí re-
klamních aktivit společnosti 
ale byla i soutěž Staň se 
hvězdou euronics.

A tady je máme všechny pohromadě. druhý zleva Hvězdák Tomáš Svoboda, třetí až šestí zprava jsou Strouhovi, 
kterým udělaly radost správným výrazem v kategorii Hvězdiček za padesát tisíc jejich dcerky, vedle nich (třetí zprava) 

stojí lucie rapantová, Hvězda soutěže. Zcela vpravo je pak výkonný ředitel společnosti Euronics david beneš. Ten 
výhercům také předal ceny a poblahopřál k vítězství. 

Šťastná vítězka kategorie Hvězda lucie rapantová 
přebírá cenu od výkonného ředitele  
společnosti Euronics davida beneše.



PoČítAČe • HVĚZdNÉ NOTEBOOkY

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

notebook dell Inspiron Queen 15R
cena: 13.990 Kč

notebook toshiba Satellite l750d
cena: 12.990 Kč

notebook lenovo IdeaPad b560 
cena: 13.990 Kč

Výkonný notebook s úhlopříčkou obrazovky 15,6" a moderním procesorem Intel Core i3-2350M 

SandyBridge patří do skupiny Hvězda pro úspěch.

• Kapacita paměti RAM: 4 GB

• Kapacita pevného disku: 500 GB

• Grafická karta: Intel HD Graphics 3000

• Operační systém: Microsoft Windows 7 Home Premium

Výkonný notebook s úhlopříčkou obrazovky 15,6" patří do kategorie Hvězda pro zábavu a umožní 

hrát i ty nejdokonalejší hry díky 6GB operační paměti a čtyřjádrovému procesoru AMD A6-3400M. 

• Kapacita paměti RAM: 6 GB

• Kapacita pevného disku: 640 GB

• Grafická karta: AMD Radeon HD 6540G2 1 GB

• Operační systém: Microsoft Windows 7 Home Premium

Velmi výkonný notebook s  úhlopříčkou obrazovky 15,6" a výkonným dvoujádrovým procesorem 

Intel Core i5-520M SandyBridge vás nenechá na holičkách i při hraní her náročných na výpočetní 

výkon. Patří do skupiny Hvězda pro zábavu.

• Kapacita paměti RAM: 4 GB

• Kapacita pevného disku: 500 GB

• Grafická karta: nVidia GeForce 310M 1 GB

• Operační systém: Microsoft Windows 7 Home Premium

letem hvězdným světem
tentokrát vám připomeneme všechny kategorie notebooků, se kterými se můžete setkat 
v rámci hvězdných notebooků, abyste mohli posoudit, zda vám některý představovaný 
model nepadne do oka.
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HVĚZDY EURONICS
Vybíráme pro vás to nejlepší z nabídky prodejen EURONICS!

KATALOG VÝROBKŮ

KRÁSNÁ A VELMI 
VÝKONNÁ PRADLENA!
Beze zbytku zatočí s jakoukoliv špínou!

Gorenje W7623L 
• kapacita prádla pro praní 7 kg
• max. počet otáček 1 200 ot./min
• třída účinnosti odstřeďování B
• spotřeba energie 0,84 kWh
• spotřeba vody 56 l
• kontrola nestability prádla: ANO
• kontrola tvorby pěny ANO
• odložený start: ANO
• ochrana proti úniku vody Aquastop

Ovládání
• SensorIQ – 23 programů
• LCD displej
• zobrazení zbytkového času
• nastavení konce praní
• volba stylu praní SensoCARE: NormalCARE, EcoCARE, 

TimeCARE, AllergyCARE

Programy 
• bavlna, syntetika/mix, vlna, ruční praní

Dodatečné programy 
• rychlý, UltraWhite, PerfectBlack, odstředění, máchání, 

aviváž, oblíbené (2), NightWash, bio, sport

Výbava
• OptiDRUM (namáčení shora - 3D lopatka)
• FuzzyLOGIK množstevní automatika
• ECO systém (100% využití pracího prostředku)
• total Weight Control – detekce množství prádla 
• zvukový signál
• zvuková izolace SuperSilent
• rozměry (v x š x h): 85 x 60 x 60 cm
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9 990,-

Srozumitelné symboly 
a jednoduchá volba nastavení!

PLATNOST DO 31. BŘEZNA 2012
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JE ŠETRNÁ VŮČI 
ŽIVOTNÍMU 
PROSTŘEDÍ!
Inteligentní pračka s vrchním 
plněním a uživatelsky 
velmi příjemným ovládáním!

Bauknecht WAT610
• Senzor Green Intelligence™ – až o 50 % 

nižší spotřeba vody. Při menším množství 
prádla ušetříte až 38 litrů vody!

• počet otáček 0–1 200 ot./min
• účinnost praní A 
• účinnost odstřeďování A 
• LCD displej
• hlučnost při praní 59 dB 
• program Jeans
• rychlý program na 15 minut
• rozměry (v x š x h): 90 x 40 x 60 cm

PŘEMÝŠLÍTE, 
KAM S DALŠÍM NÁKUPEM?
Tak už neváhejte! Kombinovaná chladnička Bosch komfortně 
uskladní vaše potraviny. Navíc při minimální spotřebě energie!

Bosch KGE36AW41
• užitný objem chladničky 211 l • užitný objem mrazničky 92 l
• mrazicí výkon 14 kg/24 h • doba skladování při poruše 35 h • spotřeba energie 
150 kWh/rok • automatické odmrazování chladničky • supermrazení: ANO • varovný 
signál: ANO • displej LED diody • police skleněné • elektronická regulace teploty – LED 
ukazatele • optický a akustický varovný signál při otevřených dveří a při zvýšení teploty 
• funkce holiday • hlučnost 38 dB • dynamické chlazení díky vnitřnímu ventilátoru 
• automatické odtávání • 3 transparentní mrazicí boxy, z toho 1 BigBox 
• systém LowFrost • barva bílá • rozměry (v x š x h): 186 x 60 x 65 cm

10 990,-

HOSTINA TO BYLA 
MONUMENTÁLNÍ! 
ALE KDO TO UMYJE?
Tato myčka hravě zvládne 14 souprav najednou!

Bosch SMS57E12EU
• kapacita myčky 14 souprav • spotřeba energie 0,93 kWh 
• spotřeba vody 10 l • účinnost sušení A • dětská pojistka: ANO 
• funkce myčky: indikace leštidla; indikace soli; ukazatel zbytkového 
času • počet programů 5 • odložený start: ANO • hlučnost 48 dB 
• bílá barva • rozměry (v x š x h): 81,5-87,5 x 59,8 x 57,3 cm

ZÁRUKA 5 LET!

Variabilnější mrazicí 
prostor díky vyjímatelné 

mezipřihrádce!

16 990,-

10 990,-
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TICHÁ A VELICE ÚČINNÁ!
Navíc volbou antialergického máchání 
dokonale odstraníte zbytky pracího prášku!

Pračka LG F1091LD
• počet otáček při odstřeďování 400–1 000 ot./min
• hlučnost při odstřeďování 74 dB • odložený start: ANO 
• Fuzzy logic • nulová spotřeba v režimu stand-by 
• dětský zámek • systém proti pěnění pracího prášku, 
automatické vážení a vyvážení prádla • Smart DiagnosisTM

• rozměry (v x š x h): 85 x 60 x 44 cm

OHLEDUPLNĚ VYSUŠÍ 
VAŠE VYPRANÉ PRÁDLO!
A přitom dokáže být ještě o 40 % úspornější, 
než je deklarovaná třída spotřeby energie A.

Sušička Bosch WTW84360BY 
• energetická třída A++++ (A –40 %) odstředěno v pračce 
při 1 400 ot./min: 1,61 kWh • systém sušení pomocí tepelného 
čerpadla • systém DUO-Tronic, 7 senzorových a 2 časové programy 
• LCD displej • SelfCleaning Condenser – samočisticí blok • 
rozměry (v x š x h): 84,2 x 59,8 x 62,5 cm

17 990,-

A

8 499,-

NEÚNAVNÝ DŘÍČ I MAZLIVÝ OBR!
S vaším prádlem naloží přesně tak, jak si budete přát!

Pračka AEG L75470FL
• třída pracího výkonu A
• max. počet otáček 1 400 ot./min
• třída účinnosti odstřeďování A
• hlučnost při odstřeďování 75 dB • spotřeba energie 0,91 kWh 
• spotřeba vody 49 l • kontrola nestability prádla: ANO • odložený start: ANO
• ochrana proti úniku vody Aquastop
• bílá barva • prosklená dvířka XXL • ProTex • LCD displej se symboly
• systém bezhlučnosti Silent
• rozměry (v x š x h): 85 x 60 x 60,5 cm13 990,-
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KONEC STAROSTÍ 
S PRAVIDELNÝM ÚKLIDEM!
Tento inteligentní pracant se zcela 
samostatně postará o vaše podlahy!

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

NIKDE ANI SMÍTKO!
Sympatický vysavač s extrémním 
sacím výkonem si úspěšně poradí 
s jakoukoliv dávkou nečistot! 

ETA CANTO 1481 90000 
• příkon 1 200 W/1 600 W max.
• sací výkon 530 W • filtrace: syntetický 
prachový sáček o objemu 3 l • HEPA filtr H12 
• 7násobná filtrace • akční rádius 10 m 
• nízká úroveň akustického hluku 77 dB 
• elektronická regulace sacího výkonu 
• hmotnost vysavače 5,4 kg

3 499,-

Díky efektivnímu motoru má 
o 30 % nižší spotřebu energie 

oproti běžným vysavačům!

TO JSTE SI TO 
NADROBILI!
Nevadí, pomůže 
vám ideální nástroj 
pro rychlý úklid!

Vysavač Bosch BBHMOVE5 
• 2 v 1: aku a ruční vysavač v jednom 
• samostatně stojící bez nutnosti 

umístění do držáku nebo dokovací 
stanice 

• velmi skladný díky sklopnému madlu 
• elektrický kartáč 
• kapacita zásobníku 300 ml 
• nové baterie Ni-MH, 

ekologické, velmi výkonné 
• indikátor stavu baterie 
• napětí 18 V 
• omyvatelný filtr 
• možnost umístění nabíjecí 

stanice na zem i na stěnu 
• barva hnědá

2 799,-

9 990,-

DISPLEJ

LED
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POTŘEBUJETE SI TO VYŽEHLIT?
Bez jakýchkoliv zádrhelů hladce, rychle 
a jednoduše srovnáte vše, co je třeba!

Žehlička Tefal FV5350 Aguaspeed Time saver 
• 2x rychlejší parní ráz, funkce Power Zone koncentruje a zvyšuje efektivitu 
parního rázu • patentovaná samočisticí žehlicí deska Autoclean Catalys® 
s palladiem pro dlouhotrvající kluznost • parní ráz 140 g/min • variabilní 
pára 0–40 g/min • příkon 2 400 W • nastavení Eco šetří 20 % energie 
(ve srovnání s maximálním nastavením páry) • anti drip proti odkapávání 
• transparentní vodní nádržka pro snadnou kontrolu vody • objem 
vodní nádržky 300 ml • délka přívodní šňůry 2,5 m

9 990,-

1 999,-
MIXUJ, MIXUJ, VYKRÚCAJ!
Chcete, aby vaše mixování připomínalo úchvatný baletní výstup? 
To asi ne, viďte! Naprosto postačí, když ponorný mixér zpracuje 
dokonale vaše potraviny.

Kenwood HP 723P Triblade 
• vysoce výkonný 700W motor • variabilní nastavení rychlosti (1 až 5) + rychlost Turbo 
• kovový nástavec s technologií tří břitů – vyroben z nerezové oceli • 0,5l sekáček 
s víkem s nerezovou čepelí a protiskluzovou gumovou podložkou • 0,75l nádobka 
s robustní rukojetí a praktickým víkem • centrální, horní výstup kabelu • jednoduchá 
údržba – plastové díly lze mýt v myčce • nástavec Macher – vynikající pro mačkání 
brambor a jiné vařené kořenové zeleniny – lopatky nástavce protlačí mixovanou potravinu 
skrz otvory pro jemnou texturu

NEREPTÁ, V KUCHYNI 
MAKÁ JAKO O ŽIVOT, 
A NAVÍC MU TO SLUŠÍ!
Šéfkuchař proto všechny důrazně varuje: 
hrozí nebezpečí návyku!

Kuchyňský robot ETA GRATUS 0028
• příkon 1 200 W • velká nerezová mísa o objemu 5,5 l
• skleněný mixér 1,2 l • plynulá regulace otáček s funkcí 
pulse • příslušenství: součástí balení jsou hnětací hák, 
pevný a drátový šlehací nástavec, skleněný mixér 1,2 l, 
mlýnek na maso, 3 nástavce na výrobu celé řady čerstvých 
těstovin (lasagne, ravioli, tagliatelle, trenette, nudle...)

Naplnění vodou 
proběhne za pouhé 4 vteřiny!

1 499,-
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ZÁŽITEK, PO KTERÉM 
JSTE MOŽNÁ TOUŽILI!
Umocněte váš smyslový prožitek! 
Objevte novou generaci 3D TV!

Televize LG 42LW4500
• Full HD 3D LED TV s úhlopříčkou 107 cm
• rozlišení 1 920 x 1 080, TruMotion 100 Hz 
• Cinema 3D LED TV s možností konverze 2D–3D.

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

• USB 2.0 (MP3, JPEG, HD DivX) 
• kabelový tuner

5 ks lehkých 3D brýlí

EURONICS ZÁRUKA

TV

INTERNET

MALÝ, ALE 
NAŠLAPANÝ!
Vhodný pro každou příležitost!

Fotoaparát Nikon Coolpix S6200 
• obrazový snímač CCD s 16 miliony pixelů 
• širokoúhlý objektiv NIKKOR (ekvivalent kinofilmu 25–250 mm)
• LCD monitor s úhlopříčkou 6,7 cm a vysokým rozlišením
• optická redukce vibrací (VR), vysoká citlivost ISO (až 3 200)
• funkce výběru nejlepšího snímku (BSS) automaticky volí 

nejostřejší snímek ze série až 10 pořízených snímků
• záznam videosekvencí HD 720p včetně stereofonního zvuku3 490,-

15 990,-

SKVĚLÝ OBRAZ 
A PARÁDNÍ VÝBAVA!
Nadstandardně ozvučená a s možností 
pohodlného surfování na internetu!

Televize SHARP LC-40LE630E 
• Full HD LED TV s úhlopříčkou 102 cm 
• rozlišení 1 920 x 1 080, 100 Hz s technologií Fine Motion 
• prohlížeč AQUOS NET + internetový přístup, 

můžete vyzkoušet hrací kanály, stahovat aplikace, 
půjčovat si filmy pouhým stisknutím tlačítka 

• přehrávač médií přes domácí síť (DLNA) nebo USB 
• spotřeba elektrické energie v energetické třídě A+

13 990,-
Čtěte pohodlně a s chutí i v 21. století!
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HVĚZDA PRO ÚSPĚCH
Výkonný notebook, který zvládne 
snadno všechny úkoly a udrží vás 
v kontaktu s okolím.

Notebook Dell Inspiron Queen 15R
• úhlopříčka obrazovky 15,6"
• rozlišení displeje 1 366 x 768
• 2jádrový procesor Intel Core i3 2330M Sandy Bridge
• frekvence procesoru 2,2 GHz
• kapacita paměti RAM 4 GB
• kapacita pevného disku HDD 500 GB
• grafická karta Intel HD Graphics 3000
• Bluetooth, Wi-Fi, webkamera, HDMI, 4x USB
• Microsoft Windows 7 Home Premium

13 990,-

BEZVADNÁ SPOLEČNICE PRO VAŠE CESTY!
V ruce sedí jako jako ulitá! Navíc podstatně 
lépe snímá na lesklých a hladkých površích!

Myš Logitech M235
Značková a spolehlivá myš, která vám díky svému ergonomickému 
provedení a bezdrátové technologii usnadní práci i zábavu na vašem 
hvězdném notebooku.

499,-

1 990,-

KNIHOVNA VE VAŠÍ KAPSE
Pro zábavu a informace kdykoliv a kdekoliv!

Čtečka e-knih 
PRESTIGIO Libretto PER3172B

• velký displej s rozlišením 800 x 480 pro výborný vizuální 
zážitek při čtení knih, prohlížení obrázků nebo sledování 

videa • díky dobře umístěným klávesám je navigace 
intuitivní a pohodlná • s extra štíhlým designem 
a hmotností 260 g je praktická a snadno ovladatelná
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foto: Acer, Asus, HP, Thinkstock

notebook Acer Aspire 7739zg 
cena: 11.990 Kč

notebook hP Compaq Presario CQ57
cena: 8.990 Kč

notebook Asus X54h 
cena: 11.490 Kč

Herní notebook s dvoujádrovým procesorem Intel Pentium P6200 vás dostane do hry především 

díky špičkovému displeji s úhlopříčkou obrazovky 17,3".

• Kapacita paměti RAM: 4 GB

• Kapacita pevného disku: 640 GB

• Grafická karta: nVidia GeForce 520M 1 GB

• Operační systém: Microsoft Windows 7 Home Premium

Dobře vybavený notebook za slušnou cenu s  úhlopříčkou displeje 15,6" je osazen dvoujádrovým 

procesorem AMD Brazos E450. Díky němu má velmi dlouhou výdrž při práci na baterie. 

• Kapacita paměti RAM: 4 GB

• Kapacita pevného disku: 500 GB

• Grafická karta: AMD Radeon HD 6320

• Operační systém: Microsoft Windows 7 Home Premium

Notebook pro běžnou domácí i kancelářskou práci s úhlopříčkou obrazovky 15,6" je vybaven dvou-

jádrovým procesorem Intel Core i3-2310M SandyBridge.

• Kapacita paměti RAM: 4 GB

• Kapacita pevného disku: 640 GB

• Grafická karta: Intel HD Graphics 3000

• Operační systém: Microsoft Windows 7 Home Premium
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EURONICS Palladium Praha
V samém centru Prahy, na náměstí Republi-

ky, stojí obchodní centrum Palladium. V něm 

otevřela společnost EURONICS začátkem lis-

topadu 2008 jednu ze svých pěti provozoven 

na  území hlavního města. Postupem času se 

prodejna rozrůstala o nově nabízený sortiment 

a přibyl také počet prezentovaných značek. To 

byl jeden z hlavních důvodů, proč musely tyto 

prostory projít na sklonku roku 2011 přestavbou.

Prodejna rozšířila prostory pro prezenta-

ci unikátních novinek i  výdobytků moderních 

technologií. Přibyly nové stoly na tablety, elek-

tronické čtečky knih i mobilní telefony. Kromě 

špičkové elektroniky světových značek však 

nyní na prodejně o velikosti cca 450 m2 najde-

te i rozsáhlejší nabídku zboží z kategorie malé 

bílé techniky. Při nákupu kuchyňských spo-

třebičů, výrobků pro osobní péči i pomocníků 

do domácnosti je tedy z čeho vybírat. 

Vedoucím nově přestavěné prodejny je pan 

Martin Hůja. Ten se společně s dalšími devíti 

profesionálně vyškolenými pracovníky odbor-

ně postará o všechny vaše dotazy i požadav-

ky. Přijďte se podívat na prodejnu EURONICS 

v Praze v Palladiu a nechte se překvapit jejím 

jedinečným a  neopakovatelným nákupním 

prostředím. 

 

EURONICS v novém obchodně-
-zábavním centru Nová Karolína 
Ostrava 
Slavnostní otevření čeká 22. března elektro 

prodejny v  obchodně-zábavním centru Nová 

Karolína Ostrava. Nová prodejna bude mít roz-

lohu 380 m2 prodejního prostoru. Zde návštěv-

níci budou moci vidět prezentace světových 

novinek z  elektro světa spotřebičů, kromě ji-

ného pro ně budou připraveny on-line prodejní 

místa (kiosky). V nich si budou moci zákazníci 

nejen vybrat zboží, které v prodejně právě ne-

našli, a objednat si jej i s dopravou přímo domů, 

ale také získávat informace o  jimi hledaných 

produktech, novinkách, službách a  akcích 

v  elektro EURONICS. Prodejna EURONICS 

bude umístěna ve 3. patře nového obchodně-

-zábavního centra Ostravy.

EURONICS v Mariánských Lázních 
Začátkem dubna bude otevřena také nová 

prodejna v  Mariánských Lázních –  elektro 

EURONICS Petr Blovský. Prodejna nabídne 

celkem 350 m2 prodejního prostoru. Prodej-

nu najdete zhruba sto metrů od nákupní zóny. 

Bude vystavěna v  moderním stylu rovněž 

s moderními prezentacemi elektro výrobků.

Prodejna EURONICS v pražském Palladiu prošla proměnou

NE 2 ROKY, 
ANI 3 ROKY, ALE

Vztahuje se na: 

sušičky
sporáky
myčky nádobí
vestavné spotřebiče

EURONICS ZÁRUKA

televizory
ledničky
mrazničky
pračky

autor: Milan Loucký, foto: archiv EURONICS

Tentokrát vás chceme informovat o velké změně, kterou prošla pražská prodejna 
EURONICS, umístěná v prodejním centru Palladium. Tím však snaha o zpříjemnění 
prodeje elektrozboží nekončí. Do začátku dubna se totiž chystají k otevření další dvě 
prodejny: jedna z nich v nově otevíraném obchodně-zábavním centru Nová Karolína 
v Ostravě a druhá pak zpříjemní nákupy lidem v Mariánských Lázních. 

Pohled rybím okem na vzorně srovnaný sortiment 
prodejny v Palladiu.

Oddělení malé bílé techniky je přehledné a láká 
zákazníky ke koupi. 

Nově vytvořené centrum s nabídkou populárních tabletů.

Vizualizace prostor nového nákupního centra Nová 
Karolína Ostrava, kde bude ve třetím patře otevřena 

i nová prodejna elektro zboží EURONICS. 
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televizorů sice také jde, ale není to prostě ono, 

je to zbytečné zdržování. Povolíte v notebooku 

televizoru, že tento film může přehrát, vy si film 

na televizoru v patřičném menu najdete, spus-

títe ho a můžete se dívat. 

Stejně tak můžete mít na síti uloženy obec-

ně multimediální soubory (obrázky, hudbu, 

video), které si můžete na  televizoru pouštět. 

K tomu slouží jakékoli zařízení, které umožňuje 

ukládání dat: počítač, notebook, ale i mobilní 

telefon nebo síťové paměťové zařízení typu 

NAS. Zdrojem však může také být například 

speciální multimediální centrum, což je vlastně 

počítač s  nějakým úložným zařízením (vesta-

věným pevným diskem). Jedinou podmínkou 

je, že všechna zařízení, která buď poskytují 

multimediální data, nebo je přehrávají, musí 

vyhovovat jakémusi standardu. Bez dalších 

zbytečných podrobností si řekněme, že tako-

vým standardem je DLNA, standard sloužící 

k  výměně multimediálních dat. Ten je jakousi 

nadstavbou síťových protokolů, které se starají 

o  přenos dat mezi přístroji připojenými k  síti. 

Tečka, víc nepotřebujete vědět.

Připojení televizoru 
Ano, ale k tomu, aby vám tohle všechno fun-

govalo, musíte mít televizor připojen k  malé 

domácí síti. Možností, jak to udělat, je hned 

několik a je třeba rozdělit dvě situace, kdy při-

pojujeme televizor jen k malé domácí síti bez 

možnosti přístupu na internet, nebo kdy televi-

zor připojujeme i k internetu. V obou případech 

předpokládáme, že doma máte více přístrojů 

zapojených do sítě (počítač, notebook, chytrý 

telefon, ale třeba i tiskárnu, skener, paměťové 

síťové zařízení typu NAS a tak dále). 

Pokud jste připojeni doma k  internetu přes 

DSL nebo přes kabelovou televizi, máte k  pří-

pojce poskytovatele zapojen modem. Z něj vede 

kabel k počítači, pokud je k internetu připojeno 

jen jedno zařízení. Abyste mohli současně připo-

jit zařízení více (počítač a třeba i televizor), potře-

bujete zařízení zvané směrovač (router). 

Směrovač
Směrovač najdete v prodejnách  ve dvou vari-

antách. Vyrábějí a dodávají se jako směrovač 

samostatný, který připojíte kabelem k  již in-

stalovanému modemu, nebo si můžete pořídit  

rovnou směrovač s modemem, jehož výhodou 

je, že pro připojení se k internetu budete potře-

bovat pouze jedno zařízení. Kabel od zásuvky 

poskytovatele tedy „zapíchnete“ do směrova-

če do  zdířky LINE. Směrovač si ale musí ro-

zumět s daty od poskytovatele, takže musíte 

koupit buď směrovač pro ADSL, nebo pro ka-

belovou síť. V obou případech si raději nech-

te poradit prodavači, abyste nekoupili model, 

který s vaším poskytovatelem internetového 

připojení pak nebude fungovat.

Wi-fi
Výhodou směrovačů (i  směrovačů s  mode-

mem) je také to, že umožňují vytvořit domácí 

bezdrátovou síť Wi-Fi. Pokud se rozhodnete pro 

takovou volbu, pak musíte samozřejmě koupit 

směrovač s Wi-Fi. K této bezdrátové síti se pak 

můžete připojovat všemi zařízeními, která mají 

Wi-Fi konektivitu (chytré telefony, notebook, 

netbooky, ale i televizory, pokud jsou vybaveny 

rozhraním pro příjem Wi-Fi – u některých draž-

ších to jde přímo, u levnějších musíte dokoupit 

USB Wi-Fi modul, viz předchozí číslo našeho 

časopisu, u některých to nejde vůbec). 

Pokud váš televizor neumožňuje příjem Wi-

-Fi signálu nebo jej chcete připojit pouze ether-

netovým kabelem, tento zapojíte do televizoru 

do zásuvky označené většinou LAN nebo In-

ternet. Druhý konec ethernetového vodiče (dá 

se koupit v mnoha různých délkách) pak zapo-

jíte do směrovače do zásuvky označené LAN1, 

LAN2 atd. Domácí směrovače mívají typicky 

čtyři vývody (označované jako LAN1 až LAN4). 

Pokud chcete televizor připojit k  Wi-Fi síti, 

musíte ji nejprve na  Wi-Fi směrovači nastavit 

(zadat název sítě a heslo dle přiloženého ná-

vodu) a tyto parametry pak zadat i v televizo-

ru, pokud umožňuje připojení bezdrátově a vy 

ho chcete využívat. Výsledkem je, že můžete 

sdílet prostředky v malé domácí síti, jak jsme 

o tom psali. Na televizoru si musíte vybrat volbu 

malá domácí síť, nebo sdílení multimediálních 

prostředků (více informací o tom najdete v pří-

ručce k televizoru). A pak jen vyhledáte v menu 

na televizoru dostupné prostředky, které jsou 

k dispozici (obrázky, hudbu nebo video). 

Pokud to nejde a chcete sdílet například fil-

my uložené v počítači nebo v chytrém mobilu, 

pak ještě na nich musíte spustit multimediál-

ní server DLNA: nám se dlouhodobě nejlépe 

osvědčilo řešení firmy Samsung AllShare. 

Jeho spuštěním na  počítači nebo chytrém 

telefonu umožníte sdílení všech nebo jen vy-

braných multimediálních souborů. Ty si pak 

můžete přehrát na televizoru.

Pokud chcete televizor používat jako zaří-

zení, které dokáže pracovat s  internetem, pak 

musíte zvolit vstup označovaný jako Internet či 

podobně. Jestliže máte vše zapojeno správně, 

měli byste se během chvilky připojit televizorem 

k internetu. Výrobci už předem definují základ-

ní widgety, které vám většinou umožní přístup 

k  informacím o  počasí, hudebním serverům, 

Facebooku nebo Skypu – to v případě, že byste 

chtěli televizor používat jako „telefon s obrazov-

kou“ pro pořádání tzv. videokonferencí. Pak ale 

budete potřebovat ještě i kameru, pokud není 

vestavěna přímo v televizoru. 

Pro brouzdání po  internetu musíte zadávat 

i  názvy webů – k  tomu slouží na  televizoru 

i různé virtuální klávesnice, které jsou uspořá-

dány buď abecedně, nebo mají rozložení klá-

ves jako normální klávesnice, či jejich kláves-

nice připomíná mobil a stejně se i obsluhuje. 

Zkuste do  takového televizoru připojit jedno-

duchou klávesnici přes port USB – například 

Philips tohle umí –, a pak zadávání adres bude 

mnohem příjemnější a rychlejší, než když tisk-

nete klávesy pomocí tlačítka OK na dálkovém 

ovladači a pohybujete se po obrazovce pomo-

cí šipky ovládané směrovými klávesami dálko-

vého ovládání. U některých televizorů vybave-

ných více USB vstupy dokonce můžete připojit 

i  myš, a  pak je obsluha televizoru podobná 

jako u počítače. 

Přejeme vám mnoho skvělých multimediál-

ních zážitků!

Televizory jsou stále chytřejší, a  tak trendem 

posledních dvou let je i  možnost připojení 

k  internetu. To umožňuje divákům sledovat 

nejen programy, které vysílají stávající televizní 

stanice, jejichž signál se šíří prostřednictvím 

pozemního vysílání digitální televize DVB-T, 

kabelovým digitálním signálem DVB-C, ale 

i satelitním digitálním příjmem DVB-S/S2. Mož-

nost televizorů připojit se k internetu přináší vý-

hody v  tom, že například můžete – podobně 

jako v počítači či notebooku – procházet různé 

webové stránky s  tím, že ty nejoblíbenější si 

můžete umístit na  speciální plochu televizoru 

ve formě takzvaných widgetů. To jsou ikonky, 

které vám umožní rychlý přístup k nim.

Co dokáže inteligentní televize 

Typickým příkladem je třeba informace o po-

časí. Přepnete zdroj signálu na  televizoru 

na webové stránky. Zde si pak vyberete ikon-

ku, která vás navede na přesný pohled na po-

časí i s pohledy z družice a s předpovědními 

mapami, kde putují mračna nad pevninou 

a oceány, a vy si tak můžete sami udělat úsu-

dek o  tom, jak bude, a pak si odpovíte sami 

na obligátní otázku: mám si brát deštník, nebo 

nemusím? 

Dalším velkým tahákem jsou takzvané on-

-line půjčovny filmů. Celá věc se má tak, že 

někteří výrobci spolupracují s různými půjčov-

nami filmů, které nabízejí jejich pronájem na ur-

čitou dobu. Vyberete si film, a ten pak můžete 

po dobu až dvou dnů přehrávat ve své televizi. 

Pak se vám film zase uzamkne. Za zhlédnutí 

filmu je vám z předplacené částky stržen po-

platek. 

multimédia na domácí síti
Další situací, tentokrát v  lokálním měřítku, je 

připojení televizoru k  malé domácí síti, kdy 

můžete sdílet jednotlivé prostředky sítě mezi 

všemi zařízeními, která jsou k ní připojena. To 

znamená, že například z notebooku si můžete 

přehrát na televizoru film, aniž byste ho museli 

kopírovat na flash USB paměť, a tu pak zasu-

novat do  televize, což v  případě moderních 

PoČítAČe • iNTERNET

Jak připojit chytrou televizi

k internetu
obliba chytrých televizorů s připojením na internet neustále stoupá, jak ukazují prodejní 
křivky těchto zařízení. Proto se v rubrice Počítače podíváme na to, jak takový televizor připojit 
k internetu. tato činnost totiž stojí přesně na rozhraní mezi technikou výpočetní a spotřební.

Pomocí programu Samsung AllShare sdílíte multimediální 
soubory, které chcete v televizoru přehrát a vytvoříte si 

třeba seznam skladeb (playlist).

Zde příklad Wi-Fi směrovače standardu 802.11n (zatím nejrychlejší) od firmy d-link. Tři anténky lze nastavit tak, aby 
signál byl dostupný na větším prostoru bytu.
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domáCí SPotřebIČe • iNFRASAuNY

letošní zima je nekonečně dlouhá a střídání teplot příliš neprospívá zdraví. Pokud se 
chcete bránit nemocem, máme pro vás tip: infrasauny. Jejich výhodou je snadná instalace 
a cenová dostupnost, díky které si je můžete dopřát přímo u vás doma.

Infrasauna hyundai tenerife 3
cena: od 29.990 Kč

Infrasauna hyundai lanzarote 2
cena: od 29.990 Kč

Infrasauna Costa brava 2 
cena: od 25.990 KčInfrasuana bibione 1

cena: od 19.990 Kč

Infrasauna Rhodos 2
cena: od 28.990 Kč

Třímístná infrasauna s luxusním vybavením, které zahrnuje elektronické ovládání, vestavěné rádio 

s CD přehrávačem, osvětlení vnitřku kabiny i vnější osvětlovací lištu. Kabina je vyrobena z hemlocku, 

kanadského jedlovce, v přírodní barvě. O rovnoměrnou distribuci tepla se starají uhlíkové panely. Na 

jeden hodinový saunovací cyklus spotřebujete 2,86 kWh elektrické energie.

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

• Vestavěný přehrávač: rádio, CD, díky USB vstupu lze přehrávat i hudbu v MP3

• Napájení: jednofázové 230 V, příkon: 2 200 W

• Rozměry (švh): 155 x 190 x 110 cm

Dvoumístná infrasauna s luxusním vybavením exteriéru je vyrobena z hemlocku a dodává se  v přírodní 

barvě. O rovnoměrné rozložení teploty v infrasauně  se starají uhlíkové panely. Za jeden hodinový cyklus 

očekávejte spotřebu 2,36 kWh. Infrasauna se ovládá elektronicky a je vybavena LED osvětlením, které 

lze používat ve funkci světelného terapeutického osvětlení.

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

• Vestavěné rádio s CD přehrávačem, díky vstupu USB umožňuje přehrávat i hudbu v MP3

• Napájení: jednofázové 230 V

• Příkon: 1 820 W

• Rozměry (švh): 125 x 190 x 105 cm

Infrasauna je určena pro dvě osoby. Kabina je vyrobena z materiálu hemlock v přírodní barvě. 

Použitá topidla tvoří uhlíkové panely s rovnoměrným rozložením tepla v kabině. Na jedno hodino-

vé saunování se spotřebuje 2,36 kWh elektrické energie. Infrasauna má elektronické ovládání a 

osvětlení vnější rampy i osvětlení vnitřní.

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

• Infrasauna je vybavena rádiem s CD přehrávačem, díky USB vstupu přehrává i hudbu v MP3

• Napájení: jednofázové 230 V

• Příkon: 1 820 W

• Rozměry (švh): 120 x 190 x 105 cm

Jednomístná infrasauna je vyrobena z kanadského jedlovce (hemlocku) v natur přírodní barvě. O vy-

tápění prostoru sauny se starají uhlíkové panely, které za jeden hodinový saunovací cyklus spotřebují 

1,74 kWh elektrické energie. Samozřejmostí u této velmi prostorově nenáročné infrasauny je vybavení 

vnitřním osvětlením, elektronickou regulací a rádiem s přehrávačem CD a MP3 přes zásuvku USB.  

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

• Vestavěný přehrávač: rádio, CD, díky USB zásuvce lze přehrávat i hudbu v MP3

• Napájení: jednofázové 230 V, příkon: 1 340 W

• Rozměry (švh): 90 x 190 x 90 cm

Dvoumístná rohová sauna je vyrobena z hemlocku, kanadského jedlovce, a dodává se v přírodní (na-

tur) barvě. Pro ohřev slouží uhlíkové panely, jejichž spotřeba za hodinový saunovací cyklus je 2,6 kWh. 

Infrasaunu lze ovládat elektronicky, má vnitřní osvětlení i vnější světelný panel, pro větší pohodu saunu-

jících se osob je vybavena rádiem a přehrávačem CD a díky vestavěné USB zásuvce i MP3.

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

• Vestavěný přehrávač: rádio, CD, díky USB zásuvce lze přehrávat i hudbu v MP3

• Napájení: jednofázové 230 V, příkon: 2 000 W

• Rozměry (švh): 125 x 190 x 125 cm

doporučujeme pro váš domov Proč je infrasauna pro náš organismus tak důležitá

Infrasauna má spoustu dobrých vlastností a je 

vhodná i pro osoby, které mají zvýšený krevní 

tlak, protože už při teplotách mezi 50 a 60 °C 

dochází k účinné detoxikaci organismu. Tělo 

a  srdce nejsou tedy zatěžovány teplotami, 

které se vyskytují v  parních nebo suchých 

saunách (90–105 °C). Při nižších saunovacích 

teplotách se i  příjemněji dýchá. Infrasauna 

není vhodná pro lidi se silikonovými implantáty 

a – pokud se léčíte s nějakou nemocí – měli 

byste před pořízením infrasauny tuto skuteč-

nost konzultovat se svým lékařem. 

Pro uživatele je důležité i  ekonomické hle-

disko. Infrasaunu pořídíte jako celek, snadno ji 

sestavíte a po zapojení do elektrické zásuvky ji 

můžete začít používat. Její provoz je až deset-

krát levnější než u sauny běžné, protože ná-

běh na provozní teplotu 50–60 °C trvá běžně 

kolem dvaceti až pětadvaceti minut, zatímco 

u běžné sauny hodinu i déle. 

Infrasaunu se doporučuje používat jed-

nou až dvakrát týdně pro poticí kúru ab-

solvovanou při teplotách mezi 50 až 60 °C. 

Měla by být dlouhá asi 30 až 45 minut. 

Infrapaprsky se starají o  dvoj- až trojná-

sobné zvýšení produkce potu ve  srovnání 

s  klasickou saunou, dokonce i  vylučování 

toxických látek je vyšší než sauny klasické, 

protože v klasické z 95 % vychází z těla pot 

jen ve formě vody. U infrasauny je to ale jen 

85 % vody v potu. Zbytek tvoří z těla účin-

něji odcházející tukové buňky, cholesterol 

a toxické látky. 

Takzvané denní použití (10 až 15 minut) může 

sloužit k prohřátí organismu před sportovní čin-

ností nebo k masáži celého těla i před léčebnou 

kúrou a přispívá k prevenci organismu. 

Do infrasauny se doporučuje chodit se tře-

mi ručníky. Jeden se dává pod sebe na sedák, 

druhý na zem, aby přijímal pot, a třetím ruční-

kem se pak podle potřeby otíráte. Nezapomí-

nejte na pitnou kúru – pijte kvalitní vodu před, 

po  i  během infrasaunování. Ukončení poticí 

kúry zakončíme nejlépe ve  sprše s  vlažnou 

vodou nebo ve  vaně relaxací – vhodné jsou 

rovněž masážní vany. Ostatně už samotný po-

byt v infrasauně přináší tělu tolik potřebný relax 

a oddech. 

Saunování odplavuje nečistoty z  těla; při 

nachlazení, když nemoc není ještě rozvinutá, 

pobyt v infrasauně účinně likviduje původce 

nemocí a odplavuje je mimo něj. Infrasauna 

je rovněž vhodná pro hubnutí. Za půl hodiny 

totiž vypotíte až 500 gramů vody, to je ekvi-

valent 300 kilokalorií, u trénovaného člověka 

pak až osm set kilokalorií (300 kcal například 

spálíte při běhu na čtyři až pět kilometrů). 

Terapeutické účinky saunování jsou prů-

kazné a  mezi ně patří zvýšení rozpínavosti 

tkáně, snížení ztuhlosti končetin, kloubů, zad 

a svalového napětí. Pobyt v infrasauně mírní 

bolesti a stimuluje krevní oběh. Působí i při 

léčbě chorobných zánětlivých procesů kůže, 

protože se vyplaví ucpávky v  kůži, příznivý 

účinek popisují lékaři i u akné, ekzémů, pso-

riasis, popáleninách i při odřeninách a poře-

zání kůže. Prohřátí tkáně a pocení odstraňu-

je i celulitidu.
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Pokud se chcete vydat touto cestou, což lze 

jen doporučit, orientujte se na čtečky univer-

zální, vybavené mechanikou paměťové karty, 

které podporují co nejvíce formátů knih. Ne-

jenže dnes ještě není jasné, který z  nich se 

stane standardem či de facto standardem, ale 

vy budete mít do budoucna pojistku. Pojďme 

se proto na čtečky elektronických knih podívat 

trochu podrobněji, ať si o nich uděláte přehled.

V Severní Americe vzrostl za poslední roky 

zájem o knihy a čtení vůbec a Evropa bude ten-

to trend kopírovat. Mohou za to knížky v elek-

tronické podobě. Knihy, které lze číst kdekoli, 

protože jsou stále po ruce, a nejen jedna, ale 

desítky a stovky a stovky. Číst můžete klidně 

dvě tři najednou, a přitom je mít pořád s se-

bou. Číst můžete zábavnou literaturu a  před 

přednáškou si odskočit na  potřebnou část 

vysokoškolských skript. Knihy máte zkrátka 

stále po ruce. Knihy odborné, knihy encyklo-

pedické, knihy zábavné – prostě jakékoli chce-

te. To vše vám dovoluje nejen specializovaná 

čtečka elektronických knih s displejem z  tzv. 

elektronického inkoustu (e-inkoust, e-ink), ale 

také tablet s LCD displejem či třeba moderní 

chytrý telefon. 

V  naší poradně jsme se ve  článku Tablet, 

nebo čtečku elektronických knih? tomuto té-

matu věnovali už v  říjnovém čísle. Dnes si je 

probereme trochu podrobněji. A abychom ne-

zapomněli: číst vám může i sama čtečka. Stačí 

do ní nahrát audioknížku a pustit si ji třeba před 

spaním. Může být také pro vaše dítě dobrou 

náhradou, když to nestihnete domů z  práce 

včas na „usínací“ pohádku. Doufejme ale také, 

že moderní čtečka vbrzku nahradí těžké učeb-

nice ve školách, protože nějakých 400 gramů 

našim dětem páteře určitě křivit nebude.

na čem číst
Možnosti máte v zásadě tři: elektronické kníž-

ky číst na počítači, na chytrém telefonu nebo 

na speciální čtečce. Ta nepoužívá LCD displej, 

nýbrž tzv. elektronický inkoust, takže výdrž 

na jedno nabití je ve srovnání s jakýmkoli pře-

nosným počítačem mnohanásobně vyšší. 

K tomu se ale ještě dostaneme.

Chytrý telefon představuje dnes nejčastě-

ji přístroj s  operačním systémem iOS, který 

používá Apple iPhone, nebo Google Android, 

který naopak používá celá řada výrobců. Pak 

už potřebujete jen nainstalovat prohlížecí pro-

gram, tedy softwarovou čtečku e-knih.  Jejich 

výběr je, zvláště v  druhém případě, opravdu 

velký. Jestli ovšem chcete bezchybnou češti-

nu nebo noční režim, který při čtení v noci tolik 

neřeže do očí, a další propracované vlastnosti, 

výběr se zúží.

Pokud jde o počítač (i tady potřebujete od-

povídající program), tak když nepočítáme ten 

stolní, lze vybírat především mezi notebookem, 

což sice jde, ale není to ono, a tabletem. Právě 

ten je podstatně výhodnější nejen díky svým 

kompaktním rozměrům a výdrži, ale také díky 

své operativnosti. Je nejen kdykoli po ruce, ale 

hlavně velice rychle nabíhá do chodu a v tom-

to ohledu se s ním mohou měřit pouze ultra-

booky. A to ještě jen některé.

eleKtRonIKA • ČTEČkY ElEkTRONiCkÝCH kNiH

Čtečky elektronických knih jsou hitem poslední doby a vedle spousty amatérsky pře-
vedených klasických papírových knih se i u nás začaly vydávat ryze elektronické tituly. 
zakoupit je můžete na řadě specializovaných portálů, některé z nich si pak dokonce 
připravují i vlastní čtečky, na které jsou knihy úzce navázány. můžete si však koupit i ta-
kové čtečky, ve kterých bude možné číst (a tudíž do nich nahrát) pomalu jakýkoli formát 
elektronické knížky.

Čtení je in!

displej s elektronickým  
inkoustem

E-ink (Electrophoretic Ink) neboli elekt-

ronický inkoust funguje na  zcela jiném 

principu než LCD a  také se zcela jinak 

chová, resp. je s ním podle toho nutno 

zacházet. Nemá podsvícení (nevyzařuje 

světlo), nemá tekuté krystaly a  nepo-

třebuje žádnou energii, dokud nezmění 

stav. Jeho základem jsou mikrokapsule 

(bílá, černá) ve vodivé látce, takže nabí-

zí pouze odstíny šedi. Říká se mu také 

elektronický papír a  k dispozici už prý 

má být i barevná verze (E Ink Triton), ale 

komerčně zatím zavedena není. 

Vývoj e-inku, resp. jeho uvedení  do pro-

dukce, trval velice dlouho. Přišla s ním E 

Ink Corporation (www.eink.com) zalo-

žená v roce 1997. V roce 2000 se pak 

objevily první zprávy o ohebném displeji 

s e-inkem vyvíjeném společnostmi E Ink 

a Philips a mluvilo se o něm ještě v roce 

2004. Od té doby nic, takže ohebné va-

riantě dejme ještě pár let. 

Při čtení čtečky s e-inkoustem je třeba 

zajistit dostatečné okolní světlo (jako 

u  knihy), problém jí však nedělá přímé 

sluneční záření a  písmenka vypadají 

jako namalovaná (v  nedotykové verzi 

má vysoký kontrast a nulové odlesky). 

Při změně stavu (odstránkování) pro-

chází vždy stavem opačným, tj. nejprve 

displejem projede černobílá, pak teprve 

se objeví černé znaky na bílém (světlém) 

pozadí.

Čtečka elektronických knih s e-inkoustem  
vydrží dlouho na baterie a písmo je na  

ní jako vymalované a šetří oči. Je  
nástrojem pro čtenáře nadšené, tablet je  

pro čtenáře občasné.

Acer iconia Tab A100 je excelentní multidotykový tablet a také excelentní čtečka e-knih (samozřejmě s tím správným 
programem). Nyní ji dostanete za výbornou cenu kolem sedmi tisíc korun. Více viz test v prosincové inspiraci Euronics.

Něčím mezi tabletem a chytrým telefonem je poslední 
hit – Samsung Galaxy Note (asi 14.990 kč) s dotykovým 
displejem typu AMolEd o úhlopříčce 5,3“, tedy 13,5 cm. 
Má rozměry 147 x 83 x 10 mm a recenzi najdete aktuálně 

už v tomto čísle.
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na  počátku a  v  Česku je situace přece jen 

jiná než v Severní Americe, kde je trh pod-

statně rozvinutější a  elektronické knihy lze 

zakoupit zcela běžně. U nás je potíž přede-

vším ve  výši nákladů a  v  tom, že autorská 

práva na knihu často stojí stejně, ať už jsou 

pro elektronickou podobu, nebo pro podobu 

papírovou. Často jsou také od  sebe oddě-

lena, takže vydat oboje může být pro české 

nakladatele finančně docela náročná záleži-

tost. A  zatím jednoznačně prodají více knih 

papírových.

Vraťme se však k formátům. Známá je čteč-

ka Kindle navázaná na  internetový obchod 

Amazon a  formát MOBI. My radíme pořídit si 

spíš takovou čtečku, která bude podporovat 

více základních formátů a nebude vázaná jen 

na jeden či dva nebo na nutnost knihy konver-

tovat. A to Kindle určitě není.

V počítačovém světě je nepsaným standar-

dem pro texty formát Microsoft Word (koncov-

ka DOC) a  pro dokumenty i  s  obrázky Ado-

be PDF. Ty by vaše čtečka měla umět také. 

K tomu si přičtěte ve světě elektronických knih 

hojně používané PDB a EPUB a máme solidní 

základ, který může být někdy rozšířen i o TXT, 

DjVu či zmiňované MOBI.

Je to možná zřejmé, ale raději to ještě zdů-

razněme: pokud čtečka daný formát, ve kte-

rém je kniha provedena, neovládá, nepřečtete 

ji v  ní. Existují sice nejrůznější možnosti kon-

verze, ale ty jsou bez záruky a se vším, co to 

obnáší, takže doporučujeme na  to raději ne-

spoléhat.

A  ještě drobná poznámka: oficiálně pro-

dávané knihy bývají zabezpečeny technologií 

Adobe DRM, kterou by měla čtečka taktéž 

podporovat, jinak kniha nepůjde načíst. I když 

je to zabezpečení hodně rozšířené a nejspíše 

ho podporovat bude, neškodí se na to zeptat. 

Jakou?
Měl bych rád jen jedno univerzální zaříze-

ní, jsem tedy spíše občasný čtenář, a pro-

to chci tablet. 

V  tomto okamžiku začněte u  operační-

ho systému, který je u  tabletů úzce svázán 

s  cenou. Nejvýše jste u  Apple iOS (iPad, 

od  12.000 Kč) a  u  Microsoft Windows 7 

(od  12.000 Kč). Jednoznačně nejširší výběr 

a nejširší cenové relace od asi 2.500 Kč nabízí 

systém Google Android, kde si také vybere-

te z  nejvíce úhlopříček (doporučujeme začít 

na 7“, tedy 17,8 cm) a stupňů výbav (Wi-Fi má 

prakticky každý). 

Levný tablet znamená méně univerzální, tzn. 

že budete moci provozovat méně programů 

a her, typicky ty, které nejsou náročné na vý-

početní výkon. Přelom pak začíná u frekvence 

procesoru typicky 1 GHz (jedno jádro). 

Ideální pro naše účely je (na frekvenci pro-

cesoru nesejde), když má tablet také mecha-

niku paměťové karty. Někdy totiž může zlobit 

napojení na počítač, nebo být problém s pře-

nosem některého z  formátů, což mechanika 

karty SD či microSD vyřeší.

Tipem redakce je v  případě jednoduchých 

tabletů Prestigio PMP3384B (3.999 Kč), 

na  poli univerzálních tabletů Acer Iconia Tab 

A100 (6.990 Kč, test v prosincové Inspiraci Eu-

ronics) s  volně dostupným programem Cool 

Reader.

Jsem vášnivý čtenář a chci opravdovou 

čtečku elektronických knih s velmi dlou-

hou výdrží a  výbornou čitelností třeba 

i venku.

Pak se orientujte výhradně na čtečku s dis-

plejem typu e-ink (e-inkoust, elektronický in-

koust) s co nejširší formátovou kompatibilitou. 

Typickým základem je v tomto okamžiku DOC, 

PDF, PDB a EPUB. Čtečka je prakticky jedno-

účelové zařízení (někdy na ní můžete poslou-

chat i hudbu, resp. audioknihy, což je prima), 

takže dostanete hotovou věcičku, se kterou 

můžete odjet na dovolenou bez nutnosti brát 

s sebou napájecí zdroj. Tedy pokud jste náho-

dou neprošli kurzem rychločtení. 

Tipem redakce je v  tomto případě eRead-

ing.cz First Edition (3.499 Kč, včetně kreditu 

200 Kč na nákup e-knih a koženého obalu, test 

v prosincové Inspiraci Euronics).

tablet – jeden ze dvou ideálů
Na  rozdíl od  telefonu nabízí tablet podstatně 

větší displej, což je to, v čem se od chytrého 

mobilu vlastně liší nejvíc, protože pokud se ba-

víme o  těch s  operačním systémem Android 

nabízejících nesrovnatelně širší škálu výrob-

ků než Apple či Microsoft Mobile, mají často 

i společné aplikace.

Na trhu je tabletů spousta. Od Apple iPadu 

přes pár modelů s Windows 7 až po zmiňova-

né přístroje se systémem Android, který po-

skytuje celou škálu výkonnosti, výbavy a úh-

lopříček. Vybrat si tak můžete v cenové relaci 

od necelých 3.000 Kč až do zhruba 15.000 Kč 

a  mezi úhlopříčkami především 4" (10,1 cm), 

5" (12,7 cm), 7" (17,8 cm), 8" (20,3 cm), 9" 

(22,9 cm) a 10" (25,4 cm). 

Pokud chcete opravdu kompaktní tablet, kte-

rý má stále ještě rozumně velký displej na čte-

ní knih, je 7", tedy 17,8 cm, pro vás to pravé. 

Pokud trváte na něčem větším, začněte raději 

na 8" (20,3 cm) a uvidíte, že nejen pocitově je to 

oproti 7" hodně velký rozdíl. Desetipalcový tab-

let je už opravdu hodně velký a berte ho jen teh-

dy, pokud ho opravdu využijete a jste si tím jisti.

Jak se liší čtečka s e-inkem  
od tabletu s lCd displejem
E-inkoust nemá barvy (zatím), jen odstíny šedi 

a  typicky jich je dnes 16. Displej je napájen 

pouze tehdy, když otočíte stránku v knize, takže 

baterie má nesrovnatelně vyšší výdrž než u za-

řízení s LCD displejem, který musí být napájen 

neustále. Výdrž e-inkové čtečky se počítá právě 

v množství otočení stránek. Ale pozor! Stránka 

knihy v čtečce nemusí být, a také často nebu-

de, stránkou v papírové knize. Typicky počítejte 

– u čtečky s úhlopříčkou 6“, tedy 15 cm, jakou 

je například výborná eReading.cz First Edition 

(viz recenze v  prosincovém čísle) – s  počtem 

klidně o  polovinu menším. V  tomto okamžiku 

ale záleží na tom, jak si zvětšíte písmo na obra-

zovce. V každém případě, pokud má papírová 

kniha 880 stran, což je na „paperback“ hodně, 

ve  zmiňované čtečce bude mít 1  400 stran. 

A jestliže má zmiňovaná čtečka udávanou výdrž 

8 000 stran, vychází nám jedno nabití na skoro 

šest takovýchto obřích knih. Na tabletu naopak 

budete rádi, když přečtete jednu. 

Zatímco tablet má podsvícený displej, čteč-

ka s  elektronickým inkoustem nikoli, takže 

ke čtení na tomto zařízení potřebujete osvětlení 

jako u běžné knihy. 

Tablet je také univerzální přístroj (pokud 

nekoupíte ten nejlevnější, řekněme do  asi 

4.000 Kč, kde je univerzalita omezena), 

na dobré čtečce můžete tak maximálně naku-

povat knihy na webovém obchodě a pouštět si 

audioknihy a hudbu. Jinak je to spíše speciali-

zované zařízení.

Čtečka s e-inkem ovšem šetří vaše oči, u ta-

bletu na tom budete hůř. Zařízení s elektronic-

kým inkoustem je zkrátka nástroj pro nadšené 

čtenáře, tablet pro čtenáře občasné.

formáty e-knih  
a jak se v nich vyznat
Není třeba bát se technických podrobností, 

ale čtení elektronických knih je u nás teprve 
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Jak si dobře vybrat

Myslíte to s elektronickými knihami 

vážně? 

Pak si zasloužíte to pro oči nejlepší 

a  s  extrémně dlouhou výdrží na  jedno 

nabití: čtečku s displejem z elektronic-

kého inkoustu. Pokud je dobře navrže-

ná, má mít vysoký kontrast, nulové od-

lesky a výbornou čitelnost i na přímém 

slunečním světle. 

Chcete univerzální nástroj, na kte-

rém budete chtít občas i  číst, ale 

také byste si na něm rádi pustili ně-

jaké ty filmy nebo se podívali na in-

ternet? 

Pak zvolte tablet. Tady dnes platí, že 

čím dražší, tím bude lepší a  univerzál-

něji použitelný. Pro čtení knih a  jedno-

duché hry však postačí i ten nejlevnější.

Nechcete ani tablet ani čtečku s e-

-inkem, ale potřebujete něco šikov-

ného do  ruky, co zároveň zvládne 

i čtení knih? 

Na  tohle je jako dělaný chytrý telefon 

s  operačním systémem Android. Pla-

tí, že čím větší displej, tím bude pro 

naše účely lepší. Jako softwarovou 

čtečku (program) pak doporučujeme 

Cool Reader, který je opravdu výborný 

a existuje i ve verzi pro tablety.

Jako čtečku elektronických knih můžete  
využít i chytrý telefon. koupíte je už od  

necelých třech tisíc…

Čtečka Sony s e-inkem a dotykovým displejem. Pokud 
byste chtěli takovouto čtečku, dobře si zkontrolujte, jak 
moc na ní vznikají odlesky a jak dobře se vám na ní čte.

Prestigio MultiPad PMP3384b (3.990 kč) je inovací velmi úspěšného modelu PMP3084b. Je vybaven velmi dobrým 
dotykovým 8,4“ lCd displejem s vysokým rozlišením o formátu 4:3. o pohon čtečky se stará procesor ArM Cortex-A8, 

taktovaný na 1GHz.

Čtečku ereading.cz First Edition (3.499 kč) 
s elektronickým inkoustem jsme testovali v prosincové 
inspiraci Euronics, kde dopadla prakticky na jedničku. 

Vedle podpory řady formátů a dlouhé výdrže má i přímý 
přístup do knižního obchodu a výtečnou čitelnost písma 
za jakékoli situace. klidně i venku na sluníčku, což vám 

lCd rozhodně nenabídne.
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na předchozích stránkách jste se mohli seznámit se čtečkami elektronických knih a se způ-
soby, jak tyto elektronické knihy můžete číst. na dvoustránce vám přinášíme pár zajímavých 
tipů na koupi těchto přístrojů.

tablet Samsung P6200
cena: 11.990 Kč

Čtečka elektronických knih  
e-Reading.cz b6000 first edition
cena: 3.499 Kč

Čtečka elektronických knih  
Prestigio PeR3072b + 300 knih  
cena: 2.990 Kč

Čtečka elektronických knih  
Prestigio PeR3172b + 300 knih 
cena: 1.990 Kč

Čtečka elektronických knih  
Prestigio PeR5162Wen + 300 knih  
cena: 3.990 Kč

tablet Prestigio PmP5080b
cena: 4.990 Kč

Novinka na trhu tablet GALAXY Tab 7.0 má lehké a tenké tělo a displej o velikosti sedm palců. Díky 

tomu je snadno přenosný a připojitelný k internetu. Používá platformu Android Honeycomb 3.2 s 

uživatelským rozhraním Samsung TouchWiz a nabízí pokročilou produktivitu. To vše doplňují bohaté 

multimediální funkce, takže tento tablet nabízí na cestách ještě více možností.

• Velikost displeje: 7 palců/178 mm

• Vestavěná paměť: 16 GB

• Výdrž hovoru na baterie: až 40 hodin (2G sítě) nebo 20 hodin (3G sítě)

První čtečka s podporou stahování českých knih přichází s koženým pouzdrem zdarma, se třemi kni-

hami zdarma a navíc s kreditem na nákup elektronických knih v hodnotě 200 Kč. Používá šestipalcový 

e-ink displej s rozlišením 800 x 600 bodů. K dispozici Wi-Fi. 

• Velikost displeje: 6 palců/152 mm

• Vestavěná paměť: 2 GB

• Výdrž baterie: až na 8 000 stránek 

• K dispozici s koženým pouzdrem a poukázkou 200 Kč na nákup knih

Čtečka má velký displej s rozlišením 800 x 600 pro výborný vizuální zážitek při čtení knih, prohlí-

žení obrázků nebo sledování videa. Díky dobře umístěným klávesám je navigace intuitivní a poho-

dlná. Navzdory větším rozměrům je model PER3072B s extra štíhlým designem 13 mm a hmot-

ností 375 g praktický a snadno ovladatelný.

• Velikost displeje: 7 palců/178 mm

• Vestavěná paměť: 2 GB

• Kapacita baterie: 3 450 mAh

• Přednahráno více jak 300 titulů v českém jazyce

Čtečka má velký barevný displej TFT s rozlišením 800 x 480 obrazových bodů. Díky své hmotnosti 

280 g a výšce jen 11,8 mm je tato čtečka velmi pohotová a je zajímavá i svou cenou. 

• Velikost displeje: 7 palců/178 mm

• Vestavěná paměť: 2 GB

• Výdrž provozu na baterie: 8 hodin (čtení), 5 hodin (video), 30 hodin (audio)

• Přednahráno více jak 300 titulů v českém jazyce

Extra tenká čtečka elektronických knih (jen 10,3 mm) typu 6v1 (integruje eBook + audio + fotografie 

+ internet + rádio + slovník) je vybavena vestavěným mikrofonem a stereoreproduktory a klávesnicí 

typu QWERTY. K dispozici je i Wi-Fi. 

• Velikost displeje: 6 palců/152 mm

• Vestavěná paměť: 2 GB

• Výdrž baterie: až na 15 000 stránek 

• Přednahráno více jak 300 titulů v českém jazyce

Užívejte si video, hudbu, obrázky a elektronické knihy. Získejte neomezenou možnost komunikace 

na internetu. Díky připojení přes Wi-Fi budete v kontaktu s rodinou a přáteli kdekoliv a kdykoliv bu-

dete chtít. Webkamera vám umožní videohovory.  

• Velikost displeje: 8 palců/203 mm

• Vestavěná paměť: 4 GB

• Výdrž provozu na baterie: 4 hodiny (video), 6 hodin (audio)

Vybrali jsme pro vás
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Šestadvacet palců úhlopříčky napoví, že tuhle 

televizi můžete umístit třeba do pracovny nebo 

do dětského pokoje. Moc místa nezabere a lze 

ji použít i jako monitor, když na to přijde. V bí-

lém laku je vyveden i stojánek, který se do dr-

žáku umístěného na  panelu s  obrazovkou 

snadno zaklapne, a pokud jej opětovně potře-

bujete vyjmout – třeba za  účelem transportu 

– tato činnost proběhne velmi snadno. Televi-

zor zdobí pod obrazovkou v  režimu stand-by 

modrý svítící proužek, jehož intenzita jasu je 

dost silná, takže v místnosti vytvoří intenzivní 

zdroj světla. V  některých případech bohužel 

– a modré světlo nelze vypnout.

Solidní výbava
Televizor má dva tunery, analogový a digitální 

DVB-T, který přijímá signál digitálních vysílačů 

pozemně šířeného signálu. Citlivost vstupního 

dílu je velmi dobrá a ladění, které se uskuteční 

automaticky po  výběru jazyka, kterým chce-

te, aby na vás přístroj hovořil, proběhne samo 

a  trvá asi pět minut. Televizor přehrává i  sig-

nál ve vysokém rozlišení v kódování MPEG-4 

(televizor je HD Ready). Stanice jsou řazeny 

v pořadí, jak jsou na jednotlivých multiplexech 

nalezeny. Vy si ale jejich pořadí za pomoci pří-

jemného bílého dálkového ovládání můžete 

uspořádat tak, jak jste zvyklí.

Kromě anténního vstupu je tu samozřejmě 

konektor HDMI, optický výstup zvukového 

signálu, vstup VGA a konektor SCART. Zboku 

pak najdete 3,5mm konektory jack pro připo-

jení sluchátek a pro přivedení audiosignálu, te-

levizor pak můžete použít i jako zesilovač. Pod 

zdířkami najdete točítko pro vybírání položek 

menu na obrazovce, potvrzení voleb se prová-

dí jeho zatlačením. Televizor lze i takto ovládat 

velmi snadno a  rychle díky přehledným a  lo-

gicky postaveným menu.

můžete i nahrávat
Na boku najdete CI slot pro dekódování pro-

gramů, až se za ně jednou bude platit, a pak 

je zde i USB vstup. Ten slouží k přehrávání ši-

roké škály videí (např. i velmi oblíbeného MKV) 

a  zvukových záznamů i  k  prohlížení fotek 

umístěných na disku (flash nebo externí). Te-

levizor ale umožní nahrávat i programy, které si 

vyberete, několika stisky tlačítek na dálkovém 

ovládání přímo ze vzorně uspořádaného pro-

gramového průvodce EPG nebo zadáním čísla 

předvolby a času, odkdy dokdy se má vybraný 

program nahrávat. Samozřejmostí je funkce 

zpožděného přehrávání time-shift, takže mů-

žete program současně nahrávat a sledovat se 

zpožděním. Vše se řídí z dálkového ovládání, 

které má za tím účelem vyhrazenou dolní část 

právě pro obsluhu nahrávání a přehrávání. 

Pokud ale použijete flash disk nebo externí 

pevný disk jako úložiště pro nahrávání progra-

mů, počítejte s tím, že z důvodu autorskopráv-

ní ochrany tyto programy nepůjdou přehrát 

nikde jinde – například v počítači. Přehrát si je 

můžete jen v televizoru, kde byly pořízeny. 

Televizor není vybaven přístupem na  in-

ternet, má ale příjemný zvuk, logicky stavě-

ná menu pro ovládání a nastavování, dobrou 

citlivost vstupního dílu a jeho největší devizou 

je jeho vzhled! Bílý přístroj je dodáván s pře-

hledným bílým dálkovým ovládáním, navíc si 

můžete vybrat z několika předvolených režimů 

obrazu.

TEST • eleKtRonIKA

lEd televizor Gogen TVl26916WHiTERR

cena: 6.500 Kč

úhlopříčka/formát: 66 cm (26"), 16:9

obrazovka: LCD, podsvícení LED, 
1 366 x 786 bodů, jas 
450 cd/m2, odezva 5 ms

tuner a zvuk: analogový, DVB-T (včetně 
MPEG-4), zesilovač 2x 
11 W, panoramatický zvuk 

vstupy a výstupy: HDMI, SCART, sluchátka, 
line-in, VGA, USB

přehrávané formáty: ASF, AVI, BMP, H.264, 
JPG, MKV, MP3, MP4, 
MPEG, VOB, WMA, X.264, 
XviD

rozměry (švh); 
hmotnost:

647 x 463 x 180 mm; 
6,3 kg

gogen tvl26916WhIteRR

Elegance na dosah
tento televizor má rámeček 
kolem šestadvacetipalcové 
obrazovky s led podsvíce-
ním vyveden v nádherném 
bílém laku a tím se naprosto 
odlišuje od nabídky trhu, 
takže tahle doslova bílá 
vrána může oživit interiér 
vašeho domova.

Velmi elegantní televizor Gogen je určen spíše do malých místností. 

čtečka elektronických knih prestigio libretto pER5162WEN

pohodové počtení
Je v pořadí druhou čtečkou s displejem používajícím elekt-
ronický inkoust, kterou v našem časopise testujeme. Přichází 
v elegantním balení s koženým pouzdrem a nad míru 
dobrou výbavou, kterou představuje zejména 
350 knih v češtině a slovenštině, Wi-fi, 
fm rádio a poslech hudby či 
audioknih.

Tohle Prestigio je 

až „převybavené“, 

což platí zejména 

o podpoře fotografií a  ti 

znalejší si už při spatření slov 

elektronický inkoust jistě říkají totéž. 

Displej totiž nabízí pouze 16 odstínů šedi. 

Pro čtení knih má ovšem – oproti tradičnímu 

LCD – několik zásadních výhod. Zejména lepší 

čitelnost, větší šetrnost vůči vašim očím a také 

nesrovnatelně delší provozní dobu při práci 

na akumulátor. Elektronický inkoust nepoužívá 

podsvětlení, takže je pro čtení vyžadována stej-

ná úroveň světla jako pro klasickou knihu. 

výbava na jedničku
Možnosti ukazuje po  zapnutí čtečky hned 

úvodní obrazovka. Najdete na ní například vý-

běr knihy, historií čtení pro až 18 posledních, 

poslech hudby a  audioknih a  také přístup 

na zatím dosti nepřehledný obchod Prestigia, 

přičemž ale lze také zadat libovolnou webovou 

adresu. Pro čtení je k dispozici pět druhů pís-

ma a zapnout můžete i senzor natočení, který 

však pracoval dosti pomalu a  hlavně, typic-

ky v PDF, čtečka v okamžiku otočení na bok 

špatně stránkovala.

Ovládání je zajištěno dvěma rozměrnými 

tlačítky pro listování knihou, v menu pak vo-

líte prostřednictvím pětipolohového joystic-

kového tlačítka s  Enter uprostřed, a  jakmile 

si na to zvyknete, uvidíte, že je to pohodlné. 

Lokalizace je většinou provedená dobře, ne-

pochybně ji však dělal nějaký „apllista“, pro-

tože místo OK nebo Enter odklepáváte volbu 

Budiž a odevzdáváte se tak s napětím do ru-

kou Prestigia.

Displej je ostrý jako brus a rozšíření pamě-

ti o až 32 GB zajišťuje karta microSD, skrytá 

pod víkem zadní strany společně s výměnným 

akumulátorem a dvojicí reproduktorů.

Až na formát doC…
Elektronické knihy snadno do čtečky dohraje-

te třeba po jejím připojení přes rozhraní USB, 

není také problém udělat to přes paměťovou 

kartu. Rozečteno můžete mít hned několik 

knih, které se po otevření vždy ukážou na  té 

správné stránce. Klasické vyhledávání v textu 

je však čistě hypotetické, protože klávesnice 

nepodporuje české znaky. Nicméně lze skočit 

na určitou stranu.

Ze spousty formátů, které jsou k  dispo-

zici, byly zkoušeny především knihy v DOC, 

PDF, PDB a  EPUB. Zvětšování písma je 

pozvolné a vždy probíhá od začátku (chvíli 

to trvá), takže nelze rovnou navolit nějaký 

stupeň. Navíc při příštím otevření knihy si 

ho čtečka nepamatuje. Z  výše uvedených 

formátů jsem na  potíže narazil jen u  DOC 

právě při zvětšování písma. Najednou to-

tiž stránka vyběhla z  obrazovky a  nedala 

se dalším příkazem přeformátovat tak, aby 

byla zvětšená a zároveň na displeji viditelná 

celá. U řady těch knih v DOC, které po pře-

formátování šířku displeje zachovaly, se 

zase po odstránkování ztrácel řádek či dva. 

Pro tento formát tedy Prestigio zatím není, 

což se může záhy změnit. Při čtení knih 

v  jiných formátech však čtečka působila 

výborným dojmem, za který může děkovat 

i vynikajícímu displeji.

cena: 3.990 Kč, včetně 300 
titulů a koženého obalu

displej: elektronický inkoust, 
15,2 cm (6"), 16 odstínů 
šedi, 800 x 600 bodů

disk: 2 GB plus mechanika 
microSD (HC) až 32 GB

podporované formá-
ty: 

DOC, PDB, PDF, HTML, 
RTF, TXT, DjVu, EPUB, 
CHM, FB2, MOBI, XLS, 
PPT, ZIP, RAR; Adobe 
DRM; MP3, OGG, WAV; 
BMP, JPG, PNG, GIF 

akumulátor: Li-Po, 1 300 mAh, 
výměnný, výdrž – 
přečtení až 15 000 stran

rozhraní: miniUSB, sluchátka (jack 
3,5 mm), Wi-Fi (802.11)

rozměry (švh); 
hmotnost:

192 x 125 x 10 mm;  
300 g

Prestigio libretto PeR5162

Čtečku můžete zakoupit v černé i bílé barvě, její displej používá elektronický inkoust (e-ink), takže lze výtečně číst i na 
slunci a na baterie vydrží neskutečně dlouho. Spotřebovává totiž energii pouze při otočení stránky.
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Stojí velmi málo, ale od  řady dalších levných 

tabletů se liší spolehlivým dobíjením do 100 % 

a mj. také přístupem na originální Android Mar-

ket. To vůbec není v této kategorii obvyklé a ať 

už budete kupovat jakýkoli, na  tohle si dejte 

vždy pozor.

Co můžete očekávat
Je zřejmé, že nízká cena s  sebou nese více 

omezení. Tablet je poměrně pomalý, což je 

dané nízkým výkonem procesoru, a  také ne-

dovoluje provozovat některý náročnější soft-

ware, o  což se ovšem zasloužila i  základní 

verze systému Android (o případné aktualizaci 

zatím Prestigio nic neví). 

Třetím průvodním jevem je dotykový dis-

plej, na který musíte být dosti důrazní a který 

– pochopitelně v této cenové relaci – není více 

dotykový, takže nemůžete dělat gesta prsty, 

i když např. posouvat fotografie jedním pocho-

pitelně jde. LCD ale zase reaguje i  na  dotek 

nehtu nebo plastového hrotu, což ty moderní 

nedělají.

Ve  výsledku to chce proto trochu grifu, 

abyste se ho naučili ovládat. Na druhé straně 

tu máte přes standardní SD kartu prostor až 

32  GB, v  základu velice dobrou softwarovou 

výbavu a spolehlivě fun-

gující přístup na Android 

Market. To je základní 

a  hlavně oficiální zdroj 

aplikací. Jen se nenech-

te odradit, že při prvním 

přístupu nemusí praco-

vat nebo že vám píše, 

že nenalezl kompatibilní 

aplikace. Někdy také 

zlobí posun o  stránku 

dále, pak ale stačí tab-

let otočit na bok a už je 

vše, jak má být. Naopak 

kladné body je třeba 

přičíst za dílenské zpra-

cování, které si v ničem 

nezadá s  podstatně 

dražšími kousky.

K čemu se hodí?
Výborný je na čtení knih 

(CoolReader funguje), 

surfování po  internetu 

a  třeba taky na  Face-

book či prohlížení videí 

na  YouTube. K  tomu všemu pak dostanete 

i  fungující aplikace. Bez problémů jsme tak 

prohlíželi oblíbené české i zahraniční stránky, 

potíž je jako obvykle pouze s  Adobe Flash, 

takže si například seriálové díly z   iprima.cz 

nepustíte. S tím jsou však potíže i na mnohem 

dražších zařízeních, takže nic nového. 

Tablet je dobrý i na pouštění filmů se dvěma 

omezeními: nikoli v HD a nikoli s  titulky. Přes 

veškerou snahu a pomoc Prestigia jsme totiž 

na  Android Marketu nenašli videopřehrávač, 

který by na něm fungoval a zároveň podporo-

val externí titulky. Přehrávač, který dostanete 

v  ceně, je sice spolehlivě funkční, ale titulky 

neumí, což se může časem změnit.

Z  populárních her nám nefungoval Bubble 

Blast, Dragon Fly a ani graficky velice nároč-

né hry typu AirAttack HD. Spolehlivě naopak  

„jely“ Chess Free (a další od AI Factory), Mouse 

a  Angry Birds, i  když v  nich možná nepůjde 

zmenšovat obrazovku. 

A hodnocení? Použití tabletu je sice tro-

chu omezené, ale nabízí výtečný poměr 

cena/výkon a  může být perfektním a  lev-

ným vstupem do  tohoto dnes tak popu-

lárního světa. Pro zmlsaného teenagera 

není, pro méně náročné či jako čtečka knih 

apod., je výborný. Navíc se ukázalo, že je 

spolehlivější volbou než řada jiných ultralev-

ných mašinek.

TEST • eleKtRonIKA

autor: Bohumil Herwig, foto: Nikon

Na  malém a  plochém přístroji upoutá roz-

měrné kolečko na  boku. Není to kolečko 

fotorežimů, to chybí, nýbrž uzávěr krytu 

paměťové karty a rozhraní. Otevírá se s po-

jistkou, a  je to také jediný kryt, který tu je. 

Širokoúhlý objektiv začínající na  28 mm je 

vnitřní, a  i  tato část je vodotěsná. AW100 

je určen pro hloubky do  10 m, je odolný 

vůči pádu z výšky až 1,5 m a vydrží teploty 

do –10 °C. Je tu i GPS, mapa světa a elekt-

ronický kompas. 

nejen tradiční ovládání 
Ovládání fotoaparátu je jednak postaveno 

na klasice, tedy na tlačítkách, menu a podob-

ně, jednak na gestech, která se ovšem tento-

krát provádějí celým foťákem. Můžete ho totiž 

přepnout do režimu, ve kterém se dá ovládat 

i  rychlým pohybem nahoru a  dolů, což má 

usnadnit práci pod vodou či naopak v  zimě 

v rukavicích. Chce to ale cvik.

K dispozici máte celou řadu funkcí včetně 

inteligentní automatiky, pomocného svět-

la autofokusu a  několika režimů panoramat, 

které se mohou sestavovat automaticky, tak-

že je vidíte hned po  vyfocení. Za  pozornost 

stojí i  ostření s  prioritou obličeje, motivový 

program Protisvětlo řešící tradiční fotografic-

ký problém (foťák nám přišel v tomto ohledu 

citlivější ) a oceníte i Noční portrét. Ten se dá 

velice dobře použít i  pro detaily za  nízkého 

osvětlení. 

Jak na sekvenci
AW100 chybí tlačítko pro přímé vyvolání série 

snímků, což je vzhledem k zaměření opravdu 

škoda. Dá se to obejít nastavením této volby 

jako motivového programu a fotoaparát si ji za-

pamatuje i po vypnutí. Pak je k dispozici na tři 

zmáčknutí.

Pokud zvolíte běžný režim, nebývá většinou 

problém namáčknout hned po vyfocení další 

snímek, a to i za obtížnějších světelných pod-

mínek, ale pochopitelně bez blesku. Líbilo se 

nám také prakticky okamžité zapnutí. Co se 

nám líbilo méně, byla pomalejší inteligentní au-

tomatika a nemožnost nastavit kvalitu snímku 

(pouze u  nejvyššího rozlišení jde vybrat mezi 

dvěma). Dámám s delšími nehty pak doporu-

čujeme vyzkoušet mačkání tlačítek s  nizouč-

kým chodem.

Pokud jde o natáčení HD videa, prověřte si 

nejprve, co vám bude sedět. Ne vždy si totiž 

AW100 v  nejvyšším rozlišení a  kvalitě pora-

dí se zakódováním velkého množství detailů 

ve  scéně. Zoom a  snímání zvuku ale pracují 

bez potíží. 

Od  AW100 neočekávejte nějaké nadprů-

měrně kvalitní záběry, i když svou práci odvádí 

solidně. Jeho doménou je především odolnost 

a  výborné zpracování s  důrazem na  detaily, 

jako třeba výstupky chránící LCD. Je zamýšlen 

jako druhý, či dokonce třetí fotoaparát do rodi-

ny. A tak ho také berte.

eleKtRonIKA • TEST

odolný fotoaparát Nikon Coolpix AW100 tablet prestigio Multipad pMp3074B

Jak naznačuje titulek, je určen pro 
univerzální používání za náročněj-
ších podmínek. tělo je odolné vůči 
nárazům a nízkým teplotám a je vo-
dotěsné. na běžné šnorchlování tak 
nepotřebujete dokupovat speciální 
obal, v případě nízkých teplot zase fo-
toaparát okamžitě po použití ukrývat. 
Je to zkrátka tvrďák do každého počasí 
a také se podle toho jmenuje – AW ne-
boli All Weather.

tenhle velice levný tablet nabízí mimo jiné 
mechaniku paměťových karet, bytelný 
a tenký design, připojení k internetu přes 
Wi-fi a má také všechny vlastnosti větši-
nou přítulného operačního systému goo-
gle Android 2.1.

cena: 6.990 Kč

objektiv: Nikkor, 5x optický zoom 
(28–140 mm), světelnost 
3,9–4,8, stabilizace 
(optická i elektronická)

rozlišení CCD, 
citlivost:

11 mil. pixelů, CMOS,  
ISO 125–3 200

formát fotografií 
a videa; paměť: 
 

JPG, HD video AVI, až 
1 920 x 1 080 bodů 
(30 obr./s), 16:9; 
mechanika pro karty 
SD (HC) 

napájení: akumulátor Li-Ion, 
1 050 mAh

vstupy/výstupy: kombinovaný (A/V a USB, 
speciální konektor), mini 
HDMI

rozměry (švh); 
hmotnost:

110 x 65 x 23 mm;  
180 g

cena: 2.990 Kč

displej: 17,8 cm (7“), 16:10,  
800 x 480 bodů

procesor; disk: Rockchip 2818 (ARM9), 
600 MHz; 4 GB, až 32 GB 
na kartě SD (HC)

akumulátor: Li-Po, 4 000 mAh 

rozhraní: mini USB, sluchátka  
(jack 3,5 mm), Wi-Fi

rozměry (švh); 
hmotnost:

130 x 190 x 11 mm;  
350 g

nikon AW100

Prestigio multipad PmP3074b

do mrazu Nejen cena/výkon
i do vodičky

Nikon AW100 můžete mít ve třech barvách – černá, oranžová a khaki. 
V přírodě tak budete opravdu styloví

kolečko fotorežimů chybí, uzávěr rozhraní a paměťové 
karty je pečlivě „zašpérovaný“ a kvalitu provedení lze 

vidět i tady.

dvě hardwarová tlačítka mají dvojí funkci podle toho, zda je stlačíte krátce či 
déle a například delší podržení toho levého vás vždy spolehlivě dostane na 

domácí obrazovku. ovládání ještě doplňuje softwarové tlačítko Zpět.
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Galaxy S  II jako nejspíše nejlepší mobil sou-

časnosti představuje pro Note pořádnou vnitř-

ní konkurenci  – z  té vnější je to „kde nic, tu 

nic“. Konkurence s  S  II ale nakonec možná 

nebude tak horká, protože Note je podstatně 

větší. Stále se sice vejde do  běžné kapsičky 

u saka, ale jednou rukou si asi nezatelefonu-

jete. Pocit z používání je však obdobný. I tento 

přístroj je ve stylu „žiletka“ a mechaniku karty 

micro SD opět najdete pod krytem, který je 

třeba odpáčit. Obdobná je i výdrž – necelý den 

až skoro dva.

hd displej u mobilu?
Je tomu tak. Displej, mimochodem vynikající 

AMOLED, má rozlišení 800 x 1 280 bodů. Kou-

zelné slovíčko „HD“ platí i zde, i když abychom 

byli přesní, je to HD Ready. Displej je pozoru-

hodný jak při práci v místnosti, tak venku, má 

výborné pohledové úhly. Není divu – podívejte 

se na  cenovku. Zabudovaný videopřehrávač 

má i  české titulky a  filmy také spolehlivě na-

vazovaly, což u  aplikací pro operační systém 

Android nebývá tak časté. Zabudo-

vána byla verze 2.3.6, počítá se však 

i  s  podporou 4.0, která přijde zane-

dlouho. 

Pokud přepnete na  muziku, uvidí-

te, že integrovaný audiopřehrávač je 

taktéž na  úrovni a  zvládne například 

i  bezkompresní formát FLAC. Solidní 

jsou v  tomto ohledu i  dodávaná ste-

reosluchátka. Zabudovaný reproduk-

torový systém je však mono, ale má 

zřetelný a jasný zvuk.

že by nic nechybělo?
Pochopitelně rozjedete jakýkoli soft-

ware, který najdete na oficiálním An-

droid Marketu a  takové Angry Birds 

Rio či AirAttack HD chodí na velkém 

displeji jedna báseň. Skoro by se zdá-

lo, že Galaxy Note nic nechybí. Hodil 

by se však konektor HDMI, ale na ten 

se opět nedostalo (adaptér lze dokou-

pit), a rovněž se těžko vytahuje tužka. 

Pro ženu s delšími nehty to zřejmě bude ne-

řešitelný problém. Jinak než nehtem či něčím 

obdobným se bohužel vyndat nedá…

À propos, tužka! Tu můžete využít napří-

klad k psaní poznámek, či dokonce ke skico-

vání. Potřebné programy jsou už zabudovány 

a displej s úhlopříčkou 13,4 cm nabízí v tomto 

ohledu oproti tradičnímu mobilovému hodně 

navíc. 

Takže jak to tedy je? Telefon, nebo tablet? 

V tomto případě opravdu záleží jen na tom, jak 

to cítíte vy. Někdo na něj nedá dopustit, jiný ho 

bude zatracovat. Tak to sice bývá, ale tady se 

zřejmě názorové okruhy hodně vyhraní. Nám 

se však líbil.

eleKtRonIKA • TEST

chytrý telefon Samsung Galaxy Note

Chtělo by se napsat „největší z velkých“ nebo „nej-
menší z malých“ – podle toho, do které kategorie ho 
řadíte. Je opravdu neobyčejný a teď nemluvíme jen 
o rozměrech a o ceně, ale mimo jiné i o vynikající 
práci s tužkou. malování je zkrátka radost!

Mobil, nebo tablet?
Záleží na vás!

cena: 15.499 Kč

displej: 13,4 cm (5,3“), 800 x 
1 280 bodů, 16,7 mil. 
barev, AMOLED

procesor; paměť 
a disk:

IFX6260, 1,4 GHz, dvojí 
jádro; 16 GB, mechanika 
micro SD (až 32 GB)

akumulátor: 
 

Li-Ion, 2 500 mAh 

rozhraní: micro USB, sluchátka 
(jack 3,5 mm), Wi-Fi,  
Wi-Fi Direct, Bluetooth

rozměry (švh); 
hmotnost:

83 x 147 x 10 mm;  
180 g

Samsung galaxy note

Tužka, skicář a poznámkový blok. Tužka rozpozná 
odlišný tlak, nákres lze odchytit do schránky a odeslat 

třeba MMS zprávou. Tohle je bomba nejen pro děti!

ikony s přídomkem Hub u nás moc nevyužijete, 
protože jsou navázány na dodatečné služby. Naštěstí 

je k dispozici klasický videopřehrávač a hudební 
přehrávač, takže nejspíše budete potřebovat dohrát jen 

čtečku elektronických knih. 

Ke čtečce získáte

ZDARMA
 bonusy v hodnotě 1094 Kč

Kožené pouzdro

Tři knihy

Kredit 
na nákupu knih

PRVNÍ ČTEČKA S PODPOROU 
PŘÍMÉHO STAHOVÁNÍ ČESKÝCH KNIH

Dnes přečtete i velký tlustý román 
Využívejte dokonale svět moderních technologií!

na tenké a lehoučké čtečce e-knih.
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S Ljubou Krbovou jsme probrali všechno 

ohledně fotografování, cestovatelských zážit-

ků či toho, co do života herečky, jež rozhodně 

nevypadá na  ročník 1958, přinesly techniky 

asijského bojového umění a  meditace. Jistě, 

Ljuba je jednou z výrazných tváří denního no-

váckého seriálu Ulice, kde se s ní vídáme už 

šestou sezonu, hraje ve  Strašnickém divadle 

i úspěšně dabuje. Čím jiným však mohla žena, 

jejíž muž, spisovatel a novinář Ondřej Neff, je 

jedním ze zakladatelů české digitální fotogra-

fie, začít svůj rozhovor, než povídáním o před-

nostech objektivu 24–70 mm od  Canonu pro 

potřeby reportážní fotografie. A mimochodem 

to bylo také poprvé, kdy mi žena, jíž jsem pro 

Inspiraci zpovídal, hned na  začátku nabídla 

čistě technické téma – „když už jste ten časo-

pis o technice“. 

Jaký fotografický žánr máte nejraději? 

Ráda fotím lidi, děti, sport. Nejsem typický krajinář, 

ale když vidím nějaký zajímavý motiv, určitě toho 

využiji. Zrovna dneska, když jsem editovala fotky 

z Indie, se mi dostala do ruky jedna taková. Byli 

jsme s mužem ve Varanásí a bylo naprosto příšer-

né počasí. Pošmourno, pršelo, málo lidí na ulici. 

A tak jsem musela hodně hledat a komponovat 

a náhodou se dostala až ke břehu Gangy. Stál 

tam oltář, který se ovšem skládal ze samých linga-

mů a jóni, tedy hinduistických zobrazení mužské-

ho a ženského přirození. Ale těch tam byly stovky! 

A jediné, co mi běželo hlavou, bylo: jak to nafotit 

tak, aby fotka měla nějaký příběh a pozornost di-

váka se zbytečně nesoustředila jen na to jediné...

Máte nějaký fotografický vzor, samozřej-

mě kromě svého muže? 

Ondřej je můj fotografický guru a vděčím mu 

hlavně za tu technickou stránku, protože bez 

znalosti techniky se dnes neobejdete. 

Kde lze vaše fotografie vidět? 

Mám svou webovku www.krbova.cz, kte-

rou však musím poněkud upgradovat, na-

posledy jsem tam přidávala fotky v  břez-

nu loňského roku, kdy se jednalo o  jeden 

z velkých životních zážitků. Konečně se mi 

totiž podařilo dostat se do Benátek v době 

karnevalu a  ta pestrobarevná krása masek 

je skutečnou pastvou, hlavně pro oči foto-

grafa. 

Kde nejraději fotíte? Předpokládal bych, 

že na cestách?

To máte naprostou pravdu, protože se můžu 

soustředit čistě jen na fotografování. Nemusím 

nakupovat, vařit, chodit do práce...

Zkusila jste také nafotit své pracovní pro-

středí, tedy divadlo, případně seriálové 

natáčení?

K tomu jsem se dostala nyní, protože účin-

kuji v  poměrně chudém Strašnickém di-

vadle. To má tak malý rozpočet, že už jim 

nezbylo na  fotografa, takže když kolegové 

potřebovali vyfotit svou ryze pánskou hru 

Testosteron, řekli mi, abych to jako vyrov-

nala. (smích) Jenomže fotit divadlo je hroz-

ně těžké, tak jsem si řekla: Krbová, jsi he-

rečka, využij toho a  jdi do  toho jinak – což 

znamenalo hodně blízko, protože mě to jako 

své kolegyni dovolili. Fotky jsem ještě upra-

vovala digitálně pomocí filtru, což ovšem 

v případě focení kolegyň, které přece chtějí 

na  fotkách hlavně vypadat krásné a nikoliv 

zrnité a umělecky rozmazané, dost zásadně 

narazilo. (smích)

Když se ještě vrátíme k cestování – máte 

nějakou vysněnou destinaci? Kam vás to 

láká se vydat? 

Jsou místa, kam bych se ráda vrátila a jedním 

z nich je například Barma, kde se minulý rok 

změnila politická situace k  lepšímu. I  pro ni 

ovšem platí navštívit, pokochat se, užít dob-

rodružství, ale za nic na světě bych tam ne-

chtěla žít. Vysněnou destinací je určitě Japon-

sko, kam jsme měli vycestovat vloni na  jaře, 

ale zemětřesení a  následné tsunami nám to 

zhatilo. Přece jen přijet obdivovat kvetoucí sa-

kury v situaci, kdy jsou voda i benzín na pří-

děl, nebylo příliš vhodné. Jsme oba s Ondře-

jem velkými obdivovateli japonských zahrad, 

sami jednu takovou máme, i  když s  oblibou 

říkáme, že máme českou zahradu s  japon-

skými prvky. 

Jaký jste typ cestovatele? 

Jsem pečlivá ohledně přípravy. Díky Googlu 

a Wikipedii dnes najdete téměř všechno. Ale 

když už jsme na místě, stejně se necháváme 

ovlivnit náhodou, pocity a snažíme se co nejvíc 

komunikovat s místními lidmi, protože to přiná-

ší ty nejintenzivnější zážitky. Rozhodně nejsme 

muzejní ani plážové tipy. 

Měla jste někdy na svých cestách strach? 

Cestování je vždycky hra s ohněm, hlavně v ze-

mích, kde není až tak veliký civilizační komfort. 

Mnohdy vůbec netušíte, jaká tabu tam platí, 

hlavně náboženská. Vůbec jsem například 

nevěděla, že jako nevěřící vůbec nemůžeme 

vstoupit do hinduistických klášterů. Pokud se 

nechováte nezpůsobně, tak vám místní nějaké 

to drobné faux pas odpustí. 

Souvisí vaše fascinace Asií i s tím, že dě-

láte aktivně bojové umění wu-shu? 

Samozřejmě. Pokud začnete dělat asijské bo-

jové umění, tak se vám postupně změní celý 

životní styl. Začne vás zajímat asijská filozofie, 

začnete pít zelený čaj a samozřejmě se začne-

te zajímat i  o  to, jak se žije v  těch proslave-

ných, legendárních klášterech. Mnoho mých 

spolubojovníků už si dovolilo ten luxus pobý-

vat ve wudangském klášteře, ale já s mým po-

voláním opravdu nemůžu zapíchnout to tady 

na půl roku a jet cvičit a meditovat do klášte-

ra. Sama, protože Ondřej by se tam asi unudil 

k smrti. (smích)

Nyní se celkem nedivím, že jste v  obou 

dvou dílech Kill Billa právě vy dabovala 

titulní hrdinku... 

Já prostě toho hollywoodského zlobílka Ta-

rantina mám opravdu ráda. A nejenom příběh 

nevěsty z Kill Billa, který o asijském bojovém 

umění mnohé vypovídá, ale i další filmy – Ha-

nební pancharti, například. Ale když už se 

budeme bavit o filmech s tematikou asijského 

bojového umění, tak se mi moc líbí i čínský Hr-

dina s úchvatnou kamerou. 

Co vám vlastně ta léta cvičení a zdokona-

lování se fyzicky i duševně dala? 

Dalo mi to hlavně to, že se nějakým způsobem 

starám o svou fyzickou schránu, která při růz-

ných sportech zaplaťpánbu dobře slouží. Zá-

roveň je ovšem Krbová netrpělivá a rychlá, ty-

pický produkt západního způsobu života, a tak 

je zapotřebí ji trochu zklidnit. V okamžiku, kdy 

se dostane do  dodžó a  začne cvičit, dokáže 

se zklidnit, zpomalit, soustředit, koncentrovat 

i relaxovat. A to by bez mnohaleté praxe s mou 

povahou nebylo možné. Stačí si vzít meditač-

ní techniky. Já používám techniku, které laici 

říkají „objímání stromu“ – stojíte, pánev lehce 

podsazenou, narovnaná záda, aby mohla ener-

gie proudit a ruce máte před sebou, jako když 

objímáte strom. Vypracovala jsem se natolik, že 

v tom postoji jsem schopná vydržet i 40 minut. 

Až jednou nebudu mít v  hospodě na  útratu, 

vsadím se s  nějakým osvaleným borcem, jak 

dlouho před sebou vydrží držet ruce. A věřte, 

že i kdyby byl v posilovně denně, déle jak deset 

minut nevydrží!

RozhovoR • lJuBA kRBOVÁ

Ráda
klamu tělem

ti, kdo ji znají jako trochu 
uťáplou Aničku liškovou, 
o kterou se v seriálu Ulice 
momentálně perou dva 
chlapi, by se rozhodně 
podivili, jak moc je ljuba 
Krbová v reálu jiná. Což 
je jen důkazem toho, jak 
výborná to je herečka. 
Kromě toho, že také ráda 
fotografuje, je vášnivou 
cestovatelkou a aktivně 
se věnuje asijskému bojo-
vému umění wu-shu...

Curriculum vitae

Ljuba Krbová se narodila 5. července 

1958 v Hradci Králové v rozvětvené ro-

dině – má sestru a tři bratry. Část dět-

ství prožila ve  východním Berlíně, kde 

pracovali její rodiče. Vystudovala Státní 

konzervatoř a ještě za studií se objevila 

v seriálu Zkoušky z dospělosti. Postup-

ně se vypracovala v  respektovanou 

seriálovou a  divadelní herečku – účin-

kovala v  seriálech Třetí patro, Přítelky-

ně z domu smutku, Život na  zámku či 

Místo nahoře. Momentálně je jednou ze 

stálic každodenního seriálu Ulice a zá-

roveň je členkou Strašnického divadla. 

V srpnu 2008 se potřetí vdala za novi-

náře a spisovatele Ondřeje Neffa, který ji 

přivedl k fotografování. Jejím dalším vel-

kým koníčkem a vášní je asijské bojové 

umění wu-shu, kterému se intenzivně 

věnuje přes deset let.

ljuba krbová s Matyášem a Annou Marií Valentovými v seriálu ulice.
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kálové převzali moc téměř nad celým Afghá-

nistánem. Zavedli tvrdá náboženská opatření, 

zejména práva „Šarí´a“, a v alianci s Pákistánem 

poskytovali útočiště islámským teroristům. 

Po teroristických útocích z 11. září 2001 USA 

se svými spojenci a s afghánskou opozicí svrhly 

vládu Tálibánu a dohodly se na novém uspořá-

dání země. V říjnu 2004 se v řádných volbách 

stal prezidentem Hámid Karzáí. Ale i přes ne-

ustálou přítomnost koaličních jednotek v  zemi 

její část Tálibán stále ovládá a narušuje snahu 

spojenců o přechod země k demokratickému 

systému. 

naši v Afghánistánu
I z tohoto důvodu v Afghánistánu působí Armá-

da České republiky. Její mise jsou zaměřeny 

dvěma hlavními směry. Na vybudování samo-

statných bezpečnostních sil, afghánské národní 

armády a policie, a na podporu civilního oby-

vatelstva. Armádní i  civilní specialisté působí 

na  vojenských základnách v  hlavním městě 

Kábulu a  také v  rizikových provinciích Vardak 

a Lógar. Společně s civilními experty Minister-

stva zahraničních věcí pomáhají s obnovou zá-

kladních potřeb země. Budují školy, nemocnice, 

zavlažovací kanály nebo sběrny mléka. Země-

dělství je v této asijské zemi způsobem obživy 

pro téměř 90 % obyvatelstva. Válečné konflikty 

zcela zlikvidovaly soukromé podnikání, které je 

třeba obnovit, aby se základní ekonomika země 

začala postupně obnovovat. 

Vojáci a experti denně opouštějí relativní bez-

pečí základen a vydávají se mezi místní obyva-

telstvo na kontroly rozpracovaných projektů. Při 

těchto rizikových výjezdech často dochází k na-

padení speciálních kolon bojovníky protikoalič-

ních sil. Armáda klade velký důraz na ochranu 

vojáků u expertů Ministerstva zahraničních věcí, 

specialisté tak mimo jiné používají speciální vo-

zidla MRAP. Jsou vysoce odolná proti nastra-

ženým výbušninám, daleko více než původně 

užívané Humwee. Používat je začala americká 

armáda na  základě analýzy, která prokázala, 

že 75 % úmrtí amerických vojáků v Iráku a v Af-

ghánistánu bylo způsobeno nastraženými vý-

bušninami. Střelba a  improvizované nálože se 

nevyhýbají ani českým vojákům. Za celou dobu 

jejich působení v Afghánistánu zahynuli celkem 

čtyři muži, poslední z  nich v  provincii Vardak 

v květnu loňského roku. Svým vozem najel prá-

vě na improvizované výbušné zařízení (IED – Im-

provised Explosive Device). 

V  tuto chvíli působí v  Lógaru 8. provinční 

rekonstrukční tým (PRT), který se domů vrátí 

do  konce února. Podle mezinárodních dohod 

opustí spojenecké armády zemi do konce roku 

2014. Část vojenských misí sice zůstane za-

chována, ale armády už nebudou plnit aktivní 

úkoly, zaměří se pouze na dohled dokončených 

projektů a stabilitu země. Pokud se budete chtít 

podívat do  Afghánistánu i  obrazem, navštivte 

vysílání České televize (www.ceskatelevize.cz) 

a  do  vyhledávače zadejte název dokumentu 

„Lógar čili Velká hora“.

Afghánská země je na první pohled nehostin-

ná, z pohledu Evropana jsou to jen hory, písek 

a neomítnuté stavby. Občas se objeví vádí plná 

zeleně, do kterých je voda přiváděna důmyslný-

mi zavlažovacími kanály. Tahle drsná, ale krás-

ná země na sobě nese řadu jizev. Je to dědictví 

několik desetiletí trvajících válek. Lidé jsou sr-

deční, vstřícní, ale opatrní. Kolem nich bují ko-

rupce, neustálé útoky protikoaličních sil narušují 

běžný život, kritická je situace ve zdravotnictví, 

školství a vázne zásobování energiemi. 

Historicky první války o samostatnost země 

vedli Afghánci s Brity. Utkali se celkem ve třech 

konfliktech na přelomu 19. a 20. století. V po-

sledním z  nich sice vojensky zvítězili Britové, 

nicméně Afghánistán získal v roce 1919 úplnou 

samostatnost a  mohl vést vlastní zahraniční 

politiku. Král Amanulláh ukončil izolaci země. 

V roce 1929 se chopil vlády jeho bratranec Mo-

hammad Nádir Šáh, a když ten byl zavražděn, 

usedl v roce 1933 na trůn jeho syn Záhir Šáh. 

Vládl až do roku 1974, kdy byl sesazen. Země 

byla vyhlášena republikou a v čele vlády stanul 

premiér Mohammad Daúd. Následoval převrat 

marxistů z Lidově demokratické strany Afghá-

nistánu (PDPA) vedené Babrakem Karmalem 

a Nurem Mohammadem Tarákím, kteří vyhlásili 

Demokratickou republiku Afghánistán. Ti, včet-

ně svých následovníků, ale museli čelit odporu 

mudžáhidů (islámských bojovníků vedoucích 

džihád), kteří se změnou režimu nesouhlasili. 

Odpor, zvláště z  venkova země zašel až tak 

daleko, že tehdejší premiér Hafizulláh Amin mu-

sel požádat o pomoc Moskvu, a začala tak asi 

nejznámější afghánská válečná etapa v historii 

– sovětská okupace. 

nekonečná válka
Ta trvala deset let (1979–1989) a za tuto dobu 

jí padlo za oběť 1,4 milionu lidí. Sovětské jed-

notky, především v  prvním roce války, postu-

povaly vůči obyvatelstvu velmi brutálně. Kvůli 

sebemenšímu podezření ze spolupráce s mud-

žáhidy vyvražďovaly celé vesnice. Sovětům se 

nikdy nepodařilo dobýt celý Afghánistán a kvůli 

velkým ztrátám (asi 15 tisíc vojáků) se pod me-

zinárodním tlakem a už politickým vedením Mi-

chaila Gorbačova z území stáhli. Dalších sedm 

let ale mezi sebou bojovaly jednotlivé frakce 

mudžahedínů. Kábul, který byl v  té době jako 

jediný pod vládou komunistické strany, byl do-

byt v  roce 1992. Poslední prosovětský prezi-

dent Muhammad Nadžíbulláh uprchl a skrýval 

se až do roku 1996, kdy byl dopaden bojovníky 

Tálibánu a veřejně popraven. Náboženští radi-

CeStování • AFGHÁNiSTÁN

Afghánistán – země, do které se v současné chvíli dostane jen turista, dobrodruh nebo 
profesionální voják. bezpečnostní situace v zemi je nestabilní, a to i přesto, že by ji mezi-
národní jednotky ISAf měly opustit už v roce 2014. musím se přiznat, že pro mě doposud 
názvy jako Kábul, lógar nebo baghram znamenaly „jen“ zeměpisný údaj.
Ale ve chvíli, kdy jsem je mohl vidět na vlastní oči, učarovaly mi.

Jen pro
dobrodruhy?

oficiální název země 

Islámská republika Afghánistán

 rozloha 

652 000 km2

územní uspořádání 

34 provincií 

hlavní město 

Kábul

jazyk 

afghánská perština (dárí) – 50 %, paštu 

– 35 %, turkické jazyky (turkménština 

a uzbečtina) – 11 %, asi 30 minoritních 

jazyků a dialektů

náboženství, církve 

muslimové (sunnité 84 %, šíité 15 %), 

ostatní 1 %

měna 

1 afghání (AFA) = 100 púlů  

100 afghání = 38,50 Kč

Příslušník 8. jednotky PrT na pěší patrole koshi, Afghánistán.

Tržiště v Pule Alam, lógar, Afghánistán.

Základna koaličních sil Fob Shank, lógar, Afghánistán.



61iNSpiRACE EuRONiCS • 1/2012iNSpiRACE EuRONiCS • 1/201260 foto: Asus, Samsungautor: Milan Loucký, foto: LG

mezi lidmi neustále roste. Ovládání televizorů 

pohybem uvítáte například tehdy, když u  nás 

přijde reklamní blok, který má silnější intenzitu, 

než měl jí přerušený film (to je v Americe a na-

příklad i na Slovensku už zakázáno). Vy zrovna 

něco děláte a ovladač se jako na potvoru ně-

kam ztratil. Začnete tedy mávat rukama, čímž 

docílíte zeslabení zvuku v  televizoru. Pohyby 

před obrazovkou můžete ale volit i další činnos-

ti, kromě zeslabení nebo zesílení zvuku můžete 

například přepínat kanály a podobně. 

Samsung zde předvedl i průhledné televizní 

panely. Díky tomu je pak možné využít takový 

panel nasazený v okně třeba jako žaluzie nebo 

jako roletu. 

Kromě televizorů exceloval Samsung i v dal-

ších oblastech, například v  chytrých tele-

fonech, ale třeba i  ve  fotografické technice. 

Příkladem široké řady produktů, které tu byly 

k  vidění, budiž fotoaparát Samsung DV300F, 

nový přírůstek do  špičkové řady fotoaparátů 

2View. Samsung se s  tímto modelem sna-

ží maximálně vyhovět potřebám uživatelů 

jednoduše pořídit vlastní autoportréty a  bě-

hem okamžiku snímky sdílet se svými přáteli 

na  sociálních sítích. Samsung DV300F staví 

na  úspěchu technologie Samsung 2View. 

Nyní představuje model s pokročilým duálním 

snímáním a jedenapůlpalcovým předním LCD 

displejem. Funkce Child Mode vám pomůže 

snadno upoutat pozornost vašich ratolestí 

prostřednictvím animace pro děti zobrazované 

na předním displeji.

3d televizor lg s největší obra-
zovkou oled na světě
V oblasti vývoje OLED displejů velkých úhlopří-

ček zůstal jen jeden hrdina, který ale dnes slaví 

úspěch: je to korejská firma LG. Sony a Sam-

sung totiž před léty technologii OLED displejů 

pro velké televizory zavrhly a začaly se věnovat 

vývoji OLED nebo AMOLED displejů pro chytré 

telefony a tablety. Výsledek u Samsungu vidíte 

na  mnoha jeho modelech telefonů. U  LG ale 

trpělivost přinesla růže, a tak postupně během 

let rostly úhlopříčky jeho televizorů, tenkých 

jen čtyři milimetry, aby se letos zastavily (za-

tím) na 55 palcích. OLED je technologie, která 

do  budoucna – podle LG – nahradí součas-

né LCD i  LED obrazovky. Používá se systém 

WRGB, to znamená, že svítící body zobrazují 

kromě červené, zelené a modré (RGB) barvy 

také bílou. Kromě na výstavě CES oceněného 

55palcového televizoru s  úhlopříčkou 140 cm 

bude později k dispozici i OLED televizor s úh-

lopříčkou 40 palců (102 cm). A  to dokonce 

i u nás, snad ještě do poloviny tohoto roku, jak 

slibuje české zastoupení firmy LG.

Společnost LG má v plánu stát se světovou 

jedničkou na  poli 3D televizorů. K  tomu mají 

výrobci dopomoci televizory, jež jsou vybaveny 

funkcemi Smart TV. Tato technologie tvoří uce-

lený systém, díky kterému mají zákazníci pří-

stup k exkluzivnímu obsahu a stovkám aplikací 

od výrobců z celého světa. Růst v segmentu 3D 

televizorů mají zajistit obrazovky s  větší úhlo-

příčkou, inteligentní funkce Smart TV a v nepo-

slední řadě lehčí a pohodlnější 3D brýle. Zhru-

ba 70 % nových televizorů LG bude schopno 

zobrazovat 3D – ať už se bude jednat o  levné 

základní modely nebo prémiové Smart TV řady. 

Televizory Smart TV budou vybaveny no-

vou verzí systému NetCast. Vylepšeno bylo 

hledání, mnoho funkcí je dostupných na jedno 

kliknutí. Nové dálkové ovládání Magic Remote 

Control zase usnadní zadávání povelů tím, že 

stačí ukázat na  ikonu, kterou chcete vybrat. 

Tím odpadá zdlouhavé klikání na tlačítka ovla-

dače. Dokonce nechybí ani funkce pro hlasové 

ovládání televizoru. 

Nové řady monitorů IPS této společnosti 

rovněž nabídnou vysoké rozlišení, široké pozo-

rovací úhly a přesné barvy, které jsou pro mo-

nitory IPS tak typické. Nové řady 3D monitorů 

ponesou označení LG DM92, LG DM82 a LG 

D43. LG má s výrobou IPS monitorů dlouhole-

té zkušenosti a také LG Cinema 3D monitory 

patří ke  špičkovým produktům. LG tak bude 

schopno nabídnout propracované produkty 

pro domácí zábavu i profesionální práci.

microsoft měl na CeS vždy první 
přednášku
Bývalo totiž po léta velmi dobrým zvykem, že 

veletrh otevírala společnost Microsoft svo-

jí úvodní přednáškou. Ale letos to bylo na-

posled, a dokonce se proslýchá, že Microsoft 

na  CES už příští rok nepřijde. I  přesto však 

ukázal v plné zbroji dlouho očekávaný systém 

Windows 8, obdobný systém pro ovládání mo-

bilních telefonů, který prezentovala vehement-

ně především finská Nokia ústy svého ředite-

le. Ovšem ten přišel z  výkonné pozice právě 

v Microsoftu, aby řídil finský gigant, plácající se 

už dlouho ve vlnách marnotratnosti. Jeho pří-

chod však znamenal konec pro Nokií vyvíjený 

operační systém Symbian. 

Wi-fi technologie budoucnosti
Významnou technologickou novinkou veletrhu, 

kterou prezentovala společnost Netgear, je ozná-

mení vývoje bezdrátových zařízení založených 

na  novém standardu Wi-Fi sítí IEEE 802.11ac. 

Tato pátá generace Wi-Fi přinese rychlosti bez-

drátového přenosu dat převyšující jeden gigabit 

za sekundu, tedy více než třikrát vyšší hodnoty 

oproti dnešním nejrychlejším 802.11n produk-

tům! Standard 802.11ac zahrnuje řadu techno-

logií, které podstatně zvýší spolehlivost, dosah 

a úsporu energie bezdrátových sítí.

facebook v autě
Spolupráce mezi společnostmi Daimler 

a  Google má už dlouhé trvání. Proto se ani 

nelze divit, že na výstavě CES Mercedes-Benz 

představil ve svých vozech speciálně modifiko-

vanou aplikaci pro Facebook. Jakákoli aktivita 

vyžadující zadání textu je přístupná, jen pokud 

vozidlo stojí. Jakmile je do  navigace zadána 

cílová destinace, uživatel může automaticky 

zveřejnit tuto informaci na  Facebooku a  pří-

padně zjistit, jací přátelé nebo oblíbené restau-

race jsou poblíž.

Co bylo dále k vidění
Tak především – světe, div se – pomůcky pro 

maminky, váhy na kojence, které určují u no-

Ač zde byly k vidění 3D televizory, audiotechnika, 

vybavení hráčských center, různé monitory, ješ-

tě chytřejší televizory, než jsou ty chytré, králem 

veletrhu bylo to, co loni předvedl Paul Ottelini, šéf 

Intelu – ten totiž loni uvedl procesory Intel Sandy 

Bridge, které se staly základním stavebním ka-

menem nového zařízení, jež by mohlo (a mělo) 

konkurovat tabletům. To zařízení se jmenuje ul-

trabook a je to takový „placatý“ notebook, ihned 

reagující na povely, připojující se ochotně k inter-

netu do několika sekund, s dobou provozu šest 

i více hodin, ale i s ochranou uživatelských dat, 

která lze třeba smazat na dálku, pokud vám ně-

kdo takové zařízení ukradne.

Výrobci se ale snaží, aby bylo možné nabí-

zet tenké, elegantní a  krásné počítače, které 

budou mít tloušťku méně než 18 milimetrů. 

Ostatně pro účely této platformy již byla pře-

pracována řada komponent – od displejových 

panelů přes baterie a úložná zařízení až po zá-

kladní desky a chlazení. Ultrabooky se vyvíjejí 

a nové modely proto dostanou dotykové dis-

pleje. Inovativní koncept vyvinutý společností 

Intel obsahuje průzračný panel v dolním okraji 

klávesnice, který při otevření ultrabooku fun-

guje jako touchpad, nicméně jakmile se ultra-

book zavře, promění se panel v displej a ultra-

book je možné používat bez otevírání počítače. 

Intel plánuje rozšíření i  o  další funkce, jež 

uživatelům umožní počítače používat co nej-

přirozenějším způsobem. Díky strategickému 

partnerství Intelu se společností Nuance Com-

munications, se budou moci ultrabooky brzy 

ovládat hlasem. 

Samsung sypal z rukávu 

Zajímavá byla prezentace Samsungu, který 

ukázal vše, co měl – a  nebylo to nezajímavé. 

Základem všeho je možnost ovládání jeho in-

teligentních televizorů pomocí dotykové obra-

zovky. To však není všechno. Samsung ukázal 

v  hale plné televizorů od  země až ke  stropu 

a  ode zdi ke  zdi v  rozmanitých úhlopříčkách 

až děsivých rozměrů (včetně největší pětase-

dmdesátipalcové Full HD 3D LED televize) také 

stěnu vypadající jako mapa zeměkoule, jež byla 

sestavená z  celé stovky obrazovek (nazvané 

WorldMap Gate). Byl tu  předváděn i  koncept 

televizorů ovládaných pohybem. Možná se vám 

to zdá děsivé, ale vzpomeňte si na herní kon-

zole Microsoft Xbox 360 a Wii od Nintenda, jež 

se takto ovládají už několik let a  jejichž obliba 
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nejdůležitější akcí pro všechny výrobce spotřební elektroniky a techniky je zcela bez 
diskuse veletrh CeS, který se každý rok koná na začátku ledna v las vegas v nevadě ve 
Spojených státech. I letos veletrh přinesl mnoho zajímavých nápadů a technologií, které 
zanedlouho ovlivní i náš trh.

ultrabooky, OlEd
a přechytralé televize

Vlajkovou lodí mezi tablety Asus se stal Transformer TF202 s desetipalcovou obrazovkou a s rozlišením displeje, které 
převyšuje Hd rozlišení.

Samsung je tím, kdo přinesl na trh technologii 2View. 
Nejenže vyfotíte snáze sami sebe nebo i s kamarádem, 

ale dětem můžete nechat přehrát nějakou vtipnou 
sekvenci snímků, aby se usmály a ve vhodný okamžik, 

když se na jejich tváři objeví úsměv, ozve se „cvak“ 
a snímek je hotov. 
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Jak to tak vypadá, zcela určitě to budou su-

pertenké notebooky, které Intel nazval ultra-

booky. A  výrobci se v  této kategorii opravdu 

snaží! Prvními z firem, které v této oblasti pre-

zentovaly své výrobky, byly Acer, Asus, HP, 

Lenovo, Samsung i další.

Ultrabooky

Samsung vyrobil skutečně parádní kousek, 

který si nezadá s ultrabooky, které pod tímto 

názvem uvádějí na trh ostatní firmy. Jak je zřej-

mé, tento ultrabook, který ale Samsung ultra-

bookem nenazývá, je nejtenčí na trhu – tenčí 

než notebook MacBook Air a  dokonce o  10 

gramů lehčí než jeho konkurent s  jablíčkem 

ve znaku. 

Myslíme si, že se v této oblasti odehraje zají-

mavá bitva o nejlehčí, nejtenčí, nejelegantnější 

ultrabook na  trhu, a  bude zajímavé sledovat, 

s čím výrobci přijdou. Pro vás, zájemce, to ale 

může mít jednu velikou výhodu – netbooky 

a notebooky by mohly jít s cenami během roku 

zase o  trochu níž. Přispěje k  tomu jistě i ob-

novení činnosti firem vyrábějících pevné disky 

v Malajsii, kterou na konci loňského roku po-

stihly mohutné povodně. Ty srovnaly se zemí 

spoustu továren. Očekává se však, že v břez-

nu až dubnu dojde k obnovení provozu fabrik 

a k postupnému náběhu na plný výkon. 

tablety, chytré telefony a čtečky
Tady se objevují zajímavé tablety za velmi za-

jímavé ceny: Acer, Asus, Prestigio, to jsou ti, 

kteří „stáhli“ ceny luxusních modelů, prezen-

tovaných především Applem a  Samsungem, 

do už velmi přijatelné cenové hladiny. Objevují 

se i notebooky určené pro těžkou práci v teré-

nu, jaké nabízí třeba Panasonic. 

V  oblasti chytrých telefonů se začíná pro-

bouzet Nokia, která přichází na  trh s  první-

mi modely telefonů, jenž vznikly po  „velkém 

třesku“, kdy byl vyměněn celý management 

firmy a v jejímž čele se objevil jeden z hlavních 

šéfů Microsoftu. A výsledek? Nokia Lumia 800 

a hned v několika barevných odstínech. Velení 

telefonů od Nokie bylo svěřeno Windows Pho-

ne s  dlaždicemi na  obrazovce, které všichni 

fandové tak chválí. Uvidíme. 

Jediné, co lze dodat ke článku o čtečkách 

uveřejněném v tomto čísle, je to, že množství 

a obliba těchto přístrojů rostou a ještě poros-

tou. I díky tomu, že někteří vydavatelé se snaží 

podporovat u svých (dosud) papírových médií 

i formáty čteček.

televizory
Chytré televizory budou ještě chytřejší. Roz-

hraní mezi uživatelem a  internetem se ješ-

tě více zjednoduší. Pomohou k  tomu nové 

formáty dálkových ovládání nebo možnost 

ovládat televizor prostřednictvím tabletu či 

chytrého telefonu s  možností přenést si ně-

který program z televizoru přímo do takového 

zařízení. Oblibu si stále více získávají televi-

zory vybavené komunikačními programy, jako 

je Skype. Televizory označované jako smart 

se rozšíří i  směrem k  menším úhlopříčkám. 

Nabídka výrobců se rozroste o  taháky typu 

půjčovny filmů. 

A  hlavní trend? Design! Úzké nebo skoro 

žádné rámečky kolem obrazovek, tenké pa-

nely, excelentní obraz. Objeví se i  televizory 

s vyšším rozlišením, než je Full HD. Většina te-

levizorů umožní nahrávání na připojený externí 

pevný disk nebo na flash USB či na rovnou ve-

stavěný pevný disk.

Především pak vrchol roku v  Londýně při-

nese ten správný požitek, protože obsah bude 

šířen v HD a poprvé i ve 3D, takže budete moci 

„být přímo na  stadionech“ s  nejlepšími spor-

tovci světa. Požitek bude ještě umocněn velko-

formátovými obrazovkami až 80 palců, které 

se už objevily na trhu. Letos se ještě nerozhod-

ne o vítězi 3D bitvy mezi aktivním a pasivním 

systémem a sami budeme s napětím sledovat, 

jak se bude vyvíjet technologická bitva mezi 

firmami, které půjdou na  trh s  3D televizory, 

na které se bude možné koukat bez brýlí.

bílá technika
Zcela jasně zde trh opanovaly kávovary, což 

je jedinečný trend. V oblasti bílé techniky, jako 

jsou lednice, pračky a myčky, se dočkáme so-

lidní nabídky přístrojů se čtyřmi plusy. Ekono-

mika provozu v oblasti přístrojů pro domácnost 

bude hrát stále více svou prvotní roli. Za ní bude 

následovat designové pojetí výrobků. Trendem 

je vaření na indukci, které se ukazuje jako bez-

pečnější s mnohem lepší a přesnější regulací, 

než tomu bylo u varných infradesek. Zájem lidí 

vzbuzují i multifunkční trouby, které se vzdalují 

od jednoúčelovosti směrem k nabídce více pří-

strojů v jednom (mikrovlnka, pára, gril). 
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vorozence podíl tuku v  těle a přenášejí údaje 

prostřednictvím Wi-Fi až do domácího počíta-

čového systému. Jak se stalo zvykem – a  to 

třeba i IFA 2010 –, byla k vidění spousta příslu-

šenství pro mobilní telefony. 

Velký zájem vzbudila i  zajímavost – nožík 

Victorinox, který v sobě má vestavěnou flash 

paměť o kapacitě 1 TB a stojí 3 000 dolarů. 

Společnost Asus představila nové zástupce 

rodiny tabletů Eee Pad, ultrabooky Zenbook 

v barevných provedeních nebo 27“ LED moni-

tor VA278Q. Nový tablet Transformer TF202 je 

tablet s desetipalcovou obrazovkou. Podobně 

jako TF201 je vybaven zvukovou technologií 

ASUS SonicMaster, nabízí však displej s  Full 

HD rozlišením 1 920 × 1 200 bodů! Takto vy-

soké rozlišení dosud nebylo k vidění u žádné-

ho tabletu. 

Společnost Lenovo na  veletrhu CES 2012 

představila řadu nových notebooků poskytu-

jících širokou škálu modelů tak, aby vyhovo-

valy potřebám, vkusu a preferencím každého 

zákazníka. Zároveň představila i  nové barvy 

těchto produktů, včetně pivoňkově růžové, 

ocelově modré a  rubínově červené. Nové 

notebooky řad IdeaPad U, Y, S  a  Z  nabízejí 

ucelené spektrum stylů, barev a  výkonnosti 

pro všechny spotřebitele.

Společnost Panasonic postavila svůj stá-

nek na  partnerství s  hrami v  Londýně, kam 

dodá všechnu techniku pro přenos 3D HD 

obrazu. Hry budou totiž poprvé přenášeny 

ve  vysokém rozlišení a  ve  3D. Přívlastek 3D 

nese 16 ze 17 nových modelů plazmových 

televizorů, pět ze čtrnácti LED/LCD televizorů 

a stejně tak pět ze šesti Blu-ray přehrávačů. 

Jako novinku Panasonic uvádí na trh dva vět-

ší – 47- a  55palcové – LED  panely. Pokro-

čilé technologie televizních panelů doplňuje 

novinka pro rok 2012 v  podobě cloudové 

architektury platfomy VIERA Connect IPTV 

poskytující prostor pro využití neomezeného 

množství aplikací. V nabídce vybraných mo-

delů Panasonic VIERA Connect Smart TV tak 

nově nalezneme nejen internetový prohlížeč 

nebo inovovanou aplikaci pro ovládání přes 

mobilní zařízení a tablety VIERA Remote App 

Version 2.0, ale rovněž řadu multimediálních 

a interaktivních aplikací. 

Sharp na  mezinárodním veletrhu CES 

v  Las Vegas představil nové 60-, 70- 

a  80palcové LCD televizory určené pro ev-

ropský trh jako součást příprav na  svou 

roli UEFA Eurotop sponzora pro nadcháze-

jící evropský fotbalový šampionát konaný 

v Polsku a  na Ukrajině. LCD televize Sharp 

AQUOS byly prezentovány společně s  no-

vými audiosystémy, interaktivními tabulemi 

a špičkovými Full HD displeji. Zajímavé bylo, 

že poprvé na  tomto mezinárodním veletrhu 

připravil Sharp evropský Showroom, ve kte-

rém představil všechny produkty určené pro 

evropský trh.

Vlajkovou lodí Sharpu na  letošním veletrhu 

byla neoddiskutovatelně 80palcová AQUOS 3D 

LED televize LC-80LE844U. Jedná se o první 

80palcovou 3D LED televizi na světě, která na-

bízí více než dvojnásobně větší plochu obrazov-

ky než 55palcové modely. Full HD 1 080p LC-

-80LE844U využívá vlastní technologii Quattron 

pro barevnější a  jasnější 3D obraz, plné LED 

podsvícení a 240Hz eliminaci rozmazání obrazu 

při záběrech rychlého pohybu.

Ve  svém úsilí nabídnout spotřebitelům ty 

nejlepší divácké zážitky představil Sharp svou 

ICC-4K LED televizi. Byla vyvinuta ve  spolu-

práci s firmou I-cubed Research Center a po-

skytuje čtyřikrát vyšší ICC-4K rozlišení než 

1 080p, což vede k ohromující kvalitě obrazu. 

Obrazový procesor ICC (Integrated Cognitive 

Creation) nenabízí jen inteligentní převzorková-

ní obrazu z HD do 4K, ale také divákovi po-

skytuje reálně vypadající náhradu skutečného 

světa. 

CES 2012 byl plný nápadů a  zajímavých 

výrobků, které zcela jistě ovlivní dění přede-

vším v oblasti spotřební elektroniky. Ukázal ale 

rovněž vyspělost technologií jako takových. 

A v neposlední řadě bylo na co se koukat.
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Společnost intel představila na CES 2012 inovativní koncept ultrabooku s názvem Nikiski, který je pod klávesnicí vybaven průhlednou ploškou. Ta slouží jako touchpad, pokud je 
zařízení používáno jako počítač. Pokud se ale ultrabook zavře, tato ploška slouží jako informační okénko i jako zobrazovač zpráv. 

Televizor s ohromující kvalitou obrazu Sharp iCC-4k 
lEd. Má čtyřikrát vyšší rozlišení než Full Hd 1 080p 
(označované iCC-4k), což vede k ohromující kvalitě 

obrazu.

Nožík Victorinox, který má SSd disk o kapacitě 1 Tb. Jak 
vidíte, připojíte ho k počítači snadno přes uSb rozhraní. 

Co bude letos frčet?

HP nasazuje v oblasti ultrabooků velmi elegantní přístroj 
se 13,3palcovou obrazovkou, se 4 Gb paměti rAM. 

Používá 128Gb SSd disk a procesor je buď intel Core i3-
2367M (1,4 GHz) nebo Core i5-2467M (1,6 GHz).

Nový Samsung Series 9 900X3A-A03 necháváme pro vaši 
představivost v zavřeném stavu, abyste si představili, jak 

je tenký. Má procesor intel Core i7 2617uM (1,50 GHz), 
8Gb rAM a 256Gb SSd disk. A jak to tak bývá, Samsung 
musí být nej: je nejtenčí s tloušťkou pouhých 16,3 mm 

a nejlehčí s hmotností jen 1,31 kg – srovnejte s Macbook 
Air, který je má 17 mm a 1,32 kg…

Elegantní Nokia lumia 800 má být účinným prostředkem 
pro získání ztracených pozic po odhození balvanu 

s názvem Symbian, který se ukázal jako špatná cesta. 
Nyní Nokia lumia 800 vyráží mezi příznivce s operačním 
systémem Microsoft Phone a v několika „cool“ barevných 

odstínech.

z předchozího článku jste si jistě mohli udělat přehled o tom, co 
se asi objeví brzy na stáncích prodejen a co si budete moci kou-
pit. Pojďme se spolu podívat, jaké taháky letošní rok přinese.
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Znění tajenky křížovky pošlete nejpozději do pátku 23. března 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. Pro urychlení jednání o zaslání výhry nám kromě 
kontaktních údajů zašlete i číslo vašeho telefonu. Výherci  budou zveřejněni v příštím čísle časopisu, které vyjde v pondělí 16. dubna 2012.

Vyluštěte křížovku, pošlete nám řešení a máte možnost vyhrát jednu z  luxusních meteostanic Hyundai WS2001W. 
S touto meteostanicí nejen poznáte, jak bude venku a co si vzít na sebe, ale můžete ji použít například ve funkci budíku. 
Vidíte na ní i fázi Měsíce, historii tlaku a vnitřní i venkovní teplotu.

vyhrajte tři meteostanice hyundai!

65iNSpiRACE EuRONiCS • 1/2012

křÍžOVkA • zábAvA

foto: HyundaiiNSpiRACE EuRONiCS • 1/201264 autor: Milan Loucký, foto: Euronics, Hyundai

SoUtěž • O FilTRAČNÍ kONViCE HYuNdAi

Pití vody z kohoutku má mnoho výhod. Vyhne-

te se tak především tahání těžkých nákupních 

tašek s balenou vodou, a zároveň tím prospě-

jete i přírodě před odpadem v podobě stovek 

tun prázdných PET lahví.

Jenže ne vždy nám voda z kohoutku chut-

ná. Řešení nabízí filtrační konvice Hyundai 

Aqua Optima. Díky jedinečnému patentova-

nému pětistupňovému procesu filtrace odstra-

ňují filtry Aqua Optima nečistoty, které ve vodě 

z  kohoutku zůstávají i  po  převaření. Filtrační 

konvice Hyundai s  filtrem Aqua Optima pou-

žívá jedinečnou směs aktivního uhlíku, která  

snižuje obsah herbicidů, pesticidů či chloru. 

Technologie filtrů také výrazně snižuje obsah 

těžkých kovů a  uhličitanu vápenatého, jenž 

způsobuje tvorbu vodního kamene v kuchyň-

ských spotřebičích. Používáním filtrované vody 

prodloužíte životnost vaší rychlovarné konvice, 

ale zejména espresa. Navíc snížením obsahu 

chloru a tvrdosti vody jsou tak teplé i studené 

nápoje chutnější. 

Tyto konvice jsou vybaveny také indikáto-

rem životnosti filtru, který upozorní na potřebu 

filtr vyměnit. Filtry Aqua Optima vydrží mini-

málně 30 dní a přefiltrují zhruba 100 litrů vody. 

S filtrační konvicí také ušetříte. Balená voda je 

dražší a  nemusí být čerstvá. Použití konvice 

Hyundai s  filtrací Aqua Optima vám zaručuje 

čistější, kvalitnější a  vždy čerstvou vodu jen 

za pár korun denně. 

V nabídce jsou modely s manuálním i elek-

tronickým indikátorem životnosti filtru a obje-

mem na  přefiltrovanou vodu od  1,3 do  dvou 

litrů. Můžete si tak dopřát chutnější a  čistější 

vodu každý den.

Konvice pomáhají
S filtrační konvicí Hyundai Aqua Optima budete 

mít nejen čistější a chutnější vodu, ale její koupí 

přispějete na  dobrou 

věc – na projekt Voda 

do  etiopských škol 

pod záštitou společ-

nosti Člověk v  tísni 

a  značky Hyundai 

s  výrobkovou řadou 

filtračních konvic. Cílem tohoto projektu je zajis-

tit dětem v Etiopii snadnější přístup k čisté vodě, 

které je zde nedostatek. Díky každé prodané 

konvici Hyundai Aqua Optima získá jedno dítě 

v Etiopii čistou vodu na jeden měsíc. Pomozte 

nám darovat vodu do etiopských škol!

Soutěžte o ceny se značkou 
hyundai 
Odpovědi zasílejte nejpozději do pátku 23. břez-

na 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“. 

Pro rychlejší jednání o zaslání výhry přidejte své 

telefonní číslo. Výherci budou zveřejněni v příš-

tím čísle časopisu Inspirace, které vyjde v pon-

dělí 16. dubna 2012.

1. Která obecně prospěšná společnost zaštiťuje projekt Voda do etiopských škol?
2. Kolik modelů filtračních konvic je k dostání pod značkou Hyundai Aqua Optima?
3. Má filtrační konvice Hyundai Aqua Optima Clarion slim design?

OtáZKy

SoUtěž

Vyhrajte filtrační konvici 
a dopřejte si chutnější a čistější vodu z kohoutku!

Stále slyšíme o tom, jak je důležité dodržovat správný pitný 
režim. myslíme na to i v zimě? nejcennějším zdrojem teku-
tin pro lidský organismus je kvalitní a čistá voda. nejsnad-
nější způsob, jak ji získat, je otočit kohoutkem vodovodu.

filtrační konvice hyundai Aqua optima nelly + balení 
3 ks náhradních filtrů Aqua optima evolve

∞ Celkový objem 3,6 l
∞ Objem zásobníku na přefiltrovanou vodu 2 l

∞ Elektronický indikátor životnosti filtru

2.
cENa

filtrační konvice hyundai Aqua optima Polly + balení 
3 ks náhradních filtrů Aqua optima evolve

∞ Celkový objem 3,6 l
∞ Objem zásobníku na přefiltrovanou vodu 2 l

∞ indikátor životnosti filtru

filtrační konvice hyundai Aqua optima galia + balení 
3 ks náhradních filtrů Aqua optima evolve

∞ Celkový objem 2,25 l
∞ Objem zásobníku na přefiltrovanou vodu 1,5 l

∞ Slim design – konvice se vejde do dveří lednice
∞ Elektronický indikátor životnosti filtru

filtrační konvice hyundai Aqua optima Clarion + balení 
3 ks náhradních filtrů Aqua optima evolve

∞ Celkový objem 2 l
∞ Objem zásobníku na přefiltrovanou vodu 1,3 l

∞ Slim design – konvice se vejde do dveří lednice
∞ indikátor životnosti filtru

3.
cENa

4.
cENa

1.
cENa
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Výherci z minulého čísla

S firmou electrolux o malé spotřebiče

Na  otázky soutěže se společností Electrolux 

správně odpověděli a  ceny z  minulého čísla 

získávají tito vylosovaní výherci:

1. Automat na espreso EEA 260 vyhrává 

Zdeňka Kriklová z Olomouce.

2. Mixér ESB 4600 vyhrává  

Emilie Létalová ze Šlapanic.

3. Napařovací žehličku 5Safety EDB 8060 

vyhrává Helena Berancová z Opavy.

4. Stolní gril ETG 340 vyhrává  

Petr Březovský ze Znojma.

5. Rychlovarnou konvici EEWA 7000 vyhrává 

Jindřich Kubánek z Mostu.

Správné odpovědi:

1. Čím je rychlovarná konvice Electrolux EEWA 

7000 nejpromyšlenější? 

Jedná se o nejlepší kombinaci doby nutné pro 

ohřátí vody, objemu, velikosti a zpracování.

  

2. Jaké ocenění získaly nové napařovací žeh-

ličky Electrolux 5Safety?

Napařovací žehličky Electrolux 5Safety Steam 

Iron získaly Plus X Awards jako nejlepší výro-

bek roku 2011, stejně jako ocenění v kategorii 

Vysoce kvalitní design a Snadné používání.

3. Jaký nejtišší mixér má ve  svém portfoliu 

společnost Electrolux?

Stolní mixér Powermix Silent ESB 4600.

Křížovka

Tři sady zubních kartáčků Oral-B putují 

za zaslání správné tajenky „Vždy dokonale 

čisté zuby s elektrickým zubním kartáč-

kem Oral-B“ k následujícím vylosovaným 

výhercům:

Zdeňce Vojtové z Borovan,  

Jarmile Havlové z Prahy  

a Květoslavě Pavlíčkové z Pardubic.

Všem výhercům srdečně gratulujeme 

a ostatním děkujeme za zájem. Příště to 

vyjde třeba právě vám!

Euronics v seriálu ulice

příští číslo

V televizním seriálu Ulice, který můžete sledovat na sta-

nici TV Nova, se budete opět setkávat s  hrdiny den-

nodenních příběhů, které píše sám život. Na  fotografii 

vám připomínáme prodejnu Euronics, umístěnou v ate-

liérech v Hostivaři, kde se seriál Ulice natáčí. Prodejna 

se nachází na náměstí, kde aktéři denního seriálu často 

vedou dialogy. I  v dalších dílech se s  touto prodejnou 

budete často setkávat, v seriálu si dokonce zahraje i náš 

časopis Inspirace Euronics!

Abyste se mohli lépe připravit na setkání s prodejnou 

nebo časopisem, který máte mnozí rádi, pak vám už teď 

sdělíme, že je budete moci vidět v únoru dvakrát (23. 

a 28.), v březnu osmkrát (2., 8., 9., 14., 20., 22., 27. a 29.) 

a v dubnu, do doby, než vyjde další číslo Inspirace, cel-

kem čtyřikrát (2., 4., 6., a 9.). Společnost Euronics vám 

chce být stále na blízku.

mistrovství světa v ledním hokeji 
a mistrovství evropy ve fotbale 
Doporučíme vám, jak můžete sledovat obě mis-

trovství. Kromě televizorů totiž nadešla doba, 

kdy se lze dívat na sportovní klání třeba i na 

tab letu nebo přenosné televizi. Nabídneme vám 

pár zajímavých tipů, které vám zpříjemní jejich 

sledování.

meteostanice
Už první pohled po probuzení vám ukáže, 

jaké je venku počasí, jaká je teplota, jak 

bude, kolik je hodin a v  kolik hodin vyjde 

a  zapadne slunce. Ano, tématem příštího 

čísla budou meteostanice, které se staly 

účelovým i designovým doplňkem mnoha 

domácností.

Inspirace euronics 2/2012 vyjde v pondělí 16. dubna 2012.

hlavními tématy následujícího čísla budou:

Kompletní sortiment elektroniky v retro stylu najdete 
na www.hyundai-electronics.cz
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