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NA čeM sleDovAt  
Ms v hokeji  

A Me ve fotbAle

SOUTĚŽ 
S Philipsem o zajímavé ceny

MeTeOSTanice 
vaši pomocníci pro  
předpověď počasí

Načti si QR kód
inspirace do mobilu

TOMáš ROSický 
Kapitán české reprezentace 
je před ME ve formě!



Vážení čtenáři Inspirace,

čeká nás letos pěkný sportovní maraton, 

který zahájí Mistrovství světa v ledním 

hokeji následované Mistrovstvím Evropy 

ve fotbale. Oba tyto sporty mají u nás 

množství příznivců, kteří svoji radost mění 

v euforii. Scházejí se před velkoplošnými 

obrazovkami, aby našim reprezentantům, 

když se jim daří, skandovali „hoši, 

děkujem“, a když se jim nedaří, aby 

odsoudili šmahem jejich hru a hlavně jim 

ex post poradili, jak se „to mělo hrát“. 

Dokážeme odsoudit hokejisty, kterým to 

nejde, abychom je pak vynášeli do nebes, 

když získají cennou trofej. Fotbalisté to měli 

složitější, protože postup na mistrovství 

Evropy až na poslední chvíli, to byly pěkné 

nervy. Nechci nic zakřiknout, ale našim 

hokejistům i fotbalistům přeji úspěch.  

Vám pak hodně sportovních zážitků. Za tím 

účelem přinášíme rady, co si koupit, abyste 

byli se sportem v kontaktu v maximální 

možné míře.

Možná že manželky a přítelkyně vás 

budou při konzumaci sportovních událostí 

proklínat, ale můžete je uklidnit. V tomto 

čísle najdou i ony něco pro sebe: článek 

o meteostanicích. Vaše drahé polovičky se 

mohou obléknout podle toho, jak bude.

Ale ještě k fotbalu. Musím říci, že se mi 

náš fotbal zase líbí: jsou tu vidět i nápadité 

akce i krásné góly! Náš fotbal jako by se 

opět probudil.

Jednoho z fotbalistů – kapitána a oporu 

našeho týmu Tomáše Rosického –, jsme 

měli možnost i přes jeho obrovské časové 

zaneprázdnění vyzpovídat. Jeho herní 

styl mi připomíná ikonu dávných časů 

Paula Beitnera, který přesně zásoboval 

své spoluhráče míči. Tak i Tomáš! Dívám 

se rád v televizi na jeho hru. Tvůrce hry, 

přesný nahrávač, skvělý střelec, ve své 

podstatě génius. Fotbal je ale týmová hra, 

a tak držme palce všem našim, aby pod 

jeho vedením na Mistrovství Evropy uspěli! 

A stejně tak i našim hokejistům na Mistrov-

ství světa! Vám pak přeji, abyste si vybrali 

správné zařízení, na kterém tyto svátky 

hokeje i fotbalu budete sledovat.  

Je z čeho vybírat.

Milan Loucký
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ME 2012 VE FOTBALE

NEJDRAŽŠÍ ŠPERK  
ČESKÉHO FOTBALU
Medailon kapitána české fotbalové reprezentace Tomáše Rosického

TÉMA

BAVTE SE SPORTEM!
Na čem sledovat MS 2012 v hokeji a ME 2012 ve fotbale

rubriky

Pod luPou

CESTOVÁNÍ

STÁLE ATRAKTIVNÍ
Jaký je vlastně dnešní Egypt

56
42

TÉMA

JAK BUDE DNES?
Meteostanice

14

16

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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další český obsah v českých televizorech

Televizory Samsung byly rozšířeny o další český obsah dostupný přes tak zvané 

widgety. Ten nyní můžete – pokud jsou připojeny na internet – jednoduše využít 

prostřednictvím dálkového ovladače. Ke stávající videopůjčovně Topfun přibylo 

zpravodajství portálu idnes.cz, které je k dispozici zdarma, a tzv. Voyo. To před-

stavuje video na vyžádání zejména z produkce televize Nova, a to včetně nejno-

vějších filmových hitů, seriálů a živých přenosů. Zhlédnutí se bude hradit formou 

předplatného nebo jednorázově.

S modrým zubem

Klávesnice Microsoft Bluetooth Mobile Keyboard 5000 

(1.299 Kč) je určena především na cesty a pro majitele table-

tů a pro notebooky s minimem USB vstupů, které už žádný 

další USB přijímač pro napojení klávesnice nepojmou. Pra-

cuje s Bluetooth 2.1, napájí ji dvojice tužkových baterií (AAA) 

a jejich výdrž je při každodenním používání až 10 měsíců.
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Tak akorát

Zepředu pomalu manažerská klasika. Jinak milý telefon! Samsung 

Galaxy Ace 2 (7.499 Kč) je tenký (10,5 mm) a má zabudován displej 

o úhlopříčce 9,7 cm (3,8") s rozlišením 480 x 800 bodů. Obslu-

huje ho operační systém Android 2.3 a zvládne přehrát jak video 

v MPEG-4, tak hudbu třeba i v nekomprimovaném formátu FLAC! 

Vedle Wi-Fi a Bluetooth jsou k dispozici 4 GB paměti plus další 

místo pak na paměťové kartě microSDHC.

kvalitka na cesty 

Máme tu novou verzi ultrazoomu s tou 

nejlepší pověstí, jehož předchůdce jsme 

v minulosti i testovali. Panasonic Lumix TZ30 

(9.000 Kč) je určen pro náročnou cestova-

telskou klientelu, kterou zaujme kvalitní tělo, 

objektiv Leica DC Vario Elmar s 20násobným 

optickým zoomem začínajícím už na 24 mm 

a také výraznější potlačení šumu. Zhruba 

o polovinu ve srovnání s předchozím TZ20. 

Samozřejmostí je optický stabilizátor a natá-

čení do Full HD s až 60 snímky za sekundu. 

TZ30 lze dobíjet i přes rozhraní USB.

foto: Microsoft, Panasonic, Samsung

Šikula pro náročnější

Hledáte univerzální „chytrý“ telefon s operačním 

systémem Android a vysokým rozlišením 

obrazovky? Pak byste se měli podívat na LG 

Optimus Sol E730. Se svou cenou 7.190 Kč může 

konkurovat podstatně dražším výrobkům, navíc 

používá displej typu AMOLED nové generace 

a při úhlopříčce 9,7 cm nabídne špičkové rozlišení 

480 x 800 bodů. Na úrovni je i výbava (1 GB 

paměti, mechanika karty microSD) a hmotnost je 

pouhých 100 g při rozměrech 63 x 123 x 10 mm. 

Hit s přídomkem new

Všichni příznivci firmy Apple se konečně dočkali! Nový iPad 

(od 12.290 Kč) je konečně tady! Přináší naprosto nekompromisně 

skvělý 9,7palcový displej Retina s rozlišením 2 048 x 1 536 

obrazových bodů, což je zatím v oblasti tabletů nevídané a rozlišením 

předstihuje dokonce i televizory Full HD! Jeho dvoujádrový 

procesor Apple A5X 

spolu s grafickou 

čtyřjádrovou částí pak 

umožní provádění operací 

s naprosto nevídanou 

rychlostí. Díky baterii New 

iPad dosahuje výdrže až 

deset hodin. Skvělá je 

i pětimegapixelová Full HD 

kamera.

Skoro do kapsy

Kapesní projektor Philips PicoPix 

PPX2055 (6.490 Kč) lze jednoduše 

připojit k notebooku či jinému počítači 

přes USB a zvládne tak promítat 

na stěnu třeba fotografie z rodinné 

dovolené. Jeho rozměry jsou miniaturní 

(70 x 27 x 70 mm), hmotnost pouhých 

115 g a díky LED diodě se světelným 

tokem 55 lumenů a životností až 30 

tisíc hodin je také velice úsporný. 

Projekce obsahu z počítače má 

rozlišení 854 x 480 bodů a úhlopříčku 

obrazu až 305 cm.

Extrémnější extrémista

Skutečně! Panasonic Lumix FT4 (asi 10.000 Kč) zvládá více 

než ostatní odolné fotoaparáty. Například se s ním můžete 

pustit až do hloubky 12 m a pád zvládne z dvoumetrové výšky. 

Zabudován je objektiv Leica s optickým zoomem o rozsahu 

4,6x (28–128 mm), časosběrné snímání, natáčení do Full HD 

a také GPS schopná do snímku vložit nejen souřadnice, ale 

také zemi a oblast, kde byla fotografie pořízena.
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Nové televizory Samsung naslouchají tomu, co 

jim říkáte. Jakmile je oslovíte správným heslem, 

zapnou se a  čekají na  další povely, kterými je 

můžete ovládat tak snadno jako nikdy předtím. 

Hlasovými příkazy měníte kanály, hlasitost nebo 

televizor přepnete do  režimu internetu. Celkem 

umějí rozlišit na šedesát pevně přednastavených 

hlasových povelů. Dokážou dokonce přijmout 

i různá nářečí.

Pokud by vás ale tento systém ovládání ne-

uspokojil, je tu další možnost: ovládat televizor 

pomocí gest. Ten si díky vestavěné HD kameře 

zapamatuje obličej toho, kdo jej zapnul, a pak už 

reaguje jen na  jeho povely. Pro někoho trochu 

bláznivé mávání rukama před obrazovkou ale 

plní svůj účel. Pohybem ruky posunujete v  re-

žimu internetu ukazatel po  obrazovce. Můžete 

tak vybírat na obrazovce widgety, na které jsou 

navázány webové stránky či aplikace, například 

internetová půjčovna filmů nebo televizní archivy. 

Ukážete na ten správný a sevřením ruky v pěst 

potvrdíte, že právě tohle chcete udělat. Pokud se 

sejde více lidí, toho, kdo dává povely, si televizor 

hlídá jak pes a reaguje jen na jeho povely.

Rozeznávání obličeje má i další výhody. Napří-

klad k Facebooku i dalším internetovým službám 

se nemusíte přihlašovat. Podle obličeje televizor 

najde sám správný profil a připojí vás na něj au-

tomaticky. Tak odpadá zadávání jména a hesla.

Jistě víte, jak nepříjemné je zadávání znaků 

pomocí virtuální klávesnice na obrazovce. Proto 

Samsung k televizorům letos nabízí k přikoupe-

ní bezdrátovou klávesnici. Redakce Inspirace 

vyzkoušela připojit přes USB k  televizoru i  ně-

kolik běžných i bezdrátových klávesnic různých 

výrobců (Logitech, Microsoft) i  několik myší. 

Všechny fungovaly bez problémů. Televizor se 

pak chová v režimu internetu jako počítač s obří 

obrazovkou.

Aby to všechno fungovalo, jsou nové televi-

zory Samsung řad ES7000 a ES8000 vybaveny 

dvoujádrovým procesorem. Ten se stará, aby 

vše, co chcete dělat, bylo svižné a nemuseli jste 

povely opakovat.

Televizory lze řídit i  prostřednictvím tabletu 

a chytrého telefonu. Potřebnou aplikaci si stáhne-

te z webu. A pokud si v počítači nebo chytrých 

telefonech či tabletech nainstalujete aplikaci Sam-

sung AllShare, pak televizor přehraje třeba filmy 

z mobilu, fotografie z tabletu či hudbu z počítače.

Obraz i  design nově příchozích řad televi-

zorů jsou skvostné, televizory přijímají signál 

ze satelitu, kabelovky i  pozemních vysílačů 

i  v  HD. A  pokud se vám zdá být obraz pří-

liš plochý, udělejte si ho plastický přepnutím 

do režimu převodu z 2D do 3D. Lehké aktivní 

3D brýle dostáváte s televizorem.

Televize Samsung modelové řady pro rok 

2012 splní i  ta nejtajnější očekávání. Vidět 

a  vyzkoušet si je můžete v  několika prodej-

nách Euronics, jejichž počet stále roste: 

například v  prodejně v  pražském Palladiu, 

v Brně, v Liberci, Mělníku, Olomouci, Chomu-

tově i Trutnově.

iNSpirACE EurONiCS • 2/20126 autor: Bohumil Herwig, foto: Dell, Nikon
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Letošní novinky 

mají hodně široký 

záběr, i  když by se 

našla zvláště jedna 

výhrada – ani mezi 

kompakty vyspělé 

řady P nenajdete 

žádný se zabudo-

vaným průhledo-

vým hledáčkem. 

A  to je škoda, 

i  přesto, že je to 

obecný trend. Není 

tu zatím ani přístroj 

s  multidotykovým displejem. Pojďme ale k  novinkám, které tentokrá-

te potěší opravdu každého. Jsou tu fotoaparáty pro začínající fotografy 

(S2600, L25, L26, S30), pro ty, kdo mají rádi opravdové stylovky v kva-

litním provedení (S3300 a  S4300, S6300 a  S9300) a  také ultrazoomy 

(P510, L810) s až neuvěřitelně dlouhými objektivy (42x a 26x), začínajícími 

ovšem hodně odspodu – na neuvěřitelných 24, resp. 22,5 mm! Oba také 

umějí fotit do 3D.

Nikon pro letošní rok udělal několik radikálních změn. Vedle fotoa-

parátu s  velmi světelným objektivem (1,8) začínajícím na  24 mm (P310 

– 7.490 Kč), fotoaparátu s  neuvěřitelným zoomem (P510, na  snímku 

–  42x, 9.990 Kč) a  speciál-

ního a  odolného přístroje 

S30 pro maminky s  dětmi 

či třeba prarodiče (viz foto) 

změnil radikálně i  svůj po-

stoj k  HD videu. Nyní už 

pracuje se standardním ko-

dekem H.264. Výrazně také 

prodloužil své objektivy, 

a navíc jim také výrazně sní-

žil spodní hranici. A rekord-

mani jsou dva: zmiňovaný 

P510 začínající na  24 mm 

a končící na 1 008 mm (42x) 

a taktéž ultrazoomová L810 

(5.790 Kč) s výrazným úcho-

pem a  26násobným zoo-

mem začínající na 22,5 mm. 

Oba tak v pohodě uplatníte i ve velmi malé místnosti.  

Mimochodem „maminkovský“ model S30 s  trojnásobným optickým 

zoomem pořídíte za 2.490 Kč a  je odolný oproti pádu z 80 cm a snese 

ponor do hloubky 3 metry! Na náš dotaz výrobce potvrdil, že záruka platí 

včetně ponoru do mořské vody, což je vskutku dobrá zpráva. Ne každý 

z této kategorie to má totiž zaručeno.

NIKON MÁ FOťÁK PRO DěTI A ExKLUzIVNÍ zOOM

NOTEBOOKY DELL NYNÍ I PRO HRY

Po půl roce od svého založení v České republice a na Slovensku se 

představila nová divize společnosti Dell zaměřená na domácnosti. Ta 

nese tomu odpovídající jméno Consumer (spotřební). Může toho na-

bídnout hodně, ale i tak to nebude mít lehké. 

A  co má připraveno, respektive co už nabízí? Notebooky a  herní 

počítače (u nás zatím jen některé notebooky, na stolní počítače si bu-

deme muset ještě počkat)  také propracovaný záruční servis, někdy 

dokonce i  s  opravou přímo u  vás doma. Naopak už nenabízí kilové 

mininotebooky, tablety a mobilní telefony, i když jak jsme se dozvěděli, 

na  druhou polovinu roku se ale připravuje jejich znovuuvedení, a  to 

i na český trh. 

U notebooků jde především o první model (viz foto) populární kon-

cepce „ultrabook“, o které jsme vás už několikrát informovali. Jmenuje 

se XPS 13, je vysoký 6 až 18 mm a váží 1,4 kg. A i když u něj bohužel 

nenajdete mechaniku SD karty, nabízí konstrukci z hliníku a karbono-

vých vláken, displej  s úhlopříčkou 13,3" (34 cm) a flashové SSD disky 

s kapacitou 128 nebo 256 GB. Očekávaná cena je od 24.000 Kč výše.

Zaujala nás i  notebooková řada Inspiron (od  12.000 Kč) nabízející 

jednak model 14z v tenkém provedení a časem se u nás třeba objeví 

i  model 15r s  některými opravdu nádhernými výměnnými kryty (viz 

foto), působícími velice kvalitně. Standardně je v ceně klasický černý, 

dokoupit si však můžete několik dalších a někdy dostanete při koupi 

u šikovného prodejce dokonce jeden zdarma.

Novinkou jsou i herní počítače Alienware určené pro náročné hráče, 

které můžete mít jak ve stolním, tak v notebookovém provedení. Nebu-

dou nejlevnější, ale kdo zná tuto značku, ví, o co jde.

Na televizi můžete mluvit i mávat
S příchodem nové modelové řady televizorů Samsung pro rok 2012 došlo k obrovskému 
posunu v uživatelské přívětivosti. Nejvyšší řady ES7000 a ES8000 lze ovládat hlasovými 
příkazy v češtině i pomocí gest. Na dodávaný dálkový ovladač, ač velmi přehledný, mů-
žete zapomenout.

Ovládání gesty: gesta pro ovládání jsou 
přirozená a jsou televizorem spolehlivě 

vyhodnocována.

Ekologická TV: na její zadní stěně najdete 
snadno dostupné síťové tlačítko.

3D: všechny nové televizory Samsung už 
podporují 3d zobrazení.

HD kamera: televizory jsou vybaveny Full Hd 
kamerou, takže můžete ve Skypu přenést obraz 

i na mobil a zkontrolovat děti na dálku…
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Perfektní parametry

Pračka AEG L 75470 FL (13.990 Kč) se může 

pochlubit zařazením do nejvyšších tříd A+++, A, 

A. Je tedy jednou z nejúspornějších praček, která 

současně perfektně pere i odstřeďuje. Můžete ji 

naplnit až 7 kg prádla, pro něž má připraveny kromě 

běžných i programy Super Eco, jemné prádlo, 

snadné žehlení, velmi tichý vhodný pro noční praní, 

intenzivní i rychlý program.

Nový typ Invertor motoru zajišťuje přesnější řízení 

otáček bubnu a nižší hlučnost praní. Pro zajištění 

bezpečnosti proti unikající vodě je pračka vybavena 

hadicí AguaControl s čidlem a průtokoměrem.

Elegantní bílá

Tradiční bílý design s panelem 

elektronického ovládání, který 

dominuje dvířkám chladničky. 

Tak můžeme krátce popsat kom-

binovanou chladničku Electro-

lux ENB 34943 W (10.990 Kč) 

s objemem chladicího prostoru 

239 litrů a 76 litrů mrazicího pro-

storu. Moderní přístroj poskytuje 

možnosti rychlého zchlazení 

i zmrazení a oznamuje, pokud 

je překročena bezpečná teplota 

v mrazicí části.

Zeleninu a ovoce uchovává déle 

čerstvé funkce FreschFrostFree 

ve speciální velké zásuvce. K vý-

borné spotřebě proudu oceněné 

třídou A+ přispívá i osvětlení bez 

odpadního tepla typu LED.

krájení bez námahy

Pomocí dvou speciálních nožů na zmrzlé a běžné potraviny si v kuchyni poradíte 

s jakoukoli potravinou, kterou budete potřebovat ukrojit. Nůž Fagor CU-180 (599 Kč) 

využívá pootočení nožů o 45° a 90° vpravo i vlevo. Spouštění pohonu o příkonu 180 W 

s ostrými noži si zaslouží dvojitý bezpečnostní systém, který minimalizuje riziko úrazu.

rychlík ve strouhání a krájení

Elektrický strouhač Moulinex Fresh Express DJ756G35 

(1.999 Kč) se vyplatí mít stále při ruce, pokud rádi připravujete 

zeleninové saláty, do kterých je nutné krájet a strouhat 

zeleninu nebo tvrdý sýr. Pro tuto činnost můžete využít pět  

bubínkových nástavců pro výrobu plátků, jemné i hrubé 

strouhání, strouhání sýra nebo nástavec na strouhání brambor 

pro bramboráky. Díky hladkým tvarům je i čištění tohoto 

přístroje velmi jednoduché a rychlé.

foto: AEG, Braun, Electrolux, Moulinex 

Cyklonové vysávání

Tyčový vysavač ETA 0444 Sting II (1.799 Kč) 

vás překvapí svou silou a výkonem. Sting 

má prachovou nádobu o objemu dva litry 

a díky hepafiltraci zajistí dokonalé vysávání 

bez vířivých alergenů. Pro komfort z vy-

sávání si můžete sami zvolit sací výkon 

elektronickou regulací. Vysavač Sting je 

moderní vysavač s cyklonovým systémem 

sání. Tento systém zabezpečí čistotu filtru 

a maximální výkon při vysávání. 

Připravte se na jaro

Po zimě jsou vitamíny 

důležitou součástí stravy, 

kterou lehce získáte pomocí 

nerezového odšťavňova-

če Braun J700 (4.499 Kč) 

s příkonem 1 000 W. Ten 

zajišťuje stálé otáčky i při 

zatížení a tím rychlý a účinný 

provoz. Dvě volby otáček 

slouží ke zpracování měk-

kého a tvrdého ovoce, pro 

jehož odpad je připravena 

dvoulitrová nádoba. Pro sběr 

šťávy slouží 1 250ml nádoba 

s vylepšeným separátorem 

pěny. Přístroj je vybaven 

vertikálním otvorem pro 

šťávu zamezující stříkání 

a Stop Drip systémem proti 

odkapávání. Snímatelné 

části můžete mýt v myčce.

Výborné výsledky v úzkém provedení

Myčka Whirlpool ADP 850 A+ IX (8.990 Kč) je díky svojí šířce 45 cm určena 

zejména do málo prostorných kuchyní. Zvládne umýt devět sad nádobí pomocí 

sedmi programů pro všechny druhy nádobí i znečištění. Přitom dosahuje oce-

nění třídami A+, A, A (energie, mytí, sušení) se spotřebou 0,77 kWh na měřený 

cyklus. Jednoduché ovládání tlačítky je doplněno modře podsvíceným LCD, 

displejem a LED kontrolkami, které zajišťují indikaci stavu náplní.

drobný silák

Tyčový mixér ETA 3016/10 

(1.999 Kč),  který na pracovní ploše 

zabírá minimální prostor, nahrazuje 

také sekáček i dvoumetlový 

šlehač. Vysoký příkon 800 W 

umožní velmi rychle vytvořit 

šlehačky, koktejly, krémové 

polévky, marinády, ale díky 

kovovému mixovacímu nástavci lze 

využít i pro zpracovávání horkých 

potravin. Plynulé nastavení otáček 

je zobrazováno na modrém LED 

displeji díky elektronice, která 

zabezpečuje i plynulý rozběh 

otáček. K přístroji je kromě 

dvoumetlového šlehacího, 

mixovacího a sekacího nástavce 

dodávána také 800ml pracovní 

nádoba.
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VÍTěz TESTU

NEJEN PRO MALÉ PROSTORY

V posledním testu německého časopisu Stiftung Warentest zvítězila 

v  kategorii parních trub a  hrnců kompaktní vestavná parní trouba 

Bosch HBC24D553 (26.990 Kč), která umožňuje beztlakové vaření 

v páře při teplotách 35 °C až 100 °C. Ve stejném testu únorového 

čísla českého časopisu D-test získala druhé místo.

Velmi užitečná je programová automatika, která nabízí dvacet růz-

ných postupů (AutoPilot 20) pro přípravu pokrmů od zeleniny, rýže, 

ryb, kuřecího masa, kompotů, jogurtů, vaření vajec nebo dezinfekci 

kojeneckých lahví. Tím ale zdaleka nekončí možnosti použití. V ma-

nuálním režimu lze připravovat řadu dalších pokrmů z masa i  zele-

niny, luštěnin, ryb, knedlíky nebo dezerty. Využít lze i odšťavňování, 

zavařování, výrobu jogurtů, kynutí těst nebo rozmrazování, pro něž 

má přístroj speciální program. Pro přesné dávkování páry přístroj au-

tomaticky vyrovnává bod varu podle nadmořské výšky.

Oceníte i jednoduchý způsob doplňování vody, jíž zásobník pojme 

1,3 litru, a možnost nastavení její tvrdosti. Samozřejmostí je dětská 

pojistka, bezpečnostní vypínání i program pro odvápňování přístroje. 

Na nedostatek vody v zásobníku přístroj upozorní zvukově i symbo-

lem na LED displeji. 

Dvěma otočnými knoflíky a pěti tlačítky okolo displeje můžete na-

volit provozní režimy, teplotu páry i automatické a manuální funkce.

Příkon přístroje 1 900 W umožňuje jednoduchou instalaci i ve star-

ších domech s jištěním 10 A.

Moderní technologie praní a  sušení v  jediném zařízení nemusí být 

užitečná jen pro malé domácnosti. Automatická pračka se sušičkou 

Grand‘O Evo Candy EVOW 4653 D (10.990 Kč) najde uplatnění i v pří-

padě, že máte v úmyslu sušit jen občas a samostatná sušička je tak 

dalším málo využívaným přístrojem navíc.

Praní s energetickou účinností A+ spotřebuje při vzorovém progra-

mu 1,14 kWh energie, díky technologii Fuzzy Logic. Přizpůsobení praní 

podmínkám pro každou náplň prádla i jeho materiál zajistí KG detektor 

a systém Mix & Wasch. Účinnost praní dostala známku A. Apliková-

na je antibakteriální ochrana ionty stříbra uložená v lopatkách pracího 

bubnu, ale i řada funkcí od kontroly pěny po ochranu proti přetečení. 

Nastavitelné otáčky pro odstřeďování 0–1 400 min-1 vykazují účin-

nost A, která je dobrým základem pro sušení, jež může následovat 

automaticky po  fázi praní vždy, když náplň prádla nepřesáhne 5 kg. 

Postačí nastavit jen čas a sušicí program. Přístroj zvládá sušení ve třídě 

B se spotřebou 4,85 kWh energie, což je výsledek, který přesahuje 

schopnosti většiny samostatných sušiček, a je tedy pro tento účel vel-

mi dobrý. 

Snadnému používání přispívá nejen elektronika, která nabízí 16 pro-

gramů pro všechny druhy prádla, ale i možnost vyprat méně znečiště-

né prádlo za 44, 30 nebo dokonce 14 minut. Speciální programy pro 

vlnu, džínsy nebo ruční praní doplňují funkce zajišťující lepší máchání, 

odložení startu praní až o 23 hodin či program na skvrny. 

Výrobce myslel také na snadné vkládání prádla, které podpořil vel-

kými dvířky s otevíráním v jejich horní části.

INTERNETOVÁ TELEVIZE GOGEN
s přístupem do videoportálu Voyo.cz

Videoportál Voyo.cz a internetové televize značky GoGEN spojily své síly. Uživatelé televizorů značky 
GoGEN mají nově přístup k oblíbeným pořadům TV Nova, které mohou sledovat přímo 

na své televizi. K dispozici je celý archiv TV Nova.

Filmy z videoportálu Voyo.cz  Internetový obchod  eBay   Hry v TV zdarma 

S internetovou TV GoGEN máte přístup 
do videoportálu Voyo.cz. Můžete si vybírat 
ze široké nabídky seriálů, sportovních 
i publicistických pořadů z archivu TV Nova.

Nakupujte z pohodlí vašeho „gauče“ na eBay, 
nejznámější americké internetové aukční 
síni. Při aukci jednoduše přihazujte svým 
dálkovým ovladačem.   

Hry zdarma ve vaší televizi. Zahrajte si přímo 
v televizi svou oblíbenou hru, třeba Solitaire, 
Sudoku, Poker, Black,  klasickou logickou hru 
Sokoban a mnoho dalších. Bavte se s velkou 
obrazovkou! 

www.gogen.cz

CSMART
TV SMART

LED
READY

TVL32982WEBCRR - LED TV / úhlopříčka 81 cm / HD READY / připojení k internetu
RECORD READY - nahrávání na externí HDD nebo na Flash disk / MPEG4 

8 990,-

Přímo přes vaši televizi se snadno připojte k portálu YouTube a dopřejte si komfort zhlédnout na velké obrazovce nejnovější videa a hudební 
klipy. Stačí spustit aplikaci a okamžitě si můžete vybrat kategorii videí nebo určité video z aktuální kategorie. Pro výběr vlastního 
nebo konkrétního videa použijete jednoduché vyhledávání.

Buďte on-line na sociálních sítích, například Facebooku nebo Twitteru.  

Přístup na jakékoli video YouTube

YouTube Aplikace

HryForeca
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Tři v jednom

A ještě jednou Asus, který se inspiroval zajíma-

vými, ucelenými a elegantními řešeními. Mezi ně 

určitě patří zařízení PadFone, které kombinuje 

tři produkty v jednom: chytrý telefon, tablet 

a notebook. Záleží tedy jen na vás, s čím a jak 

dlouho chcete pracovat. V případě mobilního te-

lefonu začínáte na dotykové obrazovce AMOLED  

s úhlopříčkou 4,3 palce (960 x 540 obrazových 

bodů), který můžete snadno, aniž by telefon nějak 

vyčníval, ukrýt do tabletu s úhlopříčkou 10,1 

palce, a pokud vám vyhovuje při psaní klávesnice, 

pak si tuto můžete připojit k tabletu a vznikne vám 

perfektní mininetbook.

Promítání z telefonu?

A proč ne, když Samsung uvedl na trh nový – docela elegantní 

a povedený – mobilní telefon Samsung Galaxy Beam s vesta-

věným pikoprojektorem. Ten sice nabídne světelnost „jen“ 15 

lumenů, ale podle společnosti Samsung to dokáže zaručit dobrý 

obraz až na 50palcovém plátně. I přes existenci pikoprojektoru 

výrobce zachoval minimální tloušťku jen 12 mm a hmotnost pou-

hých 145 g. Z nejdůležitějších vlastností přístroje vás asi zaujme 

dvoujádrový procesor s taktem 1 GHz, čtyřpalcový displej s rozli-

šením 800 x 480 obrazových bodů, operační systém Android 2.3 

Gingerbread, fotoaparát s rozlišením pět megapixelů, automatic-

kým ostřením a bleskem a 8 GB vnitřní paměti.

Elegán, který vás nenechá zapomenout

Pokud sháníte elegantní a přitom robustní fotoaparát, pak se 

zamyslete nad Olympusem SH-25MR (7.490 Kč). Nejenže má 

úžasný rozsah optického zoomu – 12,5násobný, 24–300 mm –, ale 

hlavně v něm je modul pro příjem signálu GPS. U každého snímku 

jsou zaznamenány souřadnice jeho vzniku, a proto si pak můžete 

na mapě zpětně zobrazit třeba celou svou cestu i s polohou vzniku 

jednotlivých obrázků. To pak můžete využít například v sociálních 

sítích. Elegantní fotoaparát SH-25MR se pyšní procesorem z digitální 

zrcadlovky a ovládání snadno provádíte za pomoci dotykové 

třípalcové LCD obrazovky. Technologie iHS umožní zachycení přesně 

toho okamžiku, který si přejete, nezávisle na okolních podmínkách. 

To vše za pomoci 16megapixelového snímače, kterým je fotoaparát 

vybaven. Ten je ostatně přímo nabitý moderními technologiemi, které 

zaručí kvalitní snímek za všech okolností.

KOUZLO
Objevte zcela nové možnosti práce se světlem. Nové superzoomy Olympus, vybavené vysoce citlivým 
snímačem, výkonným světelným objektivem a unikátní technologii iHS, zachytí dvakrát více světla něž 
běžné kompakty. Vaše fotografi e a videa ve Full HD kvalitě tak budou dokonalé i při fotografování
v náročných světelných podmínkách. Superzoomy Olympus toho nabízí ale ještě mnohem víc.

SVĚTLA

OLYMPUS SZ-31MR OLYMPUS SH-25MR

WWW.OLYMPUS.CZ

OLYMPUS SH-21
•  Jedinečný 24x širokoúhlý zoom

v ultra tenkém těle
•  Vysoce citlivý 16,0 Mpx

BSI CMOS snímač
• Stabilizace obrazu i videa
• Unikátní technologie iHS 
• Full HD video se stereo zvukem
• Extra velké dotykové 7,6 cm / 3“ LCD
• Focení a natáčení videí současně
• Sekvenční snímaní 10 sn/s

•  Výkonný 12,5x širokoúhlý zoom
v ultra tenkém těle

•  Vysoce citlivý 16,0 Mpx
BSI CMOS snímač

•  Vestavěné GPS a elektronický kompas
• Stabilizace obrazu i videa
• Full HD video se stereo zvukem
• Unikátní technologie iHS 
• Extra velké dotykové 7,6 cm / 3“ LCD
• Focení a natáčení videí současně

•  Výkonný 12,5x širokoúhlý zoom
v ultra tenkém těle

•  Vysoce citlivý 16,0 Mpx backlit
CMOS snímač

• Stabilizace obrazu i videa
• Unikátní technologie iHS
• Full HD video se stereo zvukem
•  Extra velké dotykové 7,6 cm / 3“ LCD
• 10 unikátních Magických filtrů
• Integrovaný Smart Panorama režim
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Do Sparty ho přivedl i se starším bratrem Ji-

řím v osmi letech z ČKD Kompresory jeho otec 

Jiří Rosický, který oblékal rudý dres v závěru 

šedesátých a  na  začátku sedmdesátých let. 

Tomášova cesta sparťanskými týmy pak nemá 

obdoby – nikde nevydržel dlouho. Ze žáků šel 

předčasně do dorostu, stejně jako potom mezi 

dospělé. Začal za „béčko,“ ale brzy se objevil 

v kabině „áčka“.

Tři tituly se Spartou
Hvězdy tehdy mistrovského celku Letenských 

se zprvu domnívaly, že si spletl kabinu, ale To-

máš se hned od svého prvního ligového utkání 

v květnu 1999, ve svých osmnácti letech, stal 

pevným článkem velice kvalitního mužstva. 

Nastartovala se tak kariéra nebojácného mla-

díka s přesnými přihrávkami, brilantní techni-

kou i uměním střílet góly.

Spartě pomohl ke  třem titulům a  po  utká-

ních s Barcelonou, Laziem Řím či Portem ho 

začali pečlivě sledovat zahraniční manažeři. 

Zájem o jeho služby se projevil hned z několika 

renomovaných klubů a Tomáš si v lednu 2001 

vybral Borussii Dortmund. Ze Sparty odešel 

za  neuvěřitelných 449 milionů korun a  k  této 

rekordní částce je ještě nutné připočítat bonu-

sy za účast Borussie v evropských pohárech.

Už jako mladíček byl ověnčen mnoha vavří-

ny. Měl za sebou reprezentační starty ve všech 

čtyřech dorosteneckých kategoriích, v  roce 

1999 zvítězil v  anketě Talent roku a  o  rok 

později už si v  národním mužstvu zahrál dva 

zápasy na mistrovství Evropy v Belgii a Nizo-

zemsku. O  jeho výjimečných kvalitách svědčí 

i prvenství v anketě o nejlepšího českého fot-

balistu v letech 2001 a 2002.

„Ze Sparty se mi odcházet nechtělo, vždyť 

jsem se tam nestačil ani pořádně rozkoukat. Měl 

jsem za sebou jen necelých 50 zápasů v lize a ko-

lem dvaceti v Lize mistrů. Všechno hezké mělo 

najednou skončit. Bylo mi dvacet let a po cizině 

jsem ještě ani moc netoužil, i  když samozřejmě 

i mým snem, tak jako každého fotbalisty, bylo zku-

sit štěstí v nějakém zahraničním klubu,“ přiznává 

Tomáš Rosický po jedenácti letech.

Pro fanoušky byl  
malým Mozartem
V Dortmundu strávil pět sezon a hned v roce 

2002 se výrazně podepsal na  zisku mistrov-

ského titulu. V  žlutočerném dresu Borussie 

nastoupil k 149 ligovým zápasům, v nichž na-

střílel 19 gólů. Když začal rozsévat fotbalovou 

krásu, tak ho fanoušci pojmenovali malým 

Mozartem, čímž vytvořili výstižnou metaforu. 

Tomáš totiž nabízel ze svého bohatého reper-

toáru také vše, co slavný Wolfgang Amadeus 

– od  lehčí hudby až po  úchvatné koncerty, 

plné vnitřní dynamiky a nevídané akcelerace. 

Mozart hrál na klavír a komponoval dříve, než 

většina jeho vrstevníků uměla číst a psát. Také 

Tomáš měl podobné sklony a nadání.

Po  pěti letech v  Borussi toužil po  změně 

a německý klub mu přestup umožnil. Okamži-

tě se přihlásili zájemci z Realu Madrid, Atletiky 

Madrid, Tottenhamu, Chelsea a  Arsenalu. To 

už Rosický věděl, že může hrát všude a s jisto-

tou bez vysedávání na lavičce náhradníků. Nej-

víc se mu líbil anglický fotbal, byl příznivcem 

Arsenalu a tak se 23. května 2006 rozhodl pro 

londýnské kanonýry.

Nastupoval pravidelně, zářil, oslňoval, in-

scenoval brankové situace a střílel góly. Trenér 

Arséne Wenger ho považoval za mozek a pá-

teř mužstva. Na zájem Interu Milán odpověděl 

stručně: „Nepřichází v  úvahu. Jeho cena je 

nevyčíslitelná.“

V roce 2007 přivítali diváci na pražské Letné 

v předkole Ligy mistrů právě Arsenal a mno-

hem víc tleskali Rosickému než svým sparťa-

nům, kteří prohráli 0:2. Když trenér Tomáše 

několik minut před koncem vystřídal, fanoušci 

ho ve stoje odměnili obrovskými ovacemi.

V té době ještě netušil, že o rok později ho 

bude trápit zánět podkolenní šlachy, který ho 

na předlouhých 18 měsíců vyřadí z fotbalové-

ho života. Po  vyléčení se začaly ozývat další 

zdravotní problémy, které jeho výkonnost ne-

gativně ovlivňovaly.

Nová smlouva s Arsenalem
Tomáš měl s Arsenalem smlouvu do 30. červ-

na 2012, a protože loni na podzim i v prvních 

letošních zápasech se do  základní sestavy 

protlačil jen málokdy, měl oprávněné obavy, 

zda se nebude muset se svým milovaným klu-

bem rozloučit. Rozhodovat o jeho dalším osu-

du se mělo do konce února a právě v  tomto 

období se mu někdejší vynikající forma vrátila. 

Stal se opět klíčovým hráčem mužstva, za-

čal i střílet góly a 12. března bez sebemenší-

ho zaváhání podepsal novou smlouvu. Délku 

kontraktu londýnský klub tají, ale podle našich 

informací jde o další dvouleté angažmá.

O  Tomáše měly letos velký zájem různé 

kluby z  Itálie, Německa, i z Ruska a Číny, ale 

český kapitán dal přednost prodloužení poby-

tu v anglickém velkoklubu. „Jsem šťastný, že 

mohu zůstat v prostředí, v němž se cítím jako 

doma. Je pro mě čest, že mohu nosit dres Ar-

senalu. Vážím si skvělého trenéra i celého rea-

lizačního týmu, výborných spoluhráčů i báječ-

ných fanoušků. Věřím, že náš talentovaný tým 

čeká slibná budoucnost a  dosáhne cenných 

triumfů. Udělám vše pro to, abych mu na této 

cestě pomohl,“ nešetřil Tomáš superlativy 

po podpisu smlouvy.

Plná nůše obdivu
Slova chvály vyslovil na  jeho adresu trenér 

Arsenalu Arsène Wenger: „Jsem jeho obdivo-

vatelem. Je to výjimečný hráč, přirozený talent 

s technikou špičkové světové úrovně. A navíc, 

vždy se obětuje pro potřeby mužstva. Mám 

před ním velký respekt a jsem moc rád, že se 

rozhodl pokračovat v Arsenalu,“ uvedl. „Nikdy 

mě nezklamal jak lidsky, tak herně. Zraněním 

ztratil půldruhého roku, a  přesto se obdivu-

hodně dokázal vrátit do  mužstva a  být jeho 

platným členem. Vím, že měl zajímavé nabídky, 

ale nechtěl jsem ho prodat,“ dodal Wenger.

Velkou radost mají po  Tomášově podpisu 

smlouvy také fanoušci. „Je jako politý živou 

vodou. Tento úžasný tvůrce hry je klíčovou 

postavou v boji o  třetí místo a  tím i o přímou 

účast v Lize mistrů.“ Nebo: „Hraje skvěle. No-

vou smlouvu by měl dostávat před každým 

zápasem.“

Svého spoluhráče obdivuje i  obránce Carl 

Jenkinson: „Tomáš je báječný na hřišti i v ka-

bině. Nejde ani popsat, jak teď nádherně hra-

je. Snad bude takové výkony předvádět ještě 

hodně dlouho. Je pro mě velkou školou, mohu 

se od něj hodně naučit,“ zdůraznil. 

Podle jednatřicetiletého českého záložní-

ka může za  jeho současnou výbornou formu 

hlavně pravidelná nominace k ligovým i pohá-

rovým utkáním. „Užívám si aktuální zápasovou 

šňůru. Dřív pro mě nebylo jednoduché, když 

jsem hrál třeba jen jednou za  dva týdny. Je 

vidět, že pravidelný zápasový rytmus je přes-

ně to, co potřebuji. Snad jsem týmu užitečný 

a rád bych na této cestě pokračoval. Velice dů-

ležitý je samozřejmě zdravotní stav. A protože 

mě v  současnosti nic nebrzdí, využívám této 

šance a rád bych tuto úspěšnou jízdu vydržel 

co nejdéle,“ uvažuje „Rosa“, který od  května 

2006 do  poloviny letošního března odehrál 

za Arsenal 157 zápasů a vstřelil 19 gólů.

Rozhodne momentální forma
Tomáše Rosického čekají na jaře závěrečné 

zápasy v anglické Premier League a potom 

utkání na  Mistrovství Evropy v  dresu české 

reprezentace, která do  šampionátu vstoupí 

8. června utkáním s Ruskem a potom změří 

síly s Řeckem a Polskem. Kapitán týmu při-

znává, že Češi měli při losu štěstí. „Nebu-

deme si zastírat, že papírově lehčí skupina 

na  tomto mistrovství neexistuje. Rozhodo-

vat však bude až momentální forma. Stej-

né naděje jako my si dělají i  naši soupeři. 

Jsem rád, že všechny tři zápasy odehrajeme 

ve  Vratislavi, kam mohou fanoušci vyrazit 

třeba i  na otočku, což si jistě nenechají ujít 

a nám tím pomohou,“ usmívá se Tomáš, kte-

rý za  národní mužstvo v  letech 2000–2011 

sehrál 85 utkání a vstřelil 20 gólů.

Mírný optimismus z losu však střídají i ur-

čité varovné signály. „Rusko je silný soupeř, 

ve  světovém žebříčku je na  dvanácté příč-

ce, dost daleko před námi. Podobné platí 

i  na  třinácté Řecko, kterému máme oplácet 

porážku ze semifinále Mistrovství Evropy 

v roce 2004. Polsko jako pořadatel kvalifikaci 

nehrálo, patří teoreticky ke slabším celkům, 

ale v domácím prostředí bude hodně těžkým 

sokem. A navíc – hrajeme s ním poslední zá-

pas ve  skupině, v  němž se může rozhodo-

vat o postupu do čtvrtfinále, do kterého se 

otevřou dveře nejlepším dvěma mužstvům 

z  každé skupiny,“ připomíná český kapitán 

s přáním, aby český fotbal účastí ve vybrané 

evropské společnosti zlepšil své dosavadní 

nelichotivé postavení na 29. příčce světové-

ho žebříčku.

ME 2012 VE FOTBALE • MEdAiLON kApiTÁNA rEprEzENTACE TOMÁšE rOSiCkÉhO

českého fotbalu
Nejdražší šperk

Ve velkého fotbalistu vyrostl Tomáš Rosický ve Spartě, byl oporou Borussie Dortmund, 
po dlouhodobém léčení zánětu podkolenní šlachy se vrátil do základní sestavy londýn-
ského Arsenalu a v roli kapitána dovedl český tým z kvalifikace na Mistrovství Evropy, 
které se koná od 8. června v Polsku a na Ukrajině. A stále je historicky nejdražším šper-
kem, jaký kdy český fotbal prodal do zahraničí.

Tomáš rosický na začátku své kariéry.

Se Spartou Tomáš rosický stihl získat tři tituly.



ELEKTRONIKA • NA ČEM SLEdOVAT MS V hOkEJi A ME VE FOTBALE

autor: Bohumil Herwig, foto: Sharp 17iNSpirACE EurONiCS • 2/2012iNSpirACE EurONiCS • 2/201216

Bavte se sportem!
Prodej televizorů akceleruje několikrát do roka. Vánoce jsou hlavní příležitostí, ale jsou 
tu i další události, které diváky vybudí. Jde především o fotbal a hokej. V rámci letošního 
roku nás čeká oboje – MS v hokeji a ME ve fotbale. Pojďme se proto podívat na připra-
vovanou nabídku televizorů pro rok 2012 a rozšiřme ji i o další zařízení, na kterých lze 
televizní vysílání, ať už živé či z archivu, sledovat.
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nejklíčovějším parametrem při výběru nového 

televizoru. Navíc, protože je nutné dělat převod 

nejčastěji už na obrazovku typu Full HD, tedy 

s rozlišením 1 920 x 1 080 bodů, je to podstat-

ně náročnější než převod na nižší rozlišení HD 

Ready, např. jen o 1 366 x 768 bodech. 

Televizor se tedy musí činit, aby z 5x méně 

bodů udělal a dopočítal obraz tak, aby beze 

zbytku – a co nejkvalitněji – vyplnil celou plo-

chu Full HD obrazovky. Jelikož drtivá většina 

sportovních akcí bude letos, a nejspíše i v dal-

ších několika letech přenášena v ČT s nízkým 

rozlišením, je resamplování klíčovou vlastností, 

která se – spolu s kvalitním podáním rychlých 

pohybů – nejvíce podepíše na kvalitě obrazu 

u vás doma. 

co se chystá v televizorech
Hned úvodem roku se předvedl Sharp jako 

jeden z oficiálních sponzorů UEFA Euro 2012 

a  nabídl českým fotbalovým fanouškům při 

nákupu televizoru i vstupenky. Kupříkladu ten, 

kdo si v  únoru zakoupil Sharp LC-60LE635 

(152 cm, DVB-T/C/S/S2) nebo LC-70LE835 

(177 cm, DVB-T/C/S/S2, 3D, Quattron), dostal 

vstupenku na  utkání české fotbalové repre-

zentace ve Wrocławi. Firma sice ještě nepřed-

stavila televizní řady pro letošní rok, ale tímto 

rozhodně upoutala.

S  kompletními novinkami ale přišly značky 

Samsung a Panasonic, takže si je ve stručnos-

ti připomeňme. Reportáž jste si mohli přečíst 

v minulém (Samsung), resp. v tomto čísle (Pa-

nasonic). 

Oba výrobci, stejně jako nepochybně dal-

ší v  letošním roce, kladou důraz na  „Smart 

TV“, tedy chytrou televizi, nejen napojitelnou 

na internet, ale mající zabudované i „chytré ap-

likace“. Jasný je příklon k  zabudovávání bez-

drátového připojení přes Wi-Fi, což byla ještě 

minulý rok povětšinou dodatečná a nijak levná 

záležitost.

Nabídku Panasoniku bychom charakterizo-

vali takto:

• nesrovnatelně lepší design,

• výraznější podpora LCD – sedm řad, z  toho 

šest s podsvícením LED a kvalitními panely IPS 

(jedna má pasivní 3D, tři jsou s aktivním 3D),

• šest řad plazmových, z toho pět pro 3D,

• důraz na  snížení spotřeby a  plnění normy 

EU o energetickém štítkování,

• přehrávání 3D fotografií u všech (!) 3D televi-

zorů.

Samsung si můžeme v bodech projet takto:

• „za  televizory ještě chytřejší“ – poprvé 

máte možnost (u  nejvyšších řad ES7000 

a ES8000 a plazmové E8000) televizor roz-

šířit nejen po  stránce firmwarové, ale díky 

tzv. Evolution Kitu i po stránce hardwarové,

• důraz je kladen na nové způsoby ovládání 

(hlas, včetně češtiny, pohyb či rozpoznání 

tváře) a aplikace vyhrazené pouze pro Sam-

sung (Kids, Fitness a Family story, což je ja-

kýsi malý rodinný facebook),

• LCD televizory jsou rozděleny na  „ultraten-

ké“ a „standardní“, celkem bude k dispozici 

více než dvanáct řad, z toho pět ve 3D,

• plazem je zatím šest, pro 3D jsou určeny 

čtyři.

Letos si obě firmy opravdu daly záležet, 

aby přišly se svou kolekcí co nejdřív, čímž ne-

myslíme pouze její oznámení, ale její skuteč-

né uvedení, a  to včetně českého trhu, což je 

pochopitelně pro nás nejen příznivé, ale i pří-

jemné. Ostatně můžete se o  tom sami pře-

svědčit v  našem testu televizoru Panasonic 

TX-L42ET5 z pasivní 3D řady ET5. Ale na vy-

zkoušení jsme měli už i předprodukční kousek 

od Samsungu…

Spotřeba je kapitolou  
sama o sobě
Jednoznačně platí přímá úměra mezi tím, kolik 

za televizor zaplatíte a kolik spotřebuje energie, 

zejména v pohotovostním režimu. Čím dražší, 

Konec zimy a část jara jsou v posledních letech 

příležitostí k  výhodným nákupům televizorů. 

Mnohdy za výtečné ceny se totiž doprodáva-

jí modely předchozího roku, když nové řady 

teprve nastupují. Hlavní „televizní“ sezona se 

tedy táhne od pozdního podzimu až do pozd-

ního jara, a pokud plánujete nákup, právě jarní 

období je výhodnější než konec roku. Letos 

prodeje podpoří akce, které mají obrovský 

počet příznivců: Euro 2012, které se uskuteč-

ní v Polsku a na Ukrajině v červnu a červenci, 

a květnové Mistrovství světa v hokeji ve Finsku 

a Švédsku. Sportovními přenosy tak bude le-

tošní rok přímo nabitý a jak jinak je lépe sledo-

vat než na televizoru s pořádnou úhlopříčkou. 

Nebo na projektoru i dalších zařízeních…

A abychom nezapomněli: Sony z poslední-

ho světového šampionátu ve fotbale z Jihoaf-

rické republiky připravilo 3D záznam na  Blu-

-ray (BD). Jmenuje se „The Official 2010 FIFA 

World Cup Film in 3D“ a  lze jej pustit pouze 

na 3D Blu-ray přehrávačích. Tady ale šlo pře-

devším o podporu prodeje 3D Blu-ray přehrá-

vačů a televizorů a kdo jste záznam viděl, dáte 

nám za pravdu, že je někdy až úchvatný. Uvidí-

me, co vlastně vznikne z výše uvedených akcí, 

ale dobrá výbava se vám doma neztratí. A po-

kud pořídíte kvalitní, nejen že nebudete „zaple-

velovat planetu“ televizorem, který za  pár let 

vyhodíte, ale vydrží třeba deset let. To ovšem 

uvažujeme minimálně o střední třídě televizo-

rů, a pokud si myslíte, že příští rok budou lepší 

a levnější, jste na omylu. Obrazově už s danou 

technologií LCD a plazem není kam jít, a vše je 

tudíž o doplňcích a přístupu. 

Stále je nutný co nejlepší  
převod na HD
Protože se bohužel u nás například Euro 2012 

ve vysokém rozlišení (HD) vysílat nebude, mů-

žeme v každém případě opravdovým sportov-

ním fandům alespoň doporučit spíše dražší 

televizory minimálně střední třídy s  kvalitním 

resamplováním. Právě to, jak televizor pře-

vádí obraz z nízkého rozlišení typicky jdoucí-

ho přes DVB-T (720 x 576 bodů) na  rozlišení 

vysoké (HD, resp. Full HD), je u nás stále tím 

Na co nezapomenout  
(speciálně u nás)

• Chcete kvalitní obraz? Zvolte televi-

zor s  co nejlepším resamplováním 

(převodem) obrazu na  HD. Většinou 

platí, že čím dražší, tím bývá resamp-

lování kvalitnější.

• Jste zaměřeni na bohaté, živé barvy? 

Pak nezapomeňte na  Sharp Quat-

tron, který k základním třem barvám 

(červená, zelená, modrá), z  nichž je 

tvořen každý obrazový bod, přidává 

barvu čtvrtou (žlutou).

• Ptáte se, proč kupovat 3D, když ho 

nepotřebujete? To je prosté! Dnes už 

nekoupíte ani televizor střední třídy, 

který by 3D neměl. 3D je pak stejně 

jako v minulých letech i letos zárukou 

kvalitně provedených funkcí a  prak-

ticky vždy i té nejlepší výbavy. 

• Chcete tu nejlepší kombinaci cena/

výkon a  televizor, který vám vydrží 

léta? Pak se orientujte na střední, pří-

padně vyšší střední. Za  cenu kolem 

dvaceti až třiceti tisíc dostanete kva-

litní zpracování, velice dobrou výbavu 

a povětšinou také kvalitní resamplo-

vání, které si podstatně lépe poradí 

i  s  obrazem ze špatně vysílaných 

domácích stanic (typicky sportovních 

a ČT24). 

• Zajímá vás eminentně spotřeba? Kla-

dete na ni takový důraz, že kvůli tomu 

zcela zavrhujete plazmové televizory, 

které dnes už ani zdaleka nepožadují 

tolik co dříve? Pak je to jasné: zaměř-

te se na LCD s podsvícením LED, a to 

vyšších tříd. Z  nich rekordně nízkou 

spotřebou často vyniká především 

Sharp s obrazovkou Quattron.

• Jakou velikost? Většina chce co nej-

rozměrnější televizor a  podle celé 

řady průzkumů také s  co nejlepší 

kombinací cena/výkon, což je jenom 

správně. Pokud nejste striktně ome-

zeni prostorem a penězi, volte raději 

vždy větší než menší. Dnes „frčí“ pře-

devším úhlopříčka 42“, tedy 107 cm.

Chcete kvalitní obraz v nízkém rozlišení?  
Pak potřebujete co nejlepší převod (resamplování) 

do Hd, tedy televizor  
alespoň střední třídy.

Nový dálkový ovladač Panasonic Touch Pad dostupný 
u nejvyšší řady, dovoluje vedle přepínání základních 
televizních funkcí ovládat pomocí dotykové plošky 
i kurzor u otevřeného internetu, který letos firma 

poprvé zavádí. i u Panasoniku tak nyní můžete zadat do 
prohlížeče libovolnou webovou adresu.

lG dM2350d-PZ (7.450 kč) je solidním monitorem 
nejvyšší třídy, vybaveným pasivním 3d (nenapájené 
polarizační brýle) a tunerem dVb-T. Má úhlopříčku 

58,4 cm (23“), rozlišení 1 920 x 1 080 bodů a spotřebuje 
48 W, v pohotovostním režimu pak <1 W. Pokud ho 
„vypnete“, což nejde zcela, vezme si asi polovinu. 

Monitor s 3d a dVb-T tunerem Samsung lT27A950EX 
(16.280 kč) má úhlopříčku 69 cm (27“), rozlišení 1 920 x 
1 080 bodů a vyniká elegantním designem. Jak vidíte, 
nabízí i řadu možností úpravy prostorového obrazu.

ELEKTRONIKA • NA ČEM SLEdOVAT MS V hOkEJi A ME VE FOTBALE
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i z telefonu nebo vyspělejšího multimediálního 

centra. Ale vezměme to popořadě. 

Pokud si pořídíte tzv. chytrý televizor, mů-

žete se přímo z něj napojit na archiv některých 

televizních stanic, „vytáhnout si“ pořad, který 

se vám líbí a  sledovat ho pohodlně z  křesla, 

místo abyste se tísnili u počítače či notebooku 

a jeho malé obrazovky. I když to je také pocho-

pitelně jedna varianta, kterou si navíc můžete 

rozšířit i o kartu s DVB-T tunerem. 

Ne u  každého televizoru funguje přístup 

všude a řekněme si rovnou, že nejspolehlivěji 

pracuje tzv. widgetový internet, který je navr-

žen přímo pro spolupráci s konkrétním archi-

vem, a  to přes běžný dálkový ovladač. Wid-

get je speciálně sestavený program věnující 

se spolupráci vždy pouze s  jedním webovým 

serverem, například archivem TV Nova. Jeho 

ovládání i  nabídky jsou tedy speciálně ušity 

pro dálkový ovladač. Například Panasonic 

spolupracuje s TV Nova, nově to pak umí i te-

levizory Samsungu. 

Další možností je sledovat, buď živě nebo ze 

záznamu, televizní vysílání na tabletu či „chyt-

rém telefonu“ a existují pro to i speciální aplika-

ce. Nikoli poslední je pak kombinace monitoru 

a  DVB-T tuneru, případně nějaký ten DVD či 

Blu-ray přehrávač se zabudovaným pevným 

diskem a DVB-T tunerem. Pojďme se postup-

ně podívat na to nejdůležitější.

Nejen televizory, ale i monitory 
s DVB-T i DVB-c
Těmito výrobky prosluly zvláště korejské spo-

lečnosti, najdete je ale také u Aceru či Asusu. 

Pokud jsou dobře provedeny, je jejich výhodou 

bezešvé propojení obou částí, které pracují 

samostatně a chovají se v daný okamžik vždy 

buď jako monitor nebo televizor, a to se vším 

všudy, takže ani nepoznáte, že jde vlastně 

o kombinaci dvou výrobků.

Pořídit je lze od 4.000 Kč a nabídnou typic-

ky DVB-T tuner, někdy i  tuner kabelový, tedy 

DVB-C (Acer). Televizor pracuje pouze v  ce-

loobrazovkovém režimu, nelze jej tedy pustit 

jako okénko ve Windows (k  tomu slouží tele-

vizní karty do  počítače) a  v  ceně dostanete 

i dálkový ovladač. 

V nižších cenových relacích najdete rozlišení 

obrazovky 1 600 x 900 bodů, nejčastěji ale jde 

už i zde o Full HD a napojení přes rozhraní HDMI. 

Televizní vysílání na tabletu  
či telefonu
Jak už asi tušíte, musí být tablet poněkud 

výkonnější s  procesorem rozhodně alespoň 

1 GHz, čímž se dostáváme do cenové relace 

od nějakých 4.000 Kč výše. Ne vždy se však 

na webové stránky televizní stanice dostane-

te, resp. dostanete se, ale ne vždy si z archi-

vu záznam přehrajete. Problém je v  tom, že 

prohlížeč musí zvládat aplikaci Adobe Flash 

od určité verze výše a vždy záleží na konkrét-

ní televizní stanici, jakou používá. Právě tady 

je zakopaný pes. Proto jsou tu a  tam k dis-

pozici speciální aplikace, které si stáhnete 

do  tabletu či mobilu a následně můžete sle-

dovat typicky třeba vysílání ČT, nebo klidně 

i  rakouské veřejnoprávní obdoby, ORF à  la 

widget v televizoru. Pro operační systém An-

droid najdete takovéto aplikace na  Android 

Marketu zdarma. 

U  „chytrých telefonů“ máte – stejně jako 

u  tabletů – na  výběr mezi světem Apple 

iOS, kde jsou omezené možnosti v  tom, 

co si do  přístroje můžete nahrát, a  také je 

obecně vzato podstatně dražší, a  světem 

Google Android. Tady omezeni nejste (klid-

ně to může být jakýkoli soubor, což u Applu 

nejde) a  k  dispozici máte nesrovnatelně 

větší rozpětí cenových relací. U  „chytré-

ho telefonu“ to například může být přístroj 

za 3.300 Kč (výborný je např. Huawei Sonic), 

stejně jako za 13.000 Kč (Samsung Galaxy 

SII). U  tabletu je pak vynikajícím přístrojem 

ve  střední cenové relaci Acer A100 (6.400 

Kč), jehož test jsme vám přinesli v prosinco-

vém čísle. Je na vás, jaký operační systém 

zvolíte, možnosti v případě příjmu TV, resp. 

sledování vysílání ze záznamu jsou v zása-

dě obdobné.

tím je spotřeba v pohotovostním režimu nižší 

a špička jde pod 0,1 wattu. Pokud na spotřebu 

kladete důraz, orientujte se na přístroje s me-

chanickým (kolébkovým) vypínačem, který do-

káže televizor fyzicky odpojit od elektrické sítě, 

takže pak nespotřebovává žádný proud. Tako-

vé televizory minulý rok nabízel Philips, ale ani 

letos je nejspíše nenajdete u Samsungu. U Pa-

nasoniku je vypínač elektronický, takže stále 

nějaký proud spotřebovává, i  když ho bude 

méně, protože v tomto okamžiku nejspíše ne-

půjde televizor zapnout dálkovým ovladačem.

Orientujte se také na  ty výrobce, kteří už 

plní vyhlášku EU a mají u svých televizorů tzv. 

energetické štítky. Na  nich se sice bohužel 

nedozvíte spotřebu v  pohotovostním režimu, 

ale dozvíte se, do  jaké energetické třídy pat-

ří (je to stejné jako například u  ledničky, tedy 

B, A+ apod.), jakou mají okamžitou spotřebu 

podle jednotné metodiky a  také kolik spotře-

bují za  rok při průměrných čtyřech hodinách 

sledování denně. 

Pokud pokukujete po  kombinaci monitor 

a  televizor, tady obecně vzato platí, že spo-

třeba je v  pohotovostním režimu vyšší, resp. 

podstatně vyšší. Například 3D monitor s DVB-

-T tunerem Samsung LT27A950EX (16.280 Kč) 

o úhlopříčce 69 cm (27") si při našem měření 

řekl o 54 W (rozmezí 35–58 W), a pokud jsme 

mu vypnuli obraz a nechali běžet pouze zvuk, 

dostali jsme se na  15–16 wattů. Spotřeba 

v pohotovostním režimu je udávána pod 1 W, 

což je pro monitory typické. 

Spotřeba se obecně vzato vždy odvíjí 

od vašich televizních nároků. Někdo se podí-

vá na pořad, a pak přístroj vypne. Jinému jede 

televizor deset hodin denně jako kulisa. I toto 

je třeba vzít v úvahu při nákupu. A například te-

levizory Sony HX920, testované v čísle 5/2012 

Inspirace Euronicsu, jsou vybaveny detekcí 

„umístění diváků před obrazovkou“, takže po-

kud jste zrovna v kuchyni, obrazovka potemní, 

zvuk ale hraje dál. I tohle dokáže šetřit energii.

Na čem můžete sledovat televizní 
vysílání
Doby, kdy to šlo pouze na televizoru, a vy jste 

museli s  trpělivostí čekat na  stanovený čas, 

jsou naštěstí dávno pryč. Dnes si můžete zá-

znam pořadu nebo sportovního přenosu pustit 

naprosto legálně z archivů jednotlivých televiz-

ních stanic a  ty jsou dostupné někdy třeba 

Euro 2012 v HD? V Česku ne!

Euro 2012 se podle informací, které 

v  rozhovoru pro server digizone.cz 

prozradil technický ředitel ČT Rudolf 

Pop, ve vysokém rozlišení (HD) vysílat 

nebude. Vše bylo zjevně kvůli nižším 

nákladům zakoupeno jen v  obyčejné 

kvalitě a jde o 64 asi dvouhodinových 

zápasů. Podle všeho se bude rovněž 

květnové Mistrovství světa v  hoke-

ji šířit pouze jako běžná a  nikoli HD 

kvalita.

Podle zpráv z  Českých Radiokomu-

nikací se také pracuje na  tom, aby 

bylo ještě před prázdninami spuštěno 

zkušební vysílání DVB-T2 ve  čtyřech 

lokalitách. I kdyby to dopadlo, na trhu 

v  podstatě nejsou přístroje schopné 

ho zachytit, resp. je jich jen naprosté 

minimum a není jasné, jak moc a zda 

vůbec budou kompatibilní.

Pokud nejste opravdu limitování  
prostorem, pořiďte si televizor  

s „o jedničku“ větší úhlopříčkou. Až ho  
přinesete domů, možná zjistíte, že jste  

ještě koupili malý.

Novinky Sony mají být uvedeny v dubnu, ale zastoupení 
nám vyšlo vstříc a poskytlo fotografii kdl-46HX850 s 3d, 

zabudovaným Wi-Fi a mj. i energetickou třídou A pro 
úhlopříčky 117 cm (46") a 140 cm (55"). Jak vidíte, firma 

obměnila své loni bezkonkurenční podstavce Monolithic 
design a ani letos nevypadají vůbec špatně.

Samsung ultratenké lCd řady ES7000 přichází s takovýmto nádherným designem v úhlopříčkách 102 cm (40"), 117 cm 
(46") a 140 cm (55"). Povšimněte si zabudované kamery, která neslouží pouze pro Skype, ale i k ovládání televizoru. 

ELEKTRONIKA • NA ČEM SLEdOVAT MS V hOkEJi A ME VE FOTBALE
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V předcházejícím článku jsme vás seznámili s tím, na čem můžete sledovat nadcházející Mis-
trovství světa v ledním hokeji a Mistrovství Evropy ve fotbale. Na této dvoustránce předsta-
víme pár zajímavých tipů z této oblasti.

3D LED SMART TV Samsung UE46S6540
cena: 24.990 Kč Monitor Acer M220HQMF

cena: 3.999 Kč

DVD přehrávač Gogen PDxD 962 DVBT  
cena: 2.999 Kč

USB DVB-T přijímač Technaxx 
cena: 399 KčSmartphone Samsung Galaxy Note  

cena: 15.490 Kč

Televizor LG cinema 3D 47LM615S
cena: 26.990 Kč

Špičková moderní ultratenká 46palcová televize (116 cm), Full HD s rozlišením panelu 1 920 x 1 080, 

technologií 400 Hz Clear Motion Rate. Funkce SMART TV: Family Story, Fitness, Kids, webový pro-

hlížeč, Skype (při použití správné kamery i v HD). Sociální sítě Facebook, Twitter, G-talk, Samsung 

Apps. Televizor umožňuje nahrávání na USB zařízení (PVR) včetně zpožděného přehrávání (Time-

-shift). Televizor používá unikátní technologii konverze videa z 2D do 3D, možnost ovládání pomocí 

chytrého telefonu a tabletu. Zvukový výkon 2x 10 W, EU Eco známka, Stand-by příkon pod 0,1 W.

• Tunery: DVB-T/C/S2, MPEG 4, analogový tuner, EPG, CI+ slot

• Propojovací místa: 3x HDMI 1.4, SCART, komponentní, kompozitní vstup, optický výstup, PC 

vstup (HDMI), 2xRF vstup, výstup na sluchátka, DVI audiovstup, 3x USB, USB 2.0 Movie, 1x 

Ethernet (LAN), Anynet+ (HDMI-CEC), zabudovaný Wi-Fi adaptér

• Příslušenství: dálkové ovládání, 2x 3D aktivní brýle

Skvělý LCD monitor Acer s úhlopříčkou obrazovky 21,5 palce (55 cm) a s rozlišením 1 920 x 1 080 

obrazových bodů. Doba odezvy 5 ms, jas 200 cd/m2 a kontrast 30 000:1. Pozorovací úhly: hori-

zontální 170°, vertikální 160°. Monitor je vybaven reproduktory o výkonu 2x 5 W. Součástí dodávky 

je dálkové ovládání. Monitor má otvory standardu VESA, a proto je možné ho přichytit i na stěnu. 

• Formát obrazu: 16:9

• TV tuner: analogový, DVB-T (přijímá i v MPEG-4), teletext na 1 000 stránek

• Připojení: HDMI, VGA, USB, SCART, komponentní výstup, koaxiální výstup, audio, sluchátka, 

CI slot

• Zobrazení HD: 720p a 1 080i

• Rozměry (švh); hmotnost: 512 x 393 x 169 mm; 1 kg

DVD přehrávač s devítipalcovou úhlopříčkou obrazovky (23 cm), přenosný. Rozlišení obrazovky: 

640 x 234 obrazových bodů, pozorovací úhly: 120°. Možnost napájení ze sítě, v automobilu 12 V 

nebo z vestavěných baterií Li-Ion. Má široké možnosti podporovaných formátů k přehrávání (JPG, 

MP3, WAV AVI, DivX, Xvid). Předností přístroje je přítomnost slotu na paměťové karty SD CardUSB 

– z obou lze přehrávat multimédia. Ideální společník na cesty.

• Tuner: DVB-T

• Propojovací místa: sluchátka, AV výstup, USB vstup

• Příslušenství: adaptér 230 V, adaptér 12 V, brašna, propojovací AV kabel, dálkové ovládání, sada 

pro upevnění v automobilu

• Rozměry (švh); hmotnost: 240 x 45 x 170 mm; 1,38 kg

Za pár stovek si do USB portu v počítači i notebooku můžete zasunout televizní přijímač DVB-T 

Technaxx. K němu dostanete i anténku, kterou umístíte tam, kde je dostatečný signál pozemního 

digitálního vysílání. Po instalaci několika prográmků pak váš počítač může sloužit nejen jako televize, 

ale i jako rekordér, takže si můžete nahrát důležité zápasy, o které byste neradi přišli. Dodáván je 

s dálkovým ovládáním. 

• Funkce: příjem DVB-T vysílání, nahrávání video i audio, Time Shift – možnost časového posunu 

přehrávání, EPG (elektronický programový průvodce) 

• Podporuje H.264 a MPEG-2/MPEG-4

• Příjem možný v High Definition TV (HDTV): 480i/480p/720p/1 080i

• Rozměry (švh); hmotnost: 40 x 90 x 10 mm; 55 g

Zařízení, které stojí přesně na rozmezí mezi chytrým telefonem a tabletem. Úhlopříčka jeho skvělého 

AMOLED displeje je 5,3 palce a má rozlišení 1 280 x 800 obrazových bodů. Jeho vnitřní paměť je 16 

GB, rozšiřitelná pomocí micro SD karty s kapacitou až 32 GB. Je perfektně vybaven, lze ho ovládat 

pomocí dotykové obrazovky prsty nebo přiloženým perem. Skvělý osmimegapixelový fotoaparát 

s LED bleskem pořídí fotografie a video (ve Full HD rozlišení).

• Operační systém Android 2.3 (Gingerbread)

• Dvoujádrový procesor ARM Cortex A9, 1,4GHz

• Připojení – Bluetooth, Wi-Fi, GPS

• Rozměry (švh); hmotnost: 83 x 147 x 10 mm; 180 g

Moderní elegantní televizor LG z modelové řady 2012 s úhlopříčkou obrazovky 47 palců a s rozliše-

ním Full HD 1 920 x 1 080 obrazových bodů. 3D XD procesor se stará o kvalitní 3D obraz s možností 

převodu z 2D na 3D. Používá se pasivní 3D zobrazení. Prostorový zvuk Infinite 3D Surround, hudeb-

ní výkon 2x 10 W, Cinema 3D LED TV s možností konverze z 2D na 3D, DLNA, inteligentní senzor. 

2 x USB, 3x HDMI, Inteligentní senzor  

• Tunery: DVB-T/C/S2, MPEG 4, analogový tuner, EPG, CI+ slot

• Propojovací místa: 4x HDMI, 2x USB, video, zvuk, sluchátka, YPbPr, SCART, LAN

• Příslušenství: dálkové ovládání, sada čtyř pasivních brýlí

Vybrali jsme pro vás



25iNSpirACE EurONiCS • 2/2012iNSpirACE EurONiCS • 2/201224 autor: Bohumil Herwig, foto: Gogen/Euronics

Tušíte, co je to widget? Jen pro jistotu: existu-

jí dva přístupy k  internetu v  televizoru. Jedním 

je otevřený přístup s  webovým prohlížečem, 

do něhož můžete zadat libovolnou adresu tak, 

jak jste zvyklí z počítače. V něm se ale dálkovým 

ovladačem špatně pohybuje. Druhým je tzv. pří-

stup přes widget. Jde o malý prográmek zamě-

řený výhradně na spolupráci s jedním serverem, 

a  tudíž má ovládání ušité na  míru dálkovému 

ovladači. Práce s ním je tak snadná, ale zase ne-

máte volnost v pohybu a musíte si vystačit s těmi 

webovými stránkami, které jsou k dispozici. 

U televizoru Gogen to znamená archiv tele-

vize Nova, což je dost samo o sobě, výborné 

počasí Foreca s  řadou míst v Česku a mimo 

jiné také Facebook a vynikající hudební kanál 

iConcerts. K dispozici už je i možnost vstoupit 

na YouTube. 

Výborný dálkový ovladač
Jelikož připojení na  internet je pomocí kabe-

lu Ethernet (LAN), přes nějž jsme ho zkouše-

li, jednoduché (stačí zapojit), podívejme se 

na televizor jako takový. Po instalaci je zapnuta 

volba Eko a měřená spotřeba za provozu činí 

kolem 55 wattů. Pokud ji vypnete, dostanete 

se o asi deset wattů výše. 

Dálkový ovladač je zcela změněný a jde mu 

to k duhu. Prakticky zmizela malá tlačítka, je 

přehledný se solidním záběrem, takže nemu-

síte přímo mířit na čidlo. Menu je výborně ovla-

datelné, na první úrovni grafické a  lze v  něm 

cyklicky kolovat, což usnadňuje nastavování. 

Třídění naladěných kanálů je pak přímo ukáz-

kové.

Tlačítko pro EPG se sice zatoulalo poněkud 

stranou, ale programová nabídka je už dělána 

výtečně, zvuk a obraz se po vstupu do EPG 

nepřeruší. Pokud si však nastavíte upozornění 

na nějaký pořad, televizor se nedokáže z po-

hotovostního režimu probudit. Pouze se rozbli-

ká dioda pod panelem. 

Z EPG lze i nahrávat a stačí vám k tomu oby-

čejná USB paměť. 

Nic vám neunikne
U  zvuku chybí ten virtuální, ale popravdě ře-

čeno, nijak to nevadí, protože stejně funguje 

málokdy. Důležitější je, že automatika reagu-

jící na poměr stran příchozího pořadu pracuje 

dobře, stejně jako přednastavené obrazové 

režimy. 

Vedle nahrávání pořadů na  USB paměť či 

pevný disk (hodina zabere asi 2 GB) je tu i tzv. 

TimeShift. Jde o to, že pokud vám zazvoní te-

lefon, stačí jen zmáčknout tlačítko a pořad se 

nahrává. Jakmile skončíte, můžete začít sledo-

vat televizní vysílání tam, kde jste skončili, a nic 

vám neuteče. 

Multimédia jsou slušná, i  když se z  filmů 

přehrává pouze XviD (DivX nikoli) a MKV, oboje 

včetně českých titulků. 

Příjemně jsme byli překvapeni pohodovým 

internetem a solidním zvukem. Obraz má vý-

razné barvy se sklonem k červené v pleti, což 

lze utlumit v nastavení, které nabízí dokonce 

i  úpravu poměru zelená/červená. Jedinou 

otázkou je tak cena, která je srovnatelná s vý-

robky běžných značek. Pokud by šla níže, ur-

čitě by to nebyla špatná koupě, zvláště pokud 

jste příznivci Novy a počasí. 

K internetu televizor připojíte snadno kabe-

lem nebo pomocí USB Wi-Fi přijímače/vysíla-

če dodávaného jako příslušenství.
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Pasivní 3D nevyžaduje napájené brýle, které tak 

nejsou z LCD panýlků, nýbrž pouze z polarizač-

ních skel. Ve výsledku jsou jednodušší a hlavně 

podstatně levnější. Co do efektu si s aktivním 

3D ovšem nezadají, i  když nepochybným mi-

nusem jsou nižší pohledové úhly shora a zdola 

a také směrem k rohům obrazovky. Před naším 

televizorem s  úhlopříčkou 107 cm však může 

bez problémů sedět čtyřčlenná rodina a  ještě 

zbude místo. 

Řešení pasivního 3D Panasoniku se pocho-

pitelně nemůže vymknout z rámce dané tech-

nologie, ale snese plné srovnání s konkurencí. 

Navíc oproti ní nabízí LCD panel typu IPS, u kte-

rého výrobce garantuje životnost 60 000 hodin. 

Multimediální šok
Protože je televizor tenký, nevešly se některé 

konektory ve svých obvyklých velikostech. Ty-

picky SCART tedy vyžaduje konektor speciální, 

potřebný adaptér k napojení dostanete v ceně. 

Zabudována je bezdrátová síť Wi-Fi, takže 

přístup na internet je dílem okamžiku. Internet, 

u něhož budete moci zadat libovolnou webo-

vou adresu, bude k dispozici zanedlouho, zatím 

jsme si vyzkoušeli Viera Connect nabízející i pří-

stup do  archivu televize Nova a  zpravodajství 

tn.cz. 

Potěší i  programový průvodce EPG, byť se 

po vstupu přeruší obraz i zvuk. Pracuje ve dvou 

náhledech, přičemž v jednom ukazuje program 

vybrané stanice na asi šest hodin dopředu. Po-

těší však i zcela „předělaná“ multimédia. Nyní si 

už bez problémů můžete přímo z televizoru pro-

mítat HD videa z kamer a fotoaparátů i po jejich 

překopírování či přejmenování, a také 3D foto-

grafie. Lze pouštět i filmy v DivX s titulky v běž-

né Windows češtině, jenom je musíte pokaždé 

znova zapínat. Ani minulý rok tohle nešlo!

Výborný zvuk
Udávaná spotřeba je 55 W, v  pohotovostním 

režimu pak méně než 0,2 W a energetický ští-

tek hovoří o třídě A+. Pokud si televizor trochu 

vyladíte (především vypnete volbu „Živá barva“) 

a přepnete do povedeného režimu Kino, uvidíte 

velice slušný obraz s jemnějšími barvami, který 

doprovází výrazný zvuk, v  této třídě ojedinělý. 

Povětšinou uvidíte i výborné resamplování, tedy 

převod z nízkého rozlišení DVB-T na rozlišení vy-

soké (HD). Jediné, co chybí, je nahrávání. I tak 

nabízí Panasonic v  podobě ET5 solidní stroj 

střední třídy s výborným pasivním 3D a poprvé 

i s bezproblémovými multimédii a českými titul-

ky v DivX filmech. Pokud hledáte kvalitní a velice 

dobře vybavený LCD televizor, který vám přežije 

léta, tady jste na správné adrese. Navíc je vyrá-

běn v Česku.
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pasivní 3d televizor panasonic Viera TX-L42ET5

Tenký LcD televizor (4 cm) 
řady ET5 představuje první 
model roku 2012, který 
nám výrobce zapůjčil na 
vyzkoušení. V době, kdy 
budete číst tento článek 
(duben), by však měly 
být na trhu už všechny. 
Včetně nejvyšších řad VT50 
(plazma) a WT50 (LcD). 
U ET5 ovšem najdete něco, 
co nikde jinde u Panaso-
niku neuvidíte: pasivní 3D…

S báječnou výbavou

cena: 21.995 Kč (+ 4x brýle)

úhlopříčka, formát: 107 cm (42"), 16:9

obrazovka: LCD, podsvícení LED, 
1 920 x 1 080 bodů, úhel 
pohledu 178°

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

vstupy/výstupy 
(výběr):

4x HDMI, SCART (spec. 
konektor), digitální 
optický audiovýstup, 
Ethernet (LAN), sluchátka, 
mechanika karty SD,  
3x USB

rozměry (švh); 
hmotnost:

997 x 650 x 247 (bez 
podstavce 40) mm;  
17,5 kg

cena: 8.990 Kč

úhlopříčka, formát: 81 cm (32"), 16:9

obrazovka: LCD (podsvícení LED), 
1 366 x 768 bodů, jas 
500 cd/m2, úhel pohledu 
178°, odezva 5 ms

tuner a zvuk: analogový, DVB-T (i HD 
MPEG-4), DVB-C (i HD 
MPEG-4); zesilovač 2x 6 W

vstupy/výstupy 
(výběr):

4x HDMI, 2x SCART, 
digitální optický 
audiovýstup (cinch), 
Ethernet (LAN), sluchátka, 
2x USB

rozměry (švh); 
hmotnost:

770 x 520 x 203 (bez 
podstavce 44) mm; 
9,7 kg

Panasonic Tx-L42ET5
Gogen TVL 32982WEBcRR

Elegantní, střízlivý a přitom stále ještě odlišný vzhled. A to jsme prosím teprve u střední, možná dokonce u nižší 
střední třídy lCd televizorů Panasonic. Zhlédněte i ostatní. letos jsou parádní!

Podstavec se nešroubuje, jen zasouvá, a panel není natáčitelný, což u úhlopříčky 81 cm nevadí.

televizor s internetem Gogen TVL 32982WEBCrr

poprvé na netu
Internet v televizoru na-
bízí dnes už všechny velké 
značky a nyní začínají i ty 
menší. Příkladem je tento 
televizor, který kromě toho 
zvládá i nahrávání.
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Tahle plazmová 3D televize využívající 600Hz 

technologii zobrazování se Samsungu opravdu 

povedla, a  pokud odoláte vábení technologie 

LED, pak vám zcela určitě odvede dobrou a spo-

lehlivou práci. Její obrazovka má dobré podání 

barev a obrazový procesor se hodně snaží při 

přepočítávání z  nižšího rozlišení na  vysoké Full 

HD 1 920 x 1 080 obrazových bodů, že je to ně-

kdy především na obličejích zobrazených osob 

vidět při příjmu pozemního vysílání DVB-T – vy-

padá to, jako když fotoaparát nemůže doostřit 

na  detail, který chcete fotit. K  tomu, abyste to 

však vnímali, se nemusíte na tak obrovské obra-

zovce ani moc soustředit. Je to důsledek poma-

lého datového toku pozemního vysílání DVB-T, 

takže doporučujeme: tento stroj chce určitě pří-

jem ze satelitu nebo kabelovky! Špičkové je au-

tomatické přizpůsobování velikosti obrazu přijí-

manému signálu a přirozené roztažení obrazu až 

do  krajů (především u  for-

mátu 4:3), které nepůsobí 

kamenně jako u některých 

konkurentů. 

Špičkové jsou nejen 

ladění kanálů, citlivost 

vstupního dílu pro příjem 

DVB-T, ale i možnosti pří-

stupu k naladěným kaná-

lům či zobrazení elektro-

nického programového 

průvodce (to může být vzorem i  pro některé 

ostatní výrobce). Slušný je převod 2D na  3D 

(dvoje aktivní brýle jsou v dodávce).

Internet
Nemá cenu se moc široce rozepisovat o snad-

nosti ovládání televize, stačí jen tolik, že pro za-

dávání adres do webového prohlížeče můžete 

použít klávesnici a myš, připojené přes USB. 

Po připojení myši se na obrazovce objeví kur-

zor, jak ho znáte z počítače, a televizor se pak 

také tak (snadno) ovládá. Neskutečně snadné. 

Máte tu Voyo.cz, půjčovnu filmů Fun TV, pod-

poru YouTube, Facebooku. Je tu průvodce do-

mácím cvičením, prostě na co si vzpomenete. 

A hlavně: nic nemusíte dlouho hledat! 

Tak dobře integrovanou a promyšlenou na-

bídku internetových aplikací nemá na trhu ni-

kdo jiný.

A to ještě nevíte, že pokud televizor připojíte 

do  domácí sítě, můžete díky technologii All-

Share Live přehrávat všechna multimédia, kte-

rá naleznete na domácí síti. Třeba ze síťového 

disku (NAS), který podporuje specifikaci DLNA 

2.0, nebo z  počítače, ve  kterém jste povolili 

sdílení multimediálních adresářů pro tento te-

levizor. A možnost přehrávat filmy, fotky nebo 

hudbu, uložené v chytrém mobilním telefonu? 

Žádný problém! Po spuštění AllShare na mobi-

lu, výběru televizoru a odsouhlasení televizním 

dálkovým ovladačem máte hotovo a  můžete 

se dívat na film.

Televizor má sice jen dva USB porty, ale! 

Jeden z nich (proudově) utáhne i externí pev-

ný disk, nemusíte ho tedy napájet z adaptéru. 

S tím souvisí, že tato televize i nahrává vybrané 

programy. 

Skvostem je dálkové ovládání s  povrchem 

z česaného hliníku s možností zapnout si pod-

svícení kláves. S ním ovládnete nejen funkce te-

levizoru, ale i internetové funkce včetně prohlížení 

webu (pokud si nepřikoupíte klávesnici a myš), 

dokonce i funkce nahrávání a přehrávání.

Suma sumárum. Jde o  vyspělý televizor. 

Obdivuhodné na  televizorech Samsung nové 

řady jsou ale internetové a multimediální funk-

ce, které jsou do nich vestavěny tak, jako by 

tam patřily odjakživa. Skvělá je i  technologie 

AllShare Live, o které sice mnoho nevíme, pro-

tože Samsung neodkryl ještě všechny karty, 

ale půjde pracovat s multimédii i mimo domácí 

síť, z  internetu. Už nyní je možné spouštět vi-

dea ze sociálních sítí Facebook, Family Story 

a Picasa.
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plazmový 3d televizor Samsung pS60E6500

Jedna radost

cena: 44.990 Kč

úhlopříčka, formát: 152 cm (60"), 16:9

obrazovka: plazma, 1 920 x 1 080 
bodů/Full HD, jas 500  
cd/m2, úhel pohledu 178°, 
odezva 5 ms

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

vstupy/výstupy 
(výběr):

3x HDMI, 1x SCART, 
digitální optický 
audiovýstup, Ethernet 
(LAN), sluchátka, 2x USB, 
vestavěný modul Wi-Fi, 
CI slot

rozměry (švh); 
hmotnost:

1 394 x 908 x 335 mm; 
35,2 kg

Samsung PS60E6500

3d televizor Samsung nás mile překvapil. Především pak integrací internetu do 
samotného přístroje, ta je přímo ukázková!

Novinka od Samsungu zaujme především 
střízlivým designem s tenkým rámečkem ko-
lem obrazovky, který zvnějšku doplňuje ještě 
další – umělohmotný – připomínající sklo. 
Podstavec má i nohu z průhledného plastu. 
Všechny tyto detaily televizi zjemňují a dávají 
jí punc elegance.

Fotodivize Panasoniku překvapila a světlo světa 

spatřily levné ultrazoomové přístroje SZ1 a SZ7 

(pět, resp. šest tisíc korun), lišící se především 

natáčením Full HD videa s 30 snímky za sekun-

du, senzorem MOS a  focením do  3D u  SZ7. 

Popravdě, ani jsme nedoufali, že vás s  jedním 

z nich budeme moci seznámit tak rychle.

Slušná výbava
Elegantní, tenký fotoaparát s  automatickou 

krytkou objektivu Leica začínajícího na 25 mm 

vyjede po zapnutí velice svižně, takže je SZ1 

připravena k  činnosti během sekundy. Také 

zoomování je svižné a  bez zpoždění, kupo-

divu jinak na  tom není ani ostření snímku 

za  drtivé většiny situací. V  režimu inteligentní 

automatiky, který bohužel není zapnut po prv-

ním spuštění, reaguje aparát velice dobře, 

byť s  mírnou tendencí opomíjet protisvětlo. 

Ve standardním režimu si můžete vybrat mezi 

až 23 ostřicími body, zvolit prioritu obličeje či 

nepřetržité ostření. Mezi scénickými režimy 

najdete i panorama, které se sestavuje ve fo-

toaparátu a je vidět i v režimu prohlížení. I tato 

výbava je příjemným překvapením.

A  kde budete omezeni? Kupodivu nikoli 

ve videu, kde je k dispozici samostatná video-

spoušť a  funguje zvuk i  zoomování. Omeze-

ni budete pouze v  režimu panoramat, kde je 

výsledná velikost snímku ořezána na  zhruba 

megabajt, zatímco jeden klasický snímek má 

kolem 5 MB. Zjevně je to kvůli tomu, aby fo-

toaparát panorama vůbec zvládl sestavit. 

Spokojit se budete muset také s displejem se 

slabšími pohledovými úhly shora a zdola, což 

ovšem není žádným překvapením. 

Skvělá práce!
Protáhli jsme SZ1 po italských horách a kolem 

nádherného Lago di Garda. Foťáček se v po-

hodě vejde do  kapsy u  kalhot a  díky deseti-

násobnému optickému zoomu podpořenému 

optickou stabilizací jsme si z  jezera v  klidu 

„přitáhli“ ranní surfaře, kterým v březnu foukal 

svěží vítr a díky místnímu středomořskému kli-

matu jim do toho všeho ještě kvetly magnólie.

Objektiv se ukázal překvapivě dobrý, snímky 

i  za  místního oparu byly povětšinou jako brus 

a  video v  HD s  datovým tokem 10 Mb/s na-

prosto bezproblémové, i  když díky náročnému 

kódování do  MPEG-4 trochu více vyčerpává 

akumulátor. To však v režimu focení vůbec pozo-

rovat nebudete a DMC-SZ1 bez dobíjení zvládl 

i  týdenní dovolenou spojenou s častým prohlí-

žením a mazáním snímků. Jak vidno, Panasonic 

spolu s Leicou odvedl výtečnou práci, takže vám 

SZ1 rozhodně doporučujeme. Za danou cenu si 

dnes nemůžete vybrat lépe.

ultrazoomový fotoaparát panasonic dMC-Sz1

za necelých 5.000 Kč si dnes už 
můžete pořídit fotoaparát s ob-
jektivem Leica, desetinásobným 
optickým zoomem, optickou 
stabilizací, natáčením HD videa 
a mj. také s režimy panoramat 
a inteligentní automatiky.

cena: 4.990 Kč

objektiv: Leica DC Vario-Elmar, 
10x optický zoom 
(25–250 mm), světelnost 
3,1–5,9, optická 
stabilizace

rozlišení CCD, 
citlivost:

16,1 mil. pixelů, ISO 
100–1 600  
(High Sens až 6 400)

formát fotografií 
a videa; paměť: 
 

JPG, HD video (MPEG-4) 
1 280 x 720 bodů, 
25 sn./s;  
mechanika karty SD (XC) 

napájení: akumulátor Li-Ion, 
680 mAh (2,5  Wh)

vstupy/výstupy: univerzální pro A/V a USB

rozměry (švh); 
hmotnost:

99 x 59 x 21 mm; 130 g 
(včetně akumulátoru)

Panasonic Lumix DMc-Sz1

Levný a dobrý

SZ1 pochopitelně charakterizuje levný návrh, ale vůbec levně, tj. „plastově“, 
nevypadá. obruba je kovová a je do ní například umístěn úchyt pro poutko a spoušť. 

Místo pro připevnění stativu je pak samozřejmě plastové.

objektiv leica i optická stabilizace se vskutku činí… 
(foceno z ruky).
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Větrák je spínaný a při běžné práci se zapíná 

málokdy. Z830 se hřeje naprosto minimálně 

třeba i  po  pěti hodinách pouštění filmů, ale 

záleží na  zátěži. Rozhodně se tuto Portégé 

nedoporučuje položit jen tak na peřinu, jak to 

jde s konkurenčními stroji, a v návodu se na to 

vysloveně upozorňuje. Výhody však nepo-

chybně převažují! První z nich je, že otevírání 

ultrabooku zvládnete jednou rukou, aniž by se 

přitom nadzvedla spodní část s klávesnicí.

Kde to najdete? Nikde!
Zabudován je matný displej (sláva!), matně 

černá podsvícená klávesnice a  vše ostatní 

kryje ocelově šedá – a  opět matná – meta-

lická úprava, na níž se otisky prstů nedrží. Je 

tu ale i mechanika karty SD, plné HDMI, plné 

rozhraní pro napojení monitoru (VGA – D-Sub) 

a  opravdový konektor Ethernet (LAN). Tohle 

rozhodně není obvyklá ultrabooková výbava!

Vše navíc doplňuje 128GB flash disk (nic se 

netočí), HD kamerka a  trojice rozhraní USB, 

z  nichž jedno je 3.0 a  jedno typu „Sleep & 

Charge“, takže lze i při zcela vypnutém počíta-

či dobíjet např. telefon.

Dvojice reproduktorů je umístěna vpředu 

pod opěrkou dlaně, takže zvuk je skvěle sly-

šet, a jak je v této kategorii zvykem, zesilovač 

má také více než slušný výkon. A  aby toho 

nebylo málo, dotyková destička umí rolovat 

jak v  horizontálním, tak ve  vertikálním směru 

a  podporuje více dotyků. Můžete tedy třeba 

dvěma prsty zoomovat fotografie stejně jako 

na tabletu či smartphonu.

 

S jediným omezením
Z830 se dobije za 2,5 hodiny a vydrží – při pře-

hrávání filmu – přes pět hodin, při běžné práci 

(bez Wi-Fi) pak ještě o více než hodinu déle. 

Dobu provozu můžete prodloužit použitím tzv. 

Eko režimu, jehož tlačítko najdete nad kláves-

nicí. Hned vedle něj je přístup do systému Intel 

WiDi dovolujícího bezdrátově přenést obraz 

z displeje na televizor. S adaptérem Belkin to 

fungovalo naprosto pohodlně!

Příjemná je i správa napájení, u níž narazí-

te na nebývale mnoho možností a také na to, 

že i  při hibernování notebooku, tedy uložení 

rozpracované práce na  disk, stačí jen nad-

zvednout víko s displejem a Toshiba se sama 

zapne. 

Portégé Z830 je rozhodně velkým počinem, 

který ještě okoření plánovaná doková stani-

ce (2.500 Kč, napojení přes USB 3.0). Pokud 

vám nevadí větrání na  spodní straně, které 

ho znemožňuje používat tak, jak je zvykem 

u  ostatních, dostanete vynikající stroj s  tou 

nejvyšší možnou ultrabookovou výbavou, kte-

rému kompletní start Windows 7 trvá pouhých 

19 s a probuzení z hibernace je prakticky oka-

mžité. Ani to se hned tak nevidí.

TEST • ELEKTRONIKA

autor: Bohumil Herwig, foto: Acer

ELEKTRONIKA • TEST

cena: 22.990 Kč

displej; grafická 
karta:

33,8 cm (13,3"), 1 366 
x 768 bodů, podsvícení 
LED; Intel HD Graphics 
3000

procesor; paměť 
(RAM); disk:

Intel Core i3-2367M, 
1,4 GHz; 4 GB (minus 
až 1,7 GB pro grafiku); 
128 GB flash disk (SSD)

akumulátor: Li-Pol, kapacita nezjištěna 

vstupy/výstupy: HDMI, VGA (monitor), 3x 
USB (1x 3.0), Ethernet 
LAN, sluchátka, mikrofon, 
externí mikrofon, 
mechanika paměťové 
karty SD (XC), Wi-Fi, 
Bluetooth

rozměry (švh); 
hmotnost:

316 x 16 x 227 mm; 
1,1 kg

Toshiba Portégé z830-10R
Šasi je ze slitiny hořčíku, nízkoprofilová klávesnice se 
neprohýbá a má vynikající rozložení. Multidotyková 
destička je doplněna čtečkou otisků prstů a pod ní 

najdete dobře viditelné lEd diody.

ultrabook Toshiba portégé z830

Výbava i záruka
Ultrabooky frčí, to je evidentní. Tento ale výbavou a provedením 
přesahuje i to nejlepší, co můžete v dané kategorii vidět. 
Musíte se ovšem smířit s větrákem na spodní straně, 
což u konkurence většinou nenajdete. Stejně 
jako tříletou záruku platící i na aku-
mulátor a klávesnici, která 
odolá až třem decilitrům vody, 
aniž by to způsobilo problém.

excelentní

Pružné víko s displejem je koncept, který firma už nějakou dobu razí a na který si musíte zvyknout. displej neodráží 
okolí a je výborný. Smířit se musíte jen s menšími pohledovými úhly. Zvláště odspodu.

ultrabook Acer Aspire S3

ultra, ultra, ultra
Možná jste zaregistrovali nástup tzv. ultrabooků. 
Lehkých, výkonných a elegantních strojů, které 
klidně můžete položit na peřinu, protože se 
málo zahřívají. Na evropském trhu je jich vyslo-
veně jen pár a toto je jeden z nich. A je výtečný!

ultrabooky představují skutečný evoluční krok, a navíc lahodí oku. Acer Aspire S3 není v tomto ohledu výjimkou. kov je 
zkrátka kov.

Ultrabooky mají oproti kilovým mininote-

bookům, které nejspíše znáte, minimálně dvě 

výhody: podstatně méně se hřejí, a  tudíž ne-

vyžadují odvod tepla na spodní straně, druhou 

je podstatně vyšší výkon. To vše je vykoupeno 

o něco větší hmotností (cca o půl kilogramu) 

a hlavně vyšší cenou.

Solidní návrh
Design Aspire S3 je opravdu dobrý. Některé 

ultrabooky jdou totiž kvůli své minimální výš-

ce špatně otevírat, ale o tomto to neplatí. Acer 

však zvolil na  místo SSD flash disku, který 

znáte typicky z USB paměti, disk kombinova-

ný, takže je vše náchylnější na otřesy, ale zato 

levnější a  s  vyšší kapacitou. Díky kombinaci 

klasického točivého pevného disku s  20GB 

flash pamětí působící jako velký buffer, může 

být ultrabook levnější a  přitom stále velice 

rychlý jak při práci, tak při uspání i probouzení 

ze spánku.

Tělo Aspire S3 je ze slitiny hořčíku a hliníku, 

víko má kovový povrch a  je v  rámci možností 

solidně bytelné i na zkrut (zkoušeli jsme). Oproti 

konkurenci je výhodou zabudování mechaniky 

paměťové karty SD, naopak minusem je absen-

ce rozhraní USB 3.0. Pochválit však musíme kla-

sické HDMI a samostatná tlačítka PgUp a PgDn.

Na  klávesnici se příjemně píše a  také do-

tyková destička je velice dobrá. Jen si musíte 

zvyknout na  zřetelné cvakání. Alespoň u  za-

půjčeného kusu tomu tak bylo. 

S mechanikou SD karty
Aspire S3 neuvěřitelně rychle startuje a  pro-

buzení z  pohotovostního režimu je prakticky 

okamžité, k čemuž přispívá i to, že se Windows 

7 po zvednutí víka s displejem spouštějí auto-

maticky, aniž byste mačkali nějaké tlačítko. To 

rozhodně není u notebooků obvyklé. 

K  uspání stačí naopak jen víko zaklopit 

a  i když tu klasická hibernace s uložením dat 

na  pevný disk není, stará se o  vše samotný 

notebook v okamžiku, kdy je v pohotovostním 

režimu delší dobu. Pak se automaticky uspí 

takříkajíc hlouběji, a než se zcela vypne, vydrží 

v tomto typu spánku až 50 dnů. 

Při práci na akumulátor potěší kdykoli dobře 

viditelné LED diody pro napájení a dobíjení, při 

běžné práci jsme dosáhli nějakých 5,5 hodi-

ny provozu, při sledování filmů pak 4,2 hodiny, 

což není v  této kategorii nijak oslnivé. Zjevně 

se na o něco kratším čase podepisuje klasický 

točivý disk. 

Mezi zásadní výhody Aspire S3 počítáme 

mechaniku karty SD pro ty, co rádi fotí, a HDMI 

v plné podobě (tedy žádné „mikro“ vyžadující 

pro napojení na televizor redukci). Nevýhodou 

pro někoho mohou být horší pohledové úhly 

displeje zdola a shora (není to ale nic zásadní-

ho) a absence USB 3.0. Jiné vlastnosti, včetně 

ceny, to ale podle nás bohatě vyvažují. 

Pokud hledáte kvalitní a zároveň lehký note-

book s dostatečným výkonem a výdrží klidně 

i pět hodin (k dobití stačí dvě), pak tady budete 

doma. S3 totiž představuje opravdu výbornou 

kombinaci cena/výkon a vše je o to zajímavěj-

ší, že tento segment ultrabooků je zcela nový 

a ceny ani zdaleka nejsou ustálené.

cena: 18.990 Kč

displej; grafická 
karta:

33,8 cm (13,3"), 16:9, 
1 366 x 768 bodů, 
podsvícení LED;  
Intel HD Graphics 3000

procesor; paměť 
(RAM); disk:

Intel Core i5, 1,6 GHz;  
4 GB; 320 GB

akumulátor: Li-Pol, 3 280 mAh 

vstupy/výstupy 
(výběr):

HDMI, 2x USB, 
mechanika paměťové 
karty SD, Wi-Fi, 
Bluetooth

rozměry (švh); 
hmotnost:

32,3 x 1,8 x 21,9 cm; 
1,4 kg

Acer Aspire S3



POČÍTAČE • hVĚzdNÉ NOTEBOOkY

autor: Milan Loucký, foto: Asus, Lenovo

Notebook Lenovo IdeaPad G770AH
cena: 17.990 Kč

Notebook Lenovo IdeaPad B560
cena: 13.490 Kč

Notebook Asus K73SV 
cena: 15.990 Kč

Špičkový notebook s velkou úhlopříčkou obrazovky 17,3 palce a moderním dvoujádrovým proceso-

rem Intel Core i5 SandyBridge 2430M.

• Kapacita paměti RAM: 8 GB

• Kapacita pevného disku: 500 GB

• Grafická karta: AMD Radeon HD 6650M 2GB

• Operační systém: Microsoft Windows 7 Home Premium

Příjemný notebook s 15,6palcovou úhlopříčkou obrazovky je vybaven dvoujádrovým procesorem Intel 

Core i5 520M. 

• Kapacita paměti RAM: 4 GB

• Kapacita pevného disku: 500 GB

• Grafická karta: nVidia GeForce 310M 1GB

• Operační systém: Microsoft Windows 7 Home Premium

Velmi dobře vybavený notebook má úhlopříčku obrazovky 17,3 palce a je vybaven dvoujádrovým 

procesorem Intel Core i5 SandyBridge 2410M.

• Kapacita paměti RAM: 4 GB

• Kapacita pevného disku: 750 GB

• Grafická karta: nVidia GeForce GT 540M 1GB

• Operační systém: Microsoft Windows 7 Home Premium

hvězda zábavy
Pokud uvažujete o nějakém notebooku, který by se stal hvězdou zábavy ve vaší domác-
nosti, přinášíme vám opět několik hvězdných tipů.

iNSpirACE EurONiCS • 2/201230

UŽIJTE SI PARÁDNÍ 
PROSTOROVOU 
PODÍVANOU!
Tato televize s příjemným 
a jednoduchým ovládáním 
vaše oči zaručeně neunaví!

Televize LG 42LM615S, LED
• Full HD 3D LED TV s úhlopříčkou 107 cm
• rozlišení 1 920 x 1 080, TruMotion 200 Hz
• Cinema 3D LED TV s možností konverze 

2D–3D
• 2x USB 2.0 (MP3/JPEG/HD DIVX), 3x HDMI
• DVB-S2 (HD satelitní tuner – možnost 

sledování HD programů), DVB-T, DVB-C
• DLNA – přístup k obsahu na jiných DLNA 

zařízeních v domácnosti
• Dual Play (umožňuje současně na jednom 

televizoru zobrazit dva odlišné 3D obrazy; 
spolupracuje s PlayStation 3 a Xbox 360)

Model LG 47LM615S, LED s úhlopříčkou 119 cm za 26 990,-

HVĚZDY EURONICS
Vybíráme pro vás to nejlepší z nabídky prodejen EURONICS!
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20 990,-

EURONICS ZÁRUKA

Součástí balení jsou 4 kusy 
polarizačních Cinema 3D brýlí.

FOŤTE, TOČTE A PODĚLTE SE S PŘÁTELI!
Kompaktní fotoaparát s okamžitým dosahem do sociálních sítí.

Fotoaparát Samsung EC-WB150
• 14,2megapixelový CCD snímač • 18x širokoúhlý optický zoom (24–432 mm)
• záznam HD videosekvencí 720 p • optická redukce vibrací • díky vestavěnému modulu Wi-Fi 
můžete okamžitě sdílet své zážitky na Facebooku™, ve službách Picasa™ a Photobucket™ nebo 
přes e-mail, můžete také odesílat videa do služby YouTube • 3,0" displej HVGA LCD se zlepšeným 
kontrastem a reprodukcí barev • funkce TV Link umožňuje bezdrátově zobrazovat vaše záběry 
na velké televizní obrazovce • pomocí funkce automatického zálohování lze jediným kliknutím 
bezdrátově ukládat vaše fotografie do PC • k dispozici v bílé a černé barvě 4 990,-

PLATNOST DO 30. KVĚTNA 2012

KATALOG VÝROBKŮ
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STYLOVÝ FOŤÁK, 
KTERÝ NIKDY NEZKLAME!
Nástupce a pokračovatel legendárních 
modelů S3000 a S3100, plný ještě lepších funkcí.

Fotoaparát Nikon Coolpix S3300 
• 16megapixelový CCD snímač • 6x širokoúhlý optický zoom (26–156 mm) • záznam 
brilantních videosekvencí 720 p • samostatné tlačítko záznamu videosekvence 
• optická redukce vibrací (VR) • 6,7 cm displej s 230 000 body, antireflexní 
vrstvou a pětistupňovou regulací jasu • 18 motivových programů • automaticky 
optimalizovaná nastavení fotoaparátu pro nejběžnější motivy, efekty a místa

3 190,-

10 990,-

VÝBORNÉ SNÍMKY 
V JAKÝCHKOLIV RUKOU!
Kompaktní fotoaparát vybavený pokročilými funkcemi 
pro fotografování a natáčení videa ve Full HD kvalitě.

Fotoaparát Olympus SH-21
• 16megapixelový CMOS snímač
• 12,5x superširokoúhlý optický zoom (24–300 mm)
• 1 080p Full HD video a HDMI ovládání
• duální obrazová stabilizace • dotykový 7,6cm displej 
s 460 000 body pro perfektní náhled a kompozici • režim 3D 
fotografie • štíhlé tělo o síle jen 18,8 mm ve třech barvách: 
černé, zlaté a červené 5 490,-

ZÁZNAM VE SKVĚLÉ TECHNICKÉ KVALITĚ 
ZVLÁDNETE NATOČIT TAKÉ VY!
Videokamera Full HD se snadným použitím, 
výkonným zoomem a vestavěným projektorem.

Videokamera SONHDRPJ200EBCEN
• vestavěný projektor
• skvělý dosah s rozšířeným 25x optickým zoomem
• CMOS snímač „Exmor R“ pro výjimečný výkon 

při nedostatečném osvětlení
• optická stabilizace obrazu SteadyShot (aktivní režim)
• 5,3megapixelové fotografie, 2,7" dotykový LCD displej
• inteligentní automatický režim iAUTO usnadňuje fotografování 

pro 60 různých scén
• rychlá aretace zaostření ve dne i v noci díky funkci Quick AF
• funkce Face Detection (detekce obličeje) a Smile Shutter (snímání úsměvu)

Černé, fialové, růžové, 
stříbrné, zelené, zlaté, modré 

a červené provedení.
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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

PRIMA OBAL DO POHODY I NEPOHODY
Značková brašna na netbook Dicota Base XX Mini!

399,-

13 990,-

12 990,-

HVĚZDA ZÁBAVY
Odlište se od davu a dopřejte si 
skvělou image a kvalitu značky VAIO

Notebook Sony VAIO EH3S6E
• úhlopříčka obrazovky 15,5"
• rozlišení displeje 1 366 x 768
• 2jádrový procesor Intel Pentium B960
• frekvence procesoru 2,2 GHz
• kapacita paměti RAM 4 GB
• kapacita pevného disku HDD 320 GB
• grafická karta nVidia GeForce GT 410M 512MB
• Bluetooth, Wi-Fi, webkamera, HDMI, 4x USB
• Microsoft Windows 7 Home Premium
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PŘEMÝŠLÍTE, 
KAM S DALŠÍM NÁKUPEM?
Tak už neváhejte! Kombinovaná chladnička Bosch komfortně 
uskladní vaše potraviny. Navíc při minimální spotřebě energie!

Bosch KGE36AL41
• 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 dveřích a při 
zvýšení teploty • funkce holiday • hlučnost 38 dB • dynamické chlazení díky vnitřnímu 
ventilátoru • automatické odtávání • 3 transparentní mrazicí boxy, z toho jeden BigBox 
• systém LowFrost • barva InoxLook • rozměry (v x š x h): 186 x 60 x 65 cm

12 990,-

11 990,-

CHYTŘE VYMYŠLENO: 
SKLENIČKY I HRNCE NARÁZ!
Dokonale umyje i dokonale vysuší! 
Navíc s minimálními náklady. 

Myčka Siemens SN24M284EU
• kapacita 13 souprav • spotřeba energie 0,92 kWh
• spotřeba vody 6,5 l • energetická třída A++
• účinnost mytí A • účinnost sušení A
• dětská pojistka • funkce myčky: displej; indikace leštidla; indikace 
soli; ukazatel zbytkového času • odložený start • 4 mycí programy: 
intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, Eco 50 °C, TurboSpeed 20 min
• rozměry (v x š x h): 84,5 x 60 x 60 cm

DŮSLEDNĚ 
ZATOČÍ 
S JAKOUKOLIV 
ŠPÍNOU!
Díky své malé hloubce 
může stát téměř kdekoliv! 

Pračka AEG L71060SLCS
• kapacita prádla pro praní 6 kg
• energetická třída A++
• třída pracího výkonu A
• max. počet otáček 1 000 min-1

• třída účinnosti odstřeďování C
• spotřeba energie 0,9 kWh
• spotřeba vody 45 l
• materiál vany carboran
• panel v češtině
• rozměry (v x š x h): 85 x 60 x 45 cm

18 990,-
Extrémně úsporná!

Příborová 
zásuvka!
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MŮŽE BÝT VAŘENÍ ZÁBAVOU?
To každopádně! 
A s Morou ho máte navíc pod kontrolou!

Kombinovaný sporák Mora KS715GW
• energetická třída A 
• pojistka plynových hořáků • dětská pojistka 
• elektrické zapalování hořáků 
• trouba 48 l • 6 programů • gril/infragril • horký vzduch • 
programovatelné digitální hodiny • dvoudílná smaltovaná mřížka
• rozměry (v x š x h): 85 x 50 x 60,5 cm

7 990,-

ZIMA, ZIMA, 
CHLADNO, 
PŘIHOŘÍVÁ…
A máte ji! Dokonale pečuje 
o vaše potraviny a zároveň 
o ní téměř nevíte.

Kombinovaná chladnička 
Samsung RL39TGCMG
• objem chladničky užitný 207 l
• objem mrazničky užitný 87 l
• energetická třída A++
• spotřeba energie 0,55 kWh
• spotřeba energie 200 kWh/rok
• automatické odmrazování 

chladničky
• police skleněné police
• změna otevírání dveří
• systém přímého chlazení – Direct 

cooling
• ventilátor pro lepší distribuci 

vzduchu
• rozměry (v x š x h): 

185,5 x 59,5 x 64,5 cm

ZAMĚŘENO NA RODINU!
Bravurně zvládá hromady prádla.

Pračka LG F1480QDS
• energetická třída A+++
• kapacita prádla 7 kg • třída pracího výkonu A
• max. počet otáček 1 400 min-1 • třída účinnosti odstřeďování A
• spotřeba energie 0,91 kWh • spotřeba vody 49 l
• 6 MOTION, parní praní, duální sprchování, Fuzzy logic, nulová 
spotřeba v režimu stand-by, dětský zámek, odložený start 3–19 hodin, 
nový tvar bubnu, velká dvířka 35 cm, Aqua Lock, cyklus bavlna 40 °C 
– 94 minut, automatické vážení a vyvážení 
• rozměry (v x š x h): 85 x 60 x 59 cm 11 990,-

15 990,-

Parní praní!

10 let záruka 
na digitální invertorový 

kompresor!
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ZDRAVĚ, RYCHLE, 
ŠETRNĚ A KVALITNĚ!
Co ještě dodat? No přece velmi chutně. 
Vyzkoušejte a uvidíte!

Parní hrnec Tefal VS 400330 
VitaCuisine Compact
• 3 vrstvy masa v jednom kroku 
• patentovaná funkce Vitamin + 
• příkon 2 000 W 
• digitální displej
• digitální časovač 60 min
• funkce auto-stop 
• funkce keep warm 
• odložený start
• 4 skleničky se silikonovými víčky pro přípravu pudingů, suflé a dalších delikates

Extrémně vysoký sací výkon 
s úsporným motorem!

PRO MALÝ 
I VĚTŠÍ ÚKLID
Skladný, samostojící, 
okamžitě k dispozici!

Vysavač Rowenta 
RH 845301 
• vysoká flexibilita 

(bez kabelu, bez sáčku)
• vysaje až 99 % nečistot
• systém Air Force Cyclonic 
• napětí 12 V / odpovídá 

příkonu 2 200 W
• hladina hluku 80 dBA 
• objem zásobníku 0,9 l
• XL násada – není nutné se 

ohýbat při vysávání v těžko 
dostupných místech

• ergonomické držadlo 
s měkkým povrchem

• zabudovaný aktivní 
turbokartáč – funkce booster

• patentovaná sací hlavice 
Delta Force

2 499,-

2 499,-

Kniha s recepty 
ZDARMA!

3 499,-

NIKDE ANI SMÍTKO!
Sympatický vysavač si bez zaváhání 
poradí s jakoukoliv dávkou nečistot! 

ETA CANTO 1481 90000 
• Eco motor s příkonem 1 600 W – sací výkon 
530 W • HEPA filtr č. 12 • systém SOFT START
• 7násobná filtrace • akční rádius 10 m
• nízká úroveň akustického hluku 77 dB(A)
• elektronická regulace sacího výkonu
• příslušenství: štěrbinová hubice, polštářová 
hubice, kovová teleskopická trubka, malá 
turbohubice na textilie, 
Diestro hubice otočná o 180°
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ANI KAPKA NAZBYT!
V okamžiku další čerstvá porce zdravých vitamínů!

Odšťavňovač ETA 0032 90000 Fresher
• příkon 800 W /220–240 V
• max. počet otáček 10 000 min-1

• speciální motor se zpětnou vazbou – automatická regulace otáček podle momentálního 
zatížení – velká výtěžnost a dlouhá životnost

• plynulá regulace otáček pro optimální odšťavňování různých druhů ovoce a zeleniny
• možnost vkládání velkých kusů ovoce nebo zeleniny (např. celá jablka)
• nerezové odšťavňovací mikrosítko – minimální ztráta vitamínů
• možno mýt v myčce – mimo podstavce s motorem
• velká nádoba na odpad 2 l
• nádoba na džus 0,7 l

2 599,-

7 199,-

16 990,-
ČERSTVÁ, VOŇAVÁ A LAHODNÁ!
Vaše káva přesně taková, jakou ji milujete! 
Určeno pouze a výhradně těm, kteří to ocení!

Espresso Philips HD8753/19 Intelia Cappuccino
• integrovaná funkce automatického dávkování mléka se snadným doplňováním Easy 
Refill • nádobu na mléko lze mýt v myčce • menu pro přizpůsobení a údržbu • kompaktní 
a energeticky úsporný • LED displej pro snadné ovládání uživatelem • Saeco Adapting 
System pro optimalizaci mletí kávy • tišší keramické mlýnky melou při nízké teplotě, a proto 
káva neztratí aroma  • kapacita zásobníku na zrnkovou kávu 300 g • kapacita odnímatelné 
nádržky na vodu 1,5 l • kapacita zásobníku na kávové sedliny 10 porcí • tlak čerpadla: 
15 bar • energetická třída A, spotřeba v pohotovostním režimu < 1 W

Snadné ovládání, 
snadná údržba!

S BRNĚNÍM SI NEPORADÍ!
Ale jinak zvládne cokoliv! Nejjednodušeji, 
nejrychleji a nejbezpečněji. Excelentní výsledky 
od hedvábí přes len až po kašmír.

Žehlička Philips GC9230/02 systémová
• systémová žehlička s jedinečnou technologií Optimal Temp
• stoprocentně snadné používání = žádné nastavování • stoprocentně 
šetrné na veškeré látky • stoprocentně efektivní při žehlení = žádná jiná 
žehlička není rychlejší • žehlicí plocha SteamGlide • stálý výstup páry 
až 120 g/min • tlak páry až 5,5 baru • parní impulz 240 g/min • stálý 
vertikální výstup páry • výstup páry ve špičce • měkká rukojeť
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foto: Acer, Toshiba, Thinkstock

Notebook Toshiba Satellite L750D 
cena: 12.490 Kč

Notebook Toshiba Satellite c660-28V
cena: 11.990 Kč

Notebook Acer Aspire 5749 
cena:  11.990 Kč

Elegantní a velmi dobře vybavený notebook s 15,6 palcovou úhlopříčkou obrazovky je vybaven 

čtyřjádrovým procesorem AMD A6 3400M.

• Kapacita paměti RAM: 6 GB

• Kapacita pevného disku: 640 GB

• Grafická karta: AMD Radeon HD 6540G2 1GB 

• Operační systém: Microsoft Windows 7 Home Premium

Tento dostupný výkonný notebook má úhlopříčku obrazovky 15,6 palce a používá procesor dvoujá-

drový Intel Core i3 370M. 

• Kapacita paměti RAM: 4 GB

• Kapacita pevného disku: 640 GB

• Grafická karta: AMD Radeon HD 5470M 1GB 

• Operační systém: Microsoft Windows 7 Home Premium

Sympatický notebook je vybaven 15,6palcovou obrazovkou a používá dvoujádrový procesor Intel 

Core i3 SandyBridge 2330M.

• Kapacita paměti RAM: 4 GB

• Kapacita pevného disku: 750 GB

• Grafická karta: Intel HD Graphics 3000 

• Operační systém: Microsoft Windows 7 Home Premium
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Forum Nová Karolina, Ostrava
Den 22. březen 2012 byl svátkem pro všechny 

Ostravany a  lidi z  okolí. Otevíralo se tu nové 

obchodní centrum Forum Nová Karolina. 

V ní sídlí i  jedna z nejmodernějších prodejen 

společnosti EURONICS v  České republice. 

Návštěvníci zde mohou najít prezentace svě-

tových novinek z  oblasti elektrospotřebičů 

a  budou si moci nakoupit přes on-line pro-

dejní místa. Ta jim nabídnou možnost vybrat 

si zboží, které v prodejně nenajdou, a objed-

nat si jej i  s  dopravou domů. Mimo jiné tyto 

prodejní kiosky slouží jako informační panely 

o produktech, novinkách, službách a akcích.

Vedoucím prodejny je Daniel Řeholka a re-

gionálním vedoucím Tomáš Hrčka. Těsně před 

otevřením prodejny jsme se zeptali na  spo-

kojenost Františka Mikloška, který je zod-

povědný ve  fi rmě HP Tronic za prodejny sítě 

EURONICS. Odpověděl nám: „Chci opravdu 

poděkovat všem zainteresovaným, kteří se 

podíleli na  otevření této moderní prodejny, 

za  výborně odvedenou a  zcela profesionální 

práci. Prodejně a jejímu personálu přeji vyso-

ké tržby a co nejvíce spokojených zákazníků!“

A protože obrázky řeknou víc než další slo-

va, podívejte se na  fotografi e pořízené těsně 

před otevřením této prodejny. 

 

Prodejna Kvart Marian, Kyjov 
V  polovině května, přesněji 17. května 2012, 

se otevře další nová prodejna. Její prodejní 

plocha bude asi 700 m2 a najdete ji v obchod-

ním centru Vendo Park Kyjov. Bude opravdu 

zajímavá už svým zcela novým konceptem 

se zaměřením na  trendy IT, mobilní telefony 

a  technologie, včetně bohatého příslušenství. 

K  dispozici bude samozřejmě nabídka černé 

techniky i velké bílé techniky.

Hobby plus, Hodonín 
Nově rekonstruovaná prodejna ve  stávajících 

prostorech, jejíž otevření je plánováno na ko-

nec května, má prodejní plochu asi 400 m2. 

Stejně jako v  Kyjově je zde použit nový kon-

cept HP MK, který nabízí zboží k vyzkoušení, 

všechny výrobky jsou volně dostupné, a tak se 

s  nimi můžete lépe seznámit. Nabídka bude 

zaměřena na IT a mobilní technologie s kom-

pletním příslušenstvím. Bude rozšířena o svě-

telnou techniku a velký prostor bude věnován 

i černé technice, jako jsou televizory, domácí 

kina a další přístroje. 

další nové prodejny EurONiCS

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

Každý měsíc vás na tomto místě informujeme o nových prodejnách sítě EURONIcS. Ani 
tentokrát tomu nebude jinak. Nově mohou najít svou prodejnu návštěvníci ostravského 
nákupního centra Forum Nová Karolina. A na květen společnost EURONIcS připravuje 
otevření dalších dvou nových prodejen...

V oC Nová karolina najdete samozřejmě i vzorně 
připravené hvězdné notebooky...

Fotografi e pracovníků, kteří se budou starat o novou prodejnu EuroNiCS v nákupním centru 
ostrava Forum Nová karolina. držíme jim palce.

Prodejní místo mobilní techniky v oC Forum 
Nová karolina. Zboží je připraveno, 

jen si ho vyzkoušet a koupit.

Sekce prodeje televizorů v oC Forum Nová karolina. 
Vše je dostupné, můžete si televizory vyzkoušet. 

Podrobné informace pak dodají školení prodavači.
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také nepřebíjí, takže se nic nestane, ani když 

je v něm zastrčený prakticky neustále. 

Seniorský mobil rovněž obecně vzato ne-

musí být jen nevzhledný hranol, ale můžete 

ho mít i v elegantní či dokonce velice elegantní 

podobě. Třeba i jako rozevírací véčko (Emporia 

Click – právě přichází na trh) či v podobě odol-

né a s barevným displejem (Zio Solid S1, 3.900 

Kč). Pro aktivní lidi, kteří nejsou tak nároční, 

však můžete přístroje v  jednodušší „outdooro-

vé“ verzi pořídit od zhruba 1.500 Kč (Aligator R5 

Outdoor). Nabídka je už nyní opravdu široká.

SOS tlačítko
Dovoluje na  zmáčknutí jedné klávesy vytočit 

pohotovostní linku či jiné předem zadané číslo, 

nebo dokonce několik čísel (dokud se nedovo-

lá) doprovázených někdy i SMS zprávou. Vět-

šinou se v  tomto okamžiku také automaticky 

zapne hlasitý odposlech, protože se počítá se 

situací, kdy třeba zdravotní indispozice nedo-

voluje zacházet s  telefonem běžným způso-

bem. SOS tlačítko je tedy typicky určeno k při-

volání pomoci v  případě nějakého problému, 

u  malého dítěte poslouží při naprogramování 

čísel rodičů pro jednoduché a  kdykoli lehce 

dostupné volání. 

V  případě, že senior či vaše dítě potřebují 

volat pouze na několik vybraných čísel a ne-

chcete to řešit tímto způsobem, podívejte se 

na přístroje značky Doro. Ty někdy dovolují vo-

lání jen například na pět napevno nastavených 

čísel a nemají ani běžnou klávesnici.

Jaké přístroje si pořídit
Je jich už celá řada a začněme pozoruhodným 

Evolve Ego (899 Kč, viz foto) se svítilnou, tla-

čítkem SOS a možností vzdáleného nastavení. 

Funkci se říká SMS RemoteTrack a  dovoluje 

prostřednictvím SMS zprávy nastavit nové 

upozornění dokonce i s textem, vložit nové te-

lefonní číslo či upravit samotné SOS číslo. Je 

tak možné snadno, třeba z druhého konce re-

publiky, upozornit na nutnost zajít k lékaři nebo 

třeba na vlastní návštěvu. 

Příjemné je rovněž při volání na SOS číslo au-

tomatické přepnutí na hlasitý odposlech a další 

výbornou funkcí je mechanický zámek kláves-

nice, takže odpadá obvyklá nutnost mačkat 

dvě tlačítka v přesně stanoveném pořadí. 

SOS tlačítka najdete u  Aligator A330 (970 

Kč), Aligator A400 (1.400 Kč) či u zmiňované-

ho Evolve Ego. U Evolve Easy (990 Kč) vyba-

veného dobíjecím stojánkem zase naleznete 

odeslání nouzové SMS a výše už zmiňovanou 

funkci SMS RemoteTrack.

Zajímavý je i CPA Halo 5 (1.299 Kč) s mluvi-

cími tlačítky, mít ale můžete i přístroje ve „ven-

kovní“, outdoorové podobě jako už zmiňovaný 

Aligator R5 Outdoor (1.300 Kč) či Zio Solid S1 

(3.900 Kč). Jsou odolné jak proti prachu, tak 

proti stékající vodě. 

Také jeden z  nejstarších výrobců telefo-

nů pro seniory, rakouská Emporia, přichází 

s novými modely. Na trhu už by měl být Click 

(2.990 Kč), z dalších novinek půjde především 

o elegantní a na ovládání jednoduchý RL1 se 

stolní dobíječkou a  barevným displejem typu 

OLED. Dále pak je tu Elegance Plus (viz foto, 

2.490 Kč) s až 300 hodinami provozu, hlaso-

vými funkcemi a  nouzovým tlačítkem a  také 

poměrně unikátní Solid. To je nejen tvrďák 

do každého počasí, ale má i  extrémně dlou-

hou výdrž (až 600 hodin) a můžete ho mít třeba 

i v „maskáčové“ podobě. Ten si nejspíše oblíbí 

i řemeslníci. 

Přístrojem zaměřeným na maximální bezpe-

čí je Safety A3660 (viz foto). Je totiž schopen 

odeslat jak nouzovou textovou zprávu a  za-

volat na vybraná čísla, tak dokonce i přesnou 

pozici svého majitele. Má totiž zabudovanou 

GPS. A  nejen to! Díky hodinkám, které jsou 

součástí řešení, je to možné i tehdy, když tele-

fon není při ruce. 

Po jakých funkcích se dívat
Funkce jsou v tomto případě klíčové. Před ná-

kupem promyslete především je a věříme, že 

následně už odpovídající typ, navíc za rozum-

nou cenu, najdete snadno. Cena při výběru 

není v tomto případě zajímavá, jak ostatně vi-

díte z našich ukázek. 

Všichni využijí:

• velké znaky a jasné vyzváněcí tóny a zvuky 

budíku,

• dlouhou výdrž, 

• nouzové tlačítko či snadné volání na několik 

čísel, 

• odolnou konstrukci.

Někteří pak využijí:

• možnost ovlivnit funkce mobilu na  dálku 

přes SMS,

• úpravu menu podle potřeb,

• asistenční službu Seniorinspect, s  níž jsou 

některé přístroje kompatibilní, 

• dodatečné funkce jako baterku, FM rádio, 

odolnost proti vodě a prachu.

Po zkušenostech také víme, že je rovněž ve-

lice dobré, když takovýto telefon má kolébku, 

do které ho odložíte, takže je pak stále na stej-

ném místě. Děti i prarodiče rádi telefon někde 

zapomínají a  kolébka stále připojená k  elek-

trické síti je tak ideálním místem, kde dobitý 

mobil vždy najdou. Třeba pokud jdou na  za-

hradu či na vycházku.

A  víte, co je na  seniorském telefonu nej-

lepší? Je velice často levný, takže snadno 

pořídíte takový, jehož funkce vám vyhovují. 

Je to o  to lepší i  proto, že staršímu člověku 

či malému dítěti nemusí (a nejspíše nebude) 

vyhovovat váš odložený starší telefon. Ten 

pro ně bude představovat další komplikaci, 

kterou nejsou schopni zvládnout a orientovat 

se v  ní. Senior se pak bude nejspíše vracet 

k pevné lince, která mu pochopitelně tolik ne-

nabídne. A vám jde především o to, aby mobil 

byl mobilní, tedy neustále po ruce. Pak teprve 

poslouží přesně tak, jak to bylo zamýšleno. 

Pomůže v nouzi a díky němu budete mít vaše 

milované stále na dosah.

Jména jako Aligator, Emporia, Evolve či Zio 

něco říkají málokomu, někteří si ale možná pa-

matují Jablotron. Na rozdíl od velkých výrobců 

tradičních mobilních telefonů se zde hodně 

věnují i mobilům pro seniory a my dodáváme 

i „pro malé děti“. Jejich potřeby jsou totiž ob-

dobné. A jaké jsou?

Vyžadovány jsou pouze základní 
funkce.
Používání by mělo být snadné a  průhledné 

s jednoduchým menu.

• Na  displeji, ať už jste v  SMS zprávách či 

v kontaktech, musí být velké a dobře čitelné 

znaky.

• Zabudovány by měly být vibrace, rozumně 

velký rozsah hlasitosti a také výrazné druhy 

vyzvánění.

• Je dobré, když je k dispozici i tzv. SOS tlačít-

ko (někdy se mu říká i Call for Care či Panic 

Button) pro přivolání pomoci.

• Telefon by měl umožňovat co nejsnadnější 

volání na několik předem vybraných čísel.

K výše uvedenému přistupují nejmodernější 

funkce, jako možnost upravit na dálku nasta-

vení telefonu, zadat do  něj nové upozornění 

s  alarmem či třeba si s  ním při návštěvě ba-

bičky trochu pohrát a nechat jí v menu pouze 

takové funkce, které skutečně potřebuje. I  to 

některé přístroje zvládají. 

Proč mobil pro seniory?
Otázkou, kterou si možná položíte v  samot-

ném počátku uvažování nad koupí, je, proč 

vlastně chtít specializovaný mobil, když je všu-

de kolem spousta dalších. Možná si vzpomí-

náte na dobu, kdy přišly první mobilní telefony 

standardu GSM. Byly černobílé, měly často 

velké znaky, jednoduché ovládání přes prů-

hledné menu a v dalších generacích i rozumné 

rozměry. Posléze nabral vývoj jiný směr a řada 

lidí, nejen seniorů, měla s  jejich používáním 

(a později i s rozměry především tlačítek) velké 

potíže. A to ještě nemluvíme o zcela samostat-

né skupině lidí s poškozením sluchu či zraku, 

jejichž požadavky jsou ještě vyhraněnější.

Není divu, že vyvstala potřeba specializo-

vaných přístrojů a  začali tudíž vznikat první 

specializovaní výrobci. Dnes se sice mobily 

s  dotykovým ovládáním vracejí k  prapůvodní 

jednoduchosti, ale i když dotykové ovládání 

na jednu stranu vše usnadnilo, na druhou stra-

nu ani zdaleka nevyhovuje každému a někteří 

ho prostě vůbec ovládat nedokážou. Navíc se 

s  přibývajícím věkem snižuje citlivost v  prs-

tech, jak nám nedávno na  tiskové konferenci 

potvrdila společnost Emporia, která na vývoji 

pracuje už několik let.

Pro malé děti řekněme do deseti let a senio-

ry nad nějakých sedmdesát (abychom si to 

alespoň nějak omezili, i  když to pochopitelně 

může být v  řadě případů zavádějící) potře-

bujeme něco zcela opačného než dotykový 

mobil se spoustou funkcí. Potřebujeme funk-

ce pouze základní a potřebujeme také funkce 

speciální. Někdy například i LED baterku, čas-

to pak jednoduše ovladatelný budík (nejlépe 

opravdovým tlačítkem) fungující i při vypnutém 

telefonu apod. 

Obdobné potřeby i funkce
V  případě, že máte doma seniora a  malého 

školáka, s  nimiž potřebujete být v  kontaktu, 

víte, že problémy, které řešíte, jsou obdobné. 

Telefon často někde nechávají, špatně se jim 

s ním díky malým znakům na displeji zachá-

zí a potřebují mít blízké na dosah tlačítka, a to 

vysloveně. Obě skupiny se liší v podstatě jen 

v jednom – většina seniorů nehraje Angry Birds 

či jinou hru… 

Vedle přenosných mobilů existují však 

i  „mobily“ stacionární, se kterými přišla spo-

lečnost Jablotron. Nabízejí vše, co by měl 

takovýto přístroj mít – typicky velká tlačítka 

a černobílé nebo oranžově podsvětlené dis-

pleje s  velkými písmeny. A  navíc jsou stále 

na  jednom místě, což může být pro někoho 

značnou výhodou, podobně jako když senio-

rovi pořídíte mobil s  dobíjecím stojánkem, 

takže ví, kde ho najde. 

Díky modernímu lithioiontovému či polyme-

rovému akumulátoru bez paměťového efektu 

nemusíte mít strach, že ho častým dobíjením 

dříve zničíte a  moderní telefon ho většinou 

KOMUNIKAcE • MOBiLY

pro seniory
a školáky

Potřebujete telefon pro svého prvňáčka, staré rodiče nebo 
prarodiče? Jaký by měl být, jaké by měl mít vlastnosti 
a funkce a jaká je současná nabídka? 

Příklad jednoduchého telefonu pro seniory: Aligator 
A400c (cca 1.400 kč). Má mechanický zámek klávesnice, 

nouzové tlačítko i seznam nejpoužívanějších čísel. 

Za 899 kč můžete mít mobil s velkými písmeny 
a číslicemi, rozměrným tlačítkem nouzového volání, 

odesláním nouzové SMS zprávy a dokonce i s funkcí SMS 
remoteTrack. Ta přes SMS nastaví čas spuštění a text pro 

budík, vloží nové SoS číslo i číslo do telefonního seznamu.

Emporia Elegance Plus nabídne kompatibilitu 
s naslouchátkem, nouzové tlačítko a funkci Top 5 pro 
pět nejčastěji volaných kontaktů. rozměrná tlačítka 
mají výraznou odezvu na stisk, je tu i lEd svítilna či 

upozornění na narozeniny. Telefon se snadno odkládá do 
promyšleného držáku. 
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Ta se stará – podle léty vypracovaných algorit-

mů – o to, aby byla schopna vám doporučit, jak 

bude v nejbližší době. Zařízení, která se zabý-

vají předpovědí počasí, se jmenují meteostani-

ce, jsou velmi oblíbené a v poslední době se 

s  jejich nabídkou roztrhl pytel. Tedy abychom 

byli přesní, nabídka se dost podstatně rozrost-

la o modely s barevnými displeji, které mohou 

sloužit třeba i  jako rámeček pro prohlížení fo-

tografií, nebo o modely, které dokážou hlídat 

vlhkost v květináčích a naznačit vám ve správ-

ný čas, že kytičky by rády dostaly trochu vody 

a že nastal čas zálivky. Existují i modely, které 

jsou vybaveny vnějšími měřiči síly a směru vě-

tru, v nabídce najdete dokonce i takové, které 

získávají údaje o počasí z  různých webových 

serverů zaměřených na počasí. Dodávají vám 

pak předpověď on-line.

 

co dokážou
Z toho, co bylo uvedeno, už vyplývají možnosti 

samotných meteostanic. Podívejme se tedy 

společně na  to, co od nich můžete očekávat 

a kvůli čemu si je můžete pořídit.

Základem každé meteostanice jsou údaje 

o  přesném čase. U  naprosté většiny meteo-

stanic se nemusí čas seřizovat, jako tomu bylo 

u budíku nebo hodin po dědečkovi, které visí 

v  obýváku. O  vše se stará dlouhovlnný vysí-

lač v německém Braunschweigu, který vysílá 

dlouhovlnný signál o  frekvenci 77 kHz tento 

signál se označuje DCF 77. To má pro vás jed-

nu podstatnou výhodu – nemusíte seřizovat 

hodiny ani v  případě přestupného roku (sig-

nál nese informace o  datu a  času), dokonce 

se vám hodiny v meteostanici přepnou auto-

maticky na letní čas a na podzim se zase vrátí 

automaticky na  čas zimní. Nemůže se tedy 

stát, že byste někdy zaspali. A vidíte, to je další 

funkce meteostanic! Bývají vybaveny jedním 

nebo více budíky na jednorázové či opakova-

né připomenutí nějaké události.

Další, co některé modely meteostanic zvlá-

dají, je výpočet času východu a západu Slun-

ce a  Měsíce a  ukazování fáze Měsíce (nov, 

dorůstá, úplněk, couvá). To také není k zaho-

zení. K tomu, abyste dostali správné informace 

o  východech a  západech, musíte meteosta-

nici „říci“, kde přesně se nacházíte. Nicméně 

i  u  dobrých modelů, které byly na  trhu před 

dvěma třemi lety, nebo u laciných čínských vý-

robků tu najdete jen pár hlavních měst, z nichž 

nejbližší nám jsou třeba Vídeň a Berlín, ale Pra-

hu na nich budete hledat marně. Proto je vý-

počet východů a západů Slunce zatížen něko-

likaminutovou chybou. Dnes se toho však už 

obávat nemusíte. Nové meteostanice zvládají 

několik českých měst (například Praha, Plzeň, 

Ostrava, Brno) i  města slovenská (Bratislava, 

Košice). 

DOMÁcÍ SPOTřEBIČE • METEOSTANiCE

dnes?
Jak bude

Doby, kdy se počasí předpovídalo podle toho, jestli z domečku 
vylezl panáček, nebo panenka, jsou už dávno pryč, a tak jsme 
starost o to, co si ten který den máme vzít na sebe a zda si 
máme s sebou vzít i deštník, svěřili technice.

Nejvyspělejší modely meteostanic dokážou předpovídat počasí na základě údajů získaných z internetu, a to až na 
několik dní dopředu.
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Velmi zajímavou, přitažlivou a  potřebnou 

funkcí – především v domácnostech, kde vlád-

nou muži sami sobě – je funkce měření vlh-

kosti v květináčích. Podobně jako jsou u běžné 

meteostanice externí čidla na měření teploty, 

v tomto případě je v květináčích zasunuto čidlo 

vlhkosti ne nepodobné teploměru. Měří vlhkost 

v květináči a pomocí symbolů na meteostani-

ci pak upozorňuje pána domu, jak to vypadá 

s jeho kytičkami. Na displeji takové meteosta-

nice je symbol květinky, která – pokud je dobře 

zalita – se usmívá. Pokud ale hlína v květináči 

vyschne, květinka začne klopit květ směrem 

k zemi – a to je už dost velký podnět k tomu, 

abychom ji zalili. Samozřejmě můžete nastavit 

i  akustický signál, který upozorní na  to, že je 

třeba dolít vodu. To je výhodné hlavně pro ty, 

kteří zalévání dokážou zanedbat, i když obrá-

zek květinky o vodu prosí…

Posledním výkřikem módy je meteostanice, 

která stahuje profesionální předpověď počasí 

z internetu. Tento přístroj nabízí předpověď po-

časí až pro 220 českých měst, a to na čtyři dny 

dopředu. Vše funguje tak, že se do počítače 

nainstaluje program, ve kterém vyberete svoji 

lokalitu a přes USB vysílač pak počítač přenáší 

údaje do meteostanice – ta tedy přímo k inter-

netu připojena není a na svém displeji zobrazu-

je předpověď počasí na čtyři dny dopředu v lo-

kalitě, kterou jste si v počítači vybrali a zadali ji 

jako cílovou. Tak můžete zjišťovat počasí nejen 

v lokalitě, kde se nacházíte, ale můžete moni-

torovat (díky tomu, že k dispozici je přes tisíc 

světových lokalit) třeba počasí v místě, kam se 

chystáte na dovolenou.

Jako novinka se na  trhu objevily meteosta-

nice s  funkcí fotorámečku. Ty jsou velmi zají-

mavé už proto, že veškeré informace na  nich 

jsou zobrazovány pomocí barevného displeje, 

jsou atraktivní a velmi dobře přehledné. Pokud 

do  USB portu zasunete USB flash disk nebo 

zasunete paměťovou kartu do  slotu přístro-

je, můžete si pak přehrávat fotografie i  videa, 

na  těchto paměťových médiích uložená. Sa-

mozřejmostí je kromě režimu „meteostanice“, 

kdy se zobrazují jen informace týkající se před-

povědi počasí, a  režimu „prohlížení“, kdy jsou 

naopak zobrazovány pouze obrázky a  videa, 

i  režim kombinovaný, kdy obrázky jsou zmen-

šeny tak, aby se na obrazovku vešly současně 

i informace týkající se předpovědi počasí.

Meteostanice jsou velmi dobrým a  po-

třebným pomocníkem – a  jak můžete vidět 

na doprovodných obrázcích – i  velmi zajíma-

vým a elegantním domácím doplňkem. Zastá-

vají mnoho funkcí, z  nichž ta nejdůležitější je 

předpověď počasí a  vývoj tlaku i  teploty pro 

nejbližší dny. I  proto jsou stále více oblíbené 

a lidé jimi vybavují své domovy. Myslíme si, že 

právě čas aprílových přeháněk je jak dělaný 

k  tomu, abyste se zamysleli nad jejich koupí. 

Toto období, ale i zbytek roku byste pak s nimi 

mohli zvládnout tak, abyste zbytečně nemokli 

a byli vždy připraveni a oblečeni přesně podle 

předpovědi. I  když, počasí dokáže často být 

nevyzpytatelné…

Měření teploty i vlhkosti
Než se dostaneme k předpovědním možnos-

tem, ještě upozorníme na to, že meteostanice 

zobrazují informace o vnitřní teplotě a vlhkosti 

v jejich okolí a díky externím čidlům pak máte 

možnost měřit teplotu a  u  některých modelů 

také  vlhkost i  v  jiných místech. Součástí do-

dávky každé meteostanice bývá totiž jedno 

externí čidlo, kterým můžete měřit teplotu tře-

ba za oknem a tím pádem po probuzení hned 

víte, jaká je venku zima nebo jaké je venku 

teplo. Tím, že můžete k  některým modelům 

jednotlivá externí čidla přikupovat, můžete pak 

měřit teploty v několika místech – kromě teplo-

ty venku například teplotu ve skleníku, ve spíži, 

v garáži a tak dále. Tím, že některá externí čidla 

kromě teploty dokážou měřit a na meteostani-

ci odeslat informaci i o  vlhkosti, toho můžete 

využít například ve  skleníku nebo v  pařníku. 

Maximální počet čidel, která je možné připo-

jit, bývají typicky tři – informace o  tom, která 

externí teplota se právě zobrazuje na  displeji 

meteostanice, ukazuje pořadové číslo stani-

ce vedle teploty a vlhkosti. Externí teploty se 

na displeji cyklicky střídají. Doplňkovým zob-

razovaným údajem pak bývá i tendence vývoje 

teploty, tedy zda se v nebližší době očekává její 

růst nebo pokles. 

Předpověď počasí
A konečně se dostáváme k tomu, jak meteo-

stanice dovedou předpovídat počasí. Algo-

ritmus předpovědi je postaven na  sledování 

tlaku a  jeho kolísání. Každá meteostanice in-

formuje o průběhu tlaku za poslední čtyři nebo 

posledních 12 hodin – většinou ve  formě pěti 

sloupcových diagramů. K  vidění bývá i  ten-

dence vývoje tlaku na nejbližší období – tedy 

zda tlak bude dále klesat, nebo poroste. Vý-

sledkem zpracování tlakových údajů – pokud 

meteostanice není napojena na  internet – je 

pak předpověď počasí ve  formě piktogramů. 

Meteostanice dávají informace o  předpově-

di tím, že zobrazují symboly mraků, dešťové 

kapky nebo sněhové vločky, sluníčka, mráčky 

– prostě snaží se vám co nejpřirozeněji sdělit, 

jak asi v nejbližší době venku bude. 

Zejména pro ženy je příjemná názorná před-

pověď pomocí funkce Weather Girl/Boy – pa-

nenky nebo panáčka –, kdy se tento obrázek 

přizpůsobuje tomu, jak bude, a tak vám vlast-

ně doporučuje, jak se máte obléci. Pokud je 

tedy panenka v minisukýnce a v  tričku, chce 

vám přístroj naznačit, že dnes bude opravdu 

velmi krásný den. Pokud má nad sebou dešt-

ník, bude s jistotou pršet, a proto si ho nezapo-

meňte ani vy, když půjdete ven.

 

Další speciální funkce
Výše uvedené funkce najdete v  podstatě 

u  všech meteostanic. Jejich nabídka je však 

rozsáhlá a může zahrnovat i měření množství 

srážek nebo síly a  směru větru. Při pohledu 

na displej vás meteostanice informuje i o tom, 

jak silný vítr fouká a odkud.  

DOMÁcÍ SPOTřEBIČE • METEOSTANiCE

Posledním výkřikem módy je  
meteostanice, která stahuje profesionální 

předpověď počasí z internetu a nabízí 
předpověď až pro 220 českých měst na čtyři 

dny dopředu.
Meteostanice zobrazují informace  

o vnitřní teplotě a vlhkosti a díky externím 
čidlům pak měří i venkovní teplotu 
a u některých modelů také vlhkost.

Meteostanice jsou užitečnými pomocníky, které dotvářejí eleganci v domácnosti.

Na displejích meteostanic máte k dispozici všechny údaje o předpovědi počasí. Mimo to se dozvíte vše o současné 
teplotě, někdy i vlhkosti doma i venku, datu, času, některé modely mají i budík. 

Meteostanice jsou elegantním a naprosto přirozeným 
doplňkem interiéru. Nemusí nikde překážet a přitom jsou 

vaším dobrým informátorem, jaké oblečení zvolit. 
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DOMÁcÍ SPOTřEBIČE • METEOSTANiCE

Na předchozích stránkách jste si mohli přečíst o meteostanicích. Nyní vám přinášíme šest 
tipů na ty modely, které by vás mohly zaujmout. Nejen svými možnostmi, ale v některých 
případech i svým designem. Možná je dobré vědět, že na všechny zde prezentované meteo-
stanice Hyundai je poskytována záruka 40 měsíců.

Meteostanice Hyundai s fotorámečkem WSc 2032
cena: 2.499 Kč

Barevná meteostanice Hyundai WSc 2909  
(výběr z pěti barev)
cena: 999 Kč

Klasická meteostanice Hyundai WS 2005  
cena: 999 Kč

zástupce nejdostupnějších meteostanic  
Hyundai WS 1837 
cena: 599 Kč

Meteostanice Hyundai WS 2194 Internet 
s připojením k internetu 
cena: 1.599 Kč

Meteostanice Hyundai s větroměrem a dešťoměrem 
WS 2077 R Wind
cena: 1.999 Kč

Meteostanice s barevným displejem a funkcí digitálního fotorámečku umožní zobrazovat snímky 

z vložené paměťové karty typu SD/SDHC nebo MMC či z USB flash paměti. Na displeji se objevují 

obrázky nebo informace o počasí, lze nastavit i kombinovaný režim, kdy jsou současně zobrazová-

ny obrázky i důležité meteorologické údaje. Zobrazuje se barometrický tlak a jeho historie, tendence 

barometrického tlaku, vnitřní i vnější teplota a vlhkost, předpověď počasí, hodiny, datum, budík, 

ukazuje se fáze Měsíce. Čas je řízen radiovým signálem DCF 77. Součástí dodávky je dálkové 

ovládání.

• Externí bezdrátový senzor: jeden součástí dodávky, max. tři

• Napájení meteostanice/senzoru vnější teploty: síťový adaptér/2x AA

• Rozměry (švh); hmotnost: 235 x 160 x 40 mm; 690 g

Elegantní a decentní meteostanice se dodává v pěti barevných odstínech, takže si můžete vybrat ta-

kovou, která nejlépe padne do interiéru vašeho bytu. Meteostanice informuje o barometrickém tlaku, 

tendenci barometrického tlaku, vnitřní i vnější teplotě a vnitřní vlhkosti, předpovědi počasí, hodinách, 

k dispozici je datum a budík s opakovaným buzením, ukazuje se fáze Měsíce. Čas je řízen radiovým 

signálem DCF 77. 

• Externí bezdrátový senzor: jeden součástí dodávky, max. tři 

• Napájení meteostanice/senzoru vnější teploty: 2x AA/2x AAA

• Rozměry (švh); hmotnost: 130 x 130 x 60 mm; 290 g

Velmi elegantní meteostanice ve stříbrném provedení nezklame svými možnostmi. Zobrazuje ba-

rometrický tlak, tendenci barometrického tlaku, vnitřní i vnější teplotu a vlhkost, předpověď počasí, 

hodiny, datum, budík s opakovaným buzením, fázi Měsíce a čas východu a západu Slunce i Měsí-

ce. Čas je řízen radiovým signálem DCF 77.

• Externí bezdrátový senzor: jeden součástí dodávky, max. tři 

• Napájení meteostanice/senzoru vnější teploty: 3x AA/2x AAA

• Rozměry (švh); hmotnost: 120 x 210 x 60 mm; 330 g

V současné době jedna z nejdostupnějších meteostanic na našem trhu! To jí ale nic neubírá na 

možnostech. Dodá informace o tendenci barometrického tlaku, o vnitřní i vnější teplotě a vnitřní 

vlhkosti, předpovědi počasí, hodinách, zobrazuje datum, kalendář, součástí je i budík. Čas je řízen 

radiovým signálem DCF 77. 

• Externí bezdrátový senzor: jeden součástí dodávky bez možnosti přidání dalších

• Napájení meteostanice/senzoru vnější teploty: 2x AA/2x AAA

• Rozměry (švh); hmotnost: 70 x 180 x 65 mm; 200 g

Množství zobrazovaných informací povyšuje meteostanici na  jednu z nejlépe vybavených na trhu. 

K tomu se přidává i možnost předpovědi počasí z internetu na čtyři dny dopředu. Pro tu stačí na po-

čítači nainstalovat program, který předává informace meteostanici pomocí vysílacího modulu, při-

pojeného do USB. Zobrazuje se barometrický tlak a jeho historie, tendence barometrického tlaku, 

vnitřní i vnější teplota a vlhkost, předpověď počasí, hodiny, datum, kalendář, je tu budík s opakova-

ným buzením a ukazuje se i fáze Měsíce. Čas je řízen radiovým signálem DCF 77. 

• Externí bezdrátový senzor: jeden součástí dodávky, max. tři

• Napájení meteostanice/senzoru vnější teploty/USB vysílač pro přenos údajů 

z počítače: síťový adaptér 6x AA/2x AAA/2x AAA

• Rozměry (švh); hmotnost: 200 x 115 x 70 mm; 410 g

Elegantní a skvěle vybavená meteostanice s animovanou předpovědí počasí je vybavena srážkomě-

rem a měřičem síly a směru větru. V měřiči jsou umístěna i čidla vnější teploty a vlhkosti. Zobrazuje 

se barometrický tlak a jeho historie, tendence barometrického tlaku, vnitřní i vnější teplota a vlhkost, 

předpověď počasí, hodiny, datum, je zde budík s  opakovaným buzením. Čas je řízen radiovým 

signálem DCF 77.  

• Externí bezdrátový senzor: jeden součástí větroměru, možnost využít další dva

• Napájení meteostanice/srážkoměru/větroměru: síťový adaptér + 3x AAA záložní 

napájení/2x AA/2x AA

• Rozměry (švh); hmotnost: 170 x 90 x 60 mm; 810 g

Vybrali jsme pro vás
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Z  vkusně potištěné papírové krabice vybalíte, 

kromě přístroje s  ohebnou flexohadicí a  tele-

skopickou trubicí, pět sacích hubic. Univerzální 

hubice určená na hladké podlahy i koberce je 

vybavena vysouvacím kartáčem, tentokrát jen 

na  přední straně, na  zadní straně se vysouvá 

gumová lišta, která utěsňuje prostor a  zvy-

šuje tak mohutnost proudu vzduchu vpředu 

a  na  bocích. Tato hubice je na  kloubu, který 

umožňuje jednak sklápění teleskopické trubi-

ce, ale i otočení sací hubice vpravo a vlevo, což 

není úplně obvyklé. Vybavení třemi malými hu-

bicemi pro vysávání štěrbin, polstrování a vysá-

vání prachu hubicí s kartáčky obvyklé je. Úzká 

hubice s  turbokartáčem slouží k  důkladnému 

vysávání prachu z čalouněného nábytku.

Za  nejdůležitěj-

ší část vysavače 

označujeme filtra-

ci, která zde začí-

ná sáčkem unibag 

z porézního mate-

riálu, do něhož se 

zachytávají nečis-

toty. Další filtr je 

umístěn za  mříž-

kou před motorem 

a za motorem pak 

dvojice filtrů Hepa 

a uhlíkový pro po-

hlcování pachů.

Ovládání
Příprava spojením 

hadice a  trubi-

ce s  vysavačem 

a hubicí je jednoduchá a  jednoduše se i  de-

montuje. Nastavení výkonu posuvným jezd-

cem provedeme podle vysávaného materi-

álu. Je vhodné začínat s  menším výkonem 

a postupně jej zvyšovat. Pokud se hubice lepí 

k podkladu, je třeba naopak výkonu ubrat. Za-

pnutí a vypnutí vysavače pomocí velkoplošné-

ho vypínače lze provádět i nohou, stejně jako 

navíjení sedmimetrové přívodní šňůry.

zkušenosti
Po zapnutí vysavače si nejde nevšimnout, že 

nejvíce hluku již nevydává samotný vysavač, 

ale hlučnější je silný proud vzduchu, který vy-

savač vytváří. Proud vzduchu, se kterým vy-

savač pracuje se jeví jako mohutný. Při měření 

podtlaku se však ručička manometru zastaví 

na hodnotě 24 kP, při které se aktivuje ochran-

ná funkce zabraňující poškození výkonného 

motoru vysavače v případě ucpání sacích cest 

nebo přeplnění sáčku. Motor, ochlazovaný 

procházejícím vzduchem, je touto funkcí chrá-

něn. Podtlak, vyvinutý sací turbínou bude tedy 

určitě ještě vyšší, než se nám podařilo naměřit.

Vysávání univerzální trubicí s netypickým klou-

bem poskytuje možnost dokonalejšího úklidu 

v nepřístupných místech a kolem stěn. Je však 

třeba nasadit hubici souose s madlem sací 

hadice, jinak se hůř ovládá. Turbohubice na 

čalounění pracuje s vysokou účinností, je ale 

nejhlučnějším prvkem přístroje.

Hodnocení
I přes příkon 1 600 W je sání vysavače Canto 

srovnatelné s přístroji o mnohem vyšším výko-

nu nad 2 000 W. Hlučnost vysavače je na ta-

kové úrovni (podle údaje výrobce 77 dB), že 

je podstatně nižším zdrojem hluku než vzduch 

proudící příslušenstvím při vysávání. I přesto, 

že je turbokartáč na čalounění největším zdro-

jem hluku, kladně hodnotíme jeho přítomnost 

přímo už v základní sadě. Vysavač si troufne-

me doporučit i  do  větších obytných prostor, 

zejména pro jeho výkon a 10m akční rádius.

TEST • DOMÁcÍ SPOTřEBIČE

autor: Miloš Chadt, foto: autor, ETA

V krabici najdete kromě hrnce s vnitřní nádobou 

a víkem ještě odměrku a něco mezi velkou plas-

tovou lžící a naběračkou. Přibalen je i návod a le-

táček s několika recepty. Návod nás ale trochu 

zklamal. Nenašli jsme v něm nákres ovládacího 

panelu ani návod, jak využít hrnec pro poma-

lé vaření, kterému neodpovídá ani maximální 

nastavitelná doba použití 99 minut, která bývá 

u pomalého vaření delší. Tuto funkci však výrob-

ce prezentuje i na  letáku s kuchařkou. Naopak 

je zde popis, jak v hrnci upéct dortové korpusy. 

Ovládání
Hrnec můžeme používat i bez víka, například 

když si zpěníme cibulku jako podklad pro 

některé jídlo. Přitom stačí zapnout jakoukoli 

funkci mimo pečení a ohřívání. Bez víka bude 

hrnec nahřívat na vyšší výkon, při němž přivádí 

potraviny do varu.

Pokud nasadíme víko, přístroj přivede po-

traviny do varu, zavře ventil a po zvýšení tlaku 

na programem nastavenou mez začne odpo-

čítávat čas přípravy pokrmu. V tomto případě 

můžeme využít jeden z  deseti přednastave-

ných automatických režimů, případně uplatnit  

i odložení začátku vaření nebo ruční nastavení 

času přípravy. Pomocí oddělených tlačítek 

můžeme zvolit také pečení korpusů a udržo-

vání teploty jídla (60–70 °C).

zkušenosti
Jako první jsme připravili zelnou polévku po-

mocí ručního nastavení času přípravy. Nejprve 

jsme vařili brambory s na-

staveným časem deset 

minut a poté 15 minut zelí 

s  uzeným, cibulí, kořením 

a  dalšími přísadami. Zelí 

za  tu dobu perfektně změ-

klo a  polévka byla vynikají-

cí. Na  talíři jsme ji pak ještě 

zjemnili kysanou smetanou.

Vaření rýže jsme testovali 

pro 30 dkg rýže, kterou jsme 

propláchli a  doplnili 0,5 l vody, 

cibulí a kořením. Automatický pro-

gram rýže pracoval bezvadně, byla 

uvařená velmi dobře.

Abychom vyzkoušeli recept z  letáku, při-

pravili jsme i  kuře po  provensálsku. Doporu-

čujeme recept dodržet s  výjimkou množství 

vody, které bychom doporučili použít méně. 

Výsledný pokrm byl chutný, jen měl trochu 

více omáčky, než jsme považovali za  nutné. 

Recept na korpus dortu podle návodu dopadl 

rovněž skvěle.

Hodnocení
Až na  neexistenci inzerované možnosti po-

malého vaření jsme byli s  přístrojem velmi 

spokojeni. Doby příprav jsou krátké a jídlo lze 

připravovat v  přístroji, včetně například sma-

žení cibulky, stejně jako v běžném hrnci. Před-

nastavené programy poskytují velmi dobré 

výsledky a dokonce korpus dortu byl upečen 

„tak akorát“. Díky přímému ohřevu a  tlako-

vému principu vaření vzniká úspora energie, 

která bude poměrně vysoká. Manipulace 

s přístrojem je jednoduchá a ovládání intuitivní. 

Bezpečnost hlídají snímače teploty a tlaku, po-

zor si musíte dávat jen při ručním vypouštění 

páry po ukončení ohřevu, kdy je potřeba snížit 

tlak v hrnci pro otevření víka.

Jedinou slabinou tak zůstává návod k pou-

žití, který by si zasloužil přepracování.

DOMÁcÍ SPOTřEBIČE • TEST

multifunkční hrnec ETA 0131

Elektronicky řízený tlakový hrnec není úplně 
běžným doplňkem našich domácností, a proto 
jsme rádi přijali nabídku na jeho testování. Eta 
0131 je prezentován jako zařízení 3 v 1, tedy tla-
kový hrnec, rýžovar a hrnec pro pomalé vaření.

Multifunkční hrnec

cena: 2.990 Kč

druhy ohřevu: tlakový – ruční + 9 
programů, pečení, 
udržování teploty

max. příkon: 900 W

objem: 5 l 

rozměry (švh); 
hmotnost:

36 x 28 x 28 cm;  
6,5 kg

ETA 0131

Potraviny Program Čas přípravy Spotřeba

Zelňačka 2 kg + 2 l Ruční 10 + 15 min 0,292 kWh

Kuře po provensálsku 2,3 kg + 500 ml vody Drůbež
60 min 
/uzavřené 42 min

0,464 kWh

Rýže 300 g + 500 ml vody Rýže 22 min 0,165 kWh

Dort 350 g Pečení 24 min 0,119 kWh

Čelní panel zajišťuje všechny možnosti nastavení 
a sledování času do konce přípravy.

vysavač ETA Canto 1481

Ekologický vysavač umíme!
V poslední době se výrobci zaměřili na 
vývoj tichých výkonných vysavačů, které 
se často označují jako ekologické. Po-
zadu nezůstala ani naše domácí značka 
ETA, která nabídla k testování model 
canto 1481. Byli jsme zvědavi, jak obstojí.

cena: 3.499 Kč

Filtrace; velikost 
sáčku:

Hepa H12 omyvatelný; 
unibag 3 l

Podtlak max. 24 kP – naměřeno

Příkon max. udáva-
ný/měřený: 

1 600 W/540 až 1 441 W  
– měřeno 

rozměry (švh); 
hmotnost:

25 x 47 x 35,50 cm; 
5,4 kg

ETA canto 1481

Přístroj je hubicemi dobře vybaven.



51iNSpirACE EurONiCS • 2/2012iNSpirACE EurONiCS • 2/201250 autor: Miloš Chadt, foto: De Longhi

Kromě trouby najdeme v  krabici dva rošty, 

plech s  nepřilnavým povrchem, nepřilnavou 

míchací nádobu s  lopatkou pro pečení chleba 

i moučníků, dvě odměrky a kryt pohonu nádo-

by, který je nutné nasadit, pokud přístroj nevy-

užíváme jako pekárnu. Přibalený návod vypadá 

jako obsáhlá kniha, ale nenechte se odradit – 

30 českých stran se prostudovat určitě vyplatí!

Ovládání
Pro provoz trouby je důležité nastavení teplot 

v  rozmezí 100 až 220 °C navíc s polohou pro 

udržování teploty. Knoflíkem zvolíme čas pří-

pravy pokrmu, po  kterém se přístroj automa-

ticky vypne. Přepínačem vybíráme z programů 

rozmrazování, jemné pečení, udržování, peče-

ní s  ventilací, tradiční pečení a  grilování. Po-

sledními ovládacími prvky jsou páka přepínání 

na funkci pekárny a tlačítko start/stop.

Pečení moučníků ve  speciální nádobě se 

ovládá jen pomocí displeje a  tlačítek v  jeho 

okraji. Vybíráme mezi automatickým pečením, 

které dopeče produkt přímo v nádobě, a polo-

automatickým, kdy je umícháno těsto, které je 

nutné po zpracování přenést na plech a upéct. 

Vše je podrobně popsáno v návodu i perfektně 

zpracované kuchařce. Zvolit můžete hmotnost, 

míru upečení a u automatických programů také 

odložit start programu.

zkušenosti
Použití trouby je snadné. Vyzkoušeli jsme peče-

ní brambor na česneku a koření podle receptu, 

který trval hodinu a poskytl brambory propeče-

né více, než jsme zvyklí. Při druhém pokusu jsme 

proto čas zkrátili na 45 minut a byli jsme spoko-

jeni. Z automatických programů jsme vyzkoušeli 

jogurtový moučník, který přístroj zvládl perfektně 

za 67 minut. Poté nebyl problém moučník vyklo-

pit. Lopatka zůstala v nádobě (to se stávalo i při 

výrobě chleba). Podle návodu je vhodné suroviny 

trochu promíchat před vložením do trouby, po-

kud nevyužíváme odložený start, což se osvěd-

čilo. Při odloženém startu je důležité, aby byla sůl 

a voda co nejdál od kvasnic.

Při funkci odloženého startu nastavíte, v ko-

lik hodin má být příprava hotova. Probudit se 

s vůní čerstvého chleba je pak opravdu příjem-

né! Pro nastavování propečení doporučujeme 

při jednom kilogramu bochníku využít světlou 

kůrku, protože nabude a  je tak blízko horních 

topných těles, což může mít za následek jeho 

nadměrné zhnědnutí.

Hodnocení
Přístroj vtipně sdružuje funkce trouby a domácí 

pekárny. Podle nezvykle širokého programové-

ho vybavení se může jevit spíše jako pekárna, 

ale i  trouba umí potřebné funkce bezvadně. 

Malý objem trouby a  maximálně 1 kg pečiva 

odpovídá využívání spíše v menších rodinách, 

kde se však zcela určitě stane užitečným po-

mocníkem.

DOMÁcÍ SPOTřEBIČE • TEST

autor: Miloš Chadt, foto: autor

Hospodyně jej mohou využít pro širokou škálu 

drobných výkonů například pro sekání oříšků, 

mandlí nebo výrobu zeleninových salátů. 

Sekáček nám byl sympatický už na první po-

hled, protože i v malé kuchyňce nezabral příliš 

místa na pracovní desce. Po vybalení získáme 

osm dílů pro dvě možná využití. Do společné 

pracovní nádobky můžeme vložit nůž a  uza-

vřít ji víčkem. Tím dostaneme sekáček se sr-

povými noži, vhodnými pro zpracování masa, 

zeleniny nebo drcení oříšků. Když do nádobky 

vložíme držák s oboustranným kotoučem pro 

řezání a  strouhání, získáme malý průběžný 

krouhač, který podává potraviny do přistavené 

nádoby.

Ovládání
Může se stát, že jej budete v prvním okamžiku 

hledat, ale je umístěno vlastně logicky a jedno-

duše vzadu. Přitom obsahuje i  bezpečnostní 

pojistku, která zabrání spuštění bez nasaze-

ného příslušenství nebo bez krytů. Zejména 

srpové nože jsou velmi ostré, proto je jištění 

opravdu nutné. Přístroj je zapnutý, jen když je 

tlačítko stisknuté.

zkušenosti
Srpový nůž je velmi ostrý, a  proto jsme se 

rozhodli vyzkoušet, jak si poradí s masem na-

krájeným na  velké kostky. Do  0,3 l nádobky 

se vejde si 200 g masa. Hovězí jsme nechali 

zpracovávat asi minutu a  bylo 

rozsekáno opravdu na  jemno. 

Vepřový bůček bez kosti jsme 

nakrájeli i  s  kůží, kterou nože 

nasekaly na  kousky, což je 

výkon, který jsme od  přístroje 

s  příkonem 150 W skoro ani 

neočekávali.

Nasekat česnek a  cibuli je 

pro přístroj otázkou několika 

sekund. Stejně tak funguje 

sekání oříšků. Nic tvrdšího ale 

výrobce sekat nedoporuču-

je. Podle návodu není přístroj 

určen na  led, tvrdý sýr, mletí 

kávy a další zmrazené či tvrdé 

potraviny. Dalším omezením 

je zákaz nepřerušeného provozu delšího než 

minuta, po kterém je třeba nechat přístroj pět 

minut vychladnout. Vzhledem určení přístroje 

to ale nevadí. Zpracování masa srpovým no-

žem déle netrvá a  je tedy třeba dávat pozor 

na tento limit jen při práci s průběžným krou-

hačem.

Pomocí krouhače jsme plátkovali mrkev 

a kiwi, pro strouhání jsme využili mrkev. Otáč-

ky ostrého struhadla jsou poměrně vysoké, 

a tak strouhání i plátkování probíhá velmi rych-

le. Trochu nešikovný je výstup z krouhače, pod 

který je třeba přistavit nádobku. Kulatý talíř se 

neosvědčil, doporučujeme proto využít spíše 

hranatou vyšší nádobu, která lépe vyhovuje 

prostoru, kam potraviny padají.

Po použití stačí části krouhače opláchnout 

pod tekoucí vodou. Sekáček lze umýt i  na-

puštěním malého množství vody se saponá-

tem pod nůž a jeho spuštěním na pár sekund. 

Všechny části kromě nože a motorové části lze 

mýt v myčce.

Hodnocení
I přesto, že se jde o malý přístroj s příkonem 

pouhých 150 W, zastane více práce, než jsme 

očekávali. Bude ideální pro singles nebo dvo-

jice, kterým umožní rychlou přípravu pokrmů. 

Pro větší rodiny je však zpracovávaný objem 

malý. Tam se může hodit spíše na  sekání 

a strouhání oříšků, zeleniny, bylin a podobných 

pochutin.

TEST • DOMÁcÍ SPOTřEBIČE

sekáček Fagor rT-150

rychlý pomocník
Fagor RT-150 je drobný přístroj určený pro se-
kání, strouhání a krájení na plátky. Je konstru-
ován tak, aby na pracovní ploše nezabíral příliš 
místa. Jako přístroj pro výrobu pokrmů jej vy-
užijí zejména malé domácnosti, protože objem 
jeho pracovní nádoby neumožní zpracovávat 
najednou větší množství potravin. 

cena: 999 Kč

Max. příkon: 150 W

Objem pracovní 
nádoby:

300 ml

rozměry (švh); 
hmotnost:

30 x 12,5 x 14 cm;  
960 g

Fagor RT-150

Všechny díly, ze kterých lze sestavit jak sekáček se 
srpovým nožem, tak průběžný krouhač.

trouba s pekárnou de Longhi pangourmet EOB 2071

Na první pohled je odpověď jasná. 
Malá trouba De Longhi Pangour-
met EOB 2071 je vybavena horním 
a spodním tělesem s možností 
grilování, rozmrazování a nuceným 
oběhem horkého vzduchu. Ale pro 
pečení chleba a moučníků obsahuje 
i 20 automatických a 11 poloauto-
matických programů, což je pro-
gramová nabídka širší než u řady 
domácích pekáren.

Trouba s pekárnou,
nebo naopak?

cena: 7.990 Kč

druhy ohřevu: rozmrazování, jemné pečení, 
udržování teploty, pečení 
s ventilací, tradiční pečení, 
gril, 20x automatické pečení 
chleba a moučníků, 11x 
poloautomatická příprava těst

max. příkon: 1 400 W

objem: 20 l 

rozměry (švh); 
hmotnost:

51,5 x 30 x 29,5;  
12,2 kg

De Longhi EOB 2071

Program Čas přípravy Spotřeba

Brambory 1 200 °C 60 minut 1,016 kWh

Brambory 2 200 °C 45 minut 0,658 kWh

Jogurtový moučník AU 15 67 minut 0,560 kWh

Margareta moučník AU 15 67 minut 0,529 kWh

Chléb AU 3 135 minut 0,566 kWh
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Proto jsme rádi za každý výrobek, který po-

dobně jako kombinovaná chladnička Bosch 

KGE36AW41 přináší nezanedbatelné úspo-

ry energie. Za den spotřebuje pouhých 0,41 

kWh, což dělá 150 kWh za celý rok (energe-

tická třída A+++). Přitom poskytuje celkem 

303 l užitného prostoru, rozděleného na 211 l 

chladicího v  horní části a  92 l mrazicího ob-

jemu dole. Výška přístroje 186 cm poskytuje 

názornější představu o jeho využití pro střední 

i větší rodiny.

Jednokompresorová chladnička s  elek-

tronickým řízením a  LED displejem umož-

ňuje nastavit teploty jednotlivě pro chladicí 

i  mrazicí část. Stejně tak zajišťuje funkce 

superchlazení a  supermrazení, které slouží 

pro rychlé zchlazení potravin na  skladova-

cí teploty, například při nákupu čerstvých 

potravin. Při zvýšení teploty nad správnou 

úroveň vydává akustické i  optické varování 

a  tím snižuje riziko znehodnocení potravin. 

Pro uchování čistoty při minimální spotřebě 

energie v případě prázdné chladničky slouží 

funkce Holiday. Při instalaci přístroje v  mo-

derním spojeném obytném prostoru jistě 

oceníte hlučnost s  hodnotou nepřevyšující 

38 dB (A).

chladnička 
Chladnička s automatickým odtáváním umož-

ňuje nastavit polici FlexSelf ve  dveřích tak, 

abyste do ní mohli podle potřeby vkládat jak 

vysoké lahve, tak i  potraviny v  nízkých oba-

lech. Tím současně nastavíte prostor v polici 

pod ní. Také otevírání dveří lze otočit na dru-

hou stranu. Skleněné police zvyšují přehled 

v  uložených potravinách a  současně omezují 

škody při vylití některé z potravin. Pro uchová-

vání ovoce a zeleniny je určen Crisperbox s re-

gulací vlhkosti, stejně jako je Chiller Box při-

praven pro skladování čerstvého masa a ryb. 

Výhodou je i LED osvětlení s nízkou spotřebou, 

které vydává minimum tepla.

Mraznička 
Mrazicí část, rozdělená na tři prostory s čely 

z  transparentního plastu, dovolí skladování 

při poruše po  dobu až 35 hodin. To spolu 

s mrazicím výkonem 14 kg potravin za 24 ho-

din ukazuje na moderní účinné izolační hmoty 

a  vysoký výkon mrazicího agregátu. Pokud 

do mrazničky najednou naložíte větší množ-

ství čerstvých potravin, které jste nakou-

pili třeba v hypermarketu, zvolte s výhodou 

funkci supermrazení. Ta se postará o to, aby 

všechny naložené potraviny byly zmraženy 

co nejrychleji. Po ustálení teploty se pak tato 

funkce vypne.

Jistě užitečným nápadem pro ještě vyšší  

variabilitu uložení potravin v mrazicím prosto-

ru jsou vyjímatelná mezidna boxů. To je velmi 

zajímavé řešení, které nemá mezi jednotlivými 

boxy chladicí spirály, jak tomu bývalo u star-

ších typů mrazniček. Má to svou obrovskou 

výhodu, že box nemůže zamrznout a vždy se 

snadno vyjímá. U této mrazničky to technolo-

gicky ukazuje na špičkově provedenou izolaci 

vnitřního prostoru mrazničky.  

Při využití mrazicí kapacity lze nechat vy-

mrazit i  dva dodávané zásobníky, které se 

budou hodit v parném létě pro jejich přemís-

tění k  nápojům, které vychladí i  bez přívo-

du energie. Pokud je necháte v  mrazničce 

trvale, působí při výpadku energie jako její 

akumulátor. To lze považovat za velmi dobrý 

nápad!

DOMÁcÍ SPOTřEBIČE • prOFiL

chladnička Bosch kGE36AW41

Dnes se již snad každý zákazník kupující chladničku jako 
první poptává po energetické třídě a tedy po úsporách 
energie. Její stále se zvyšující ceny, spolu s reklamní 
válkou spotřebičů o nejlepší hodnocení energetickou 
třídou, nás nutí se nad tématem spotřeby zamýšlet stále 
častěji. A je to dobře. Nešetříme tím totiž jen svoji peně-
ženku, ale i přírodní zdroje…

Nesporně úsporná

cena: 16.990 Kč

objem užitný 
celkový/chladnička/
mraznička:

303 l/211 l/92 l

odmrazování chlad-
nička/mraznička:

automatické/manuální

energetická třída/
spotřeba: 

A+++/0,41 kWh/24 h 

další funkce: superchlazení, 
supermrazení, holiday, 
LED osvětlení, dynamické 
chlazení

rozměry (švh) 60 x 186 x 65 cm

Bosch KGE36AW41

Očekávaná hvězda v nabídce EURONICS

Nový iPad

OD 12 290 Kč

241,2 x 185,7 x 9,4 mm - 652 g. (Wi-Fi) / 662 g. (Wi-Fi + 4G) - Retina HD displej 9,7“ IPS s multitouch ovládáním, 2048 x 1536 pix 
Dvoujádrový Apple A5X procesor - Operační systém iOS 5.1 - Wi-Fi, GPS - 5 Mpix kamera, možnost 1080p HD nahrávání - výdrž až 10 hodin

241,2 x 185,7 x 9,4 mm - 652 g. (Wi-Fi) / 662 g. (Wi-Fi + 4G) - Retina HD displej 9,7“ IPS s multitouch ovládáním, 2048 x 1536 pix 
Dvoujádrový Apple A5X procesor - Operační systém iOS 5.1 - Wi-Fi, GPS - 5 Mpix kamera, možnost 1080p HD nahrávání - výdrž až 10 hodin

9,7“ DISPLEJ RETINA 5 MPX iSIGHT FOŤÁK BUĎTE POKROKOVÍ
PŘEVRATNÁ TECHNOLOGIE DISPLEJE ÚŽASNĚ ŽIVÉ FOTOGRAFIE A HD VIDEO NESTŮJTE NA MÍSTĚ ANI VY

Nekompromisní displej o velikosti 9,7 palců, 3,1 miliónu pixelů 
s rozlišením 2048 x 1536 a nový výkonný čip A5X. Spolu s čtyřjádrovým 
zpracováním gra�ky vám diplej Retina vyrazí dech. To musíte nejen vidět, 
ale také se dotknout! 

5megapixelový fotoaparátem Apple iSight zachová vaše vzpomínky živé. 
Díky vyspělé optice umožňuje nafotit úžasné záběry a natáčet kvalitní 
HD video v rozlišení 1080p. Není to jen v megapixelech, ale ve vynikající 
optice!

Buďte s iPadem také napřed. Špičkový displej, 5 Mpx foťák iSight 
s kvalitní optikou, úžasné HD video 1080p, ultrarychlé bezdrátové 
připojení, nebo skvělá výdrž takto výkonného iPadu. To je prostě 
pokrok. 

EURONICS představuje v České republice největší síť elektroprodejen s více jak 160 prodejnami. 
Zároveň patří do největšího uskupení elektroprodejců v Evropě. EURONICS ČR vznikl v roce 1999  a dnes nabízí více 
než 60 světových značek elektrospotřebičů. V EURONICS se můžete spolehnout prvotřídní kvalitu,  perfektní servis a dobré ceny.
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DOMÁcÍ SPOTřEBIČE • TYČOVÉ VYSAVAČE

Úklid domácnosti bývá každodenním oříškem. Samozřejmě velký úklid chce velký vysa-
vač, mop a trochu trpělivosti, ale na běžný denní pohotový úklid jsou tu pomocníci, kteří 
vám v kuchyni pomohou odstranit drobky a nečistoty napadané při vaření kolem pracovní 
desky. Tomu se prostě nevyhnete. A my pro vás máme řešení – tyčové vysavače.

Akumulátorový tyčový vysavač 2 v 1  
ETA 0439 Brilanto
cena: 1.990 Kč

Akumulátorový tyčový vysavač 2 v 1  
Bosch BBHMOVE5
cena: 2.799 Kč

Akumulátorový tyčový vysavač Rowenta RH 845301 
cena: 2.499 Kč

Tyčový vysavač Gallet Marseille ASP9560
cena: 1.999 Kč

Akumulátorový tyčový vysavač 2 v 1  
Hyundai Vc019BL
cena: 1.699 Kč

Akumulátorový vysavač typu 2 v 1. Součástí tyčového vysavače je vyjímatelný ruční vysavač, kterým 

můžete snadno uklidit pracovní plochu, sedačku nebo i auto. Pokud je vysavač sestaven, pak se cho-

vá jako normální vysavač s elektrickým rotačním kartáčem. Součástí jsou 3 hubice rozšiřující možnost 

použití ručního vysavače. Jsou to polštářová, stěrbinová a kartáčová hubice. Sklopením rukojeti pak 

celek nezabírá v místnosti tolik místa. Šikovně je vyřešeno i „parkoviště“, ve kterém se přístroj nabíjí.

• Provedení: tyčový s rotačním kartáčem s vyjímatelným dílem pro suché ruční vysávání, akumulá-

torový, bezsáčkový s omyvatelným filtrem

• Hlučnost: 78 dB (A)

• Napájení vysavače; výdrž: akumulátory NiMH; 20 minut

Ruční tyčový vysavač s regulací výkonu určený pro suché vysávání je vybaven vyjímatelným perma-

nentním omyvatelným filtrem a elektrickým kartáčem. Jeho volně stojící konstrukce umožní nabíjení 

i mimo nabíjecí stanici či držák, který je však součástí dodávky. Ten je možné umístit na podlahu i na-

montovat na zeď. Vyjímatelný příruční díl umožní úklid na místech, jako je pracovní deska, sedačky, 

pohovka, své uplatnění najde i při běžném úklidu auta.

• Provedení: tyčový s rotačním kartáčem s vyjímatelným dílem pro suché ruční vysávání, akumuláto-

rový, bezsáčkový s omyvatelným filtrem

• Hlučnost: výrobce neuvádí

• Napájení; příkon vysavače: NiMH, 18 V; 100 W

• Rozměry (švh): 255 x 1 130 x 200  mm; 2,9  kg

Tyčový akumulátorový vysavač s elektrickým kartáčem určený pro suchý úklid. Díky systému Air 

Force Cyclonic má sací výkon srovnatelný s 2 200 W vysavači a díky němu vysaje až 99 % nečis-

tot. Samostojící provedení umožňuje, aby vysavač byl pořád k dispozici. Má omyvatelný filtr a XL 

násadu, která zamezuje ohýbání se při úklidu v těžko dostupných místech. Madlo je vyrobeno 

z měkkého materiálu a sací hlavice Delta Force má trojúhelníkový tvar pro lepší přístup do koutů.

• Provedení: tyčový s rotačním kartáčem a funkcí booster pro suché ruční vysávání, akumuláto-

rový, bezsáčkový s omyvatelným filtrem

• Hlučnost: 80 dB (A)

• Napájení; příkon vysavače; délka provozu: 12 V; odpovídá 2 200 W; 25 minut (15 minut s funkcí 

booster)

• Rozměry (švh): 365 x 740 x 132 mm; 3,3 kg

Tyčový vysavač s elektrickým turbokartáčem, určený pro suché vysávání, je dodáván s kartáčovou 

a štěrbinovou hubicí. Zaujme měkkými zadními kolečky zamezujícími poškrábání podlah a sklopnou 

rukojetí pro snazší uložení. Záběr sací hubice je 27 cm. Elektrický kartáč má nastavitelnou výšku nad 

povrchem vysávané plochy. Transparentní nádoba má objem tři litry. Možné je pohotové vysávání 

s flexibilní hadicí o délce 150 cm a na ní nasazené hubice. 

• Provedení: tyčový s  rotačním kartáčem pro suché ruční vysávání, bezsáčkový s omyvatelným 

filtrem

• Hlučnost: 78 dB (A)

• Délka kabelu: 7 m

• Příkon vysavače: 1 600 W

• Rozměry (švh): 300 x 1 100 x 290 mm; 6,6 kg

Akumulátorový vysavač typu 2 v 1. Skládá se z hlavní jednotky a ručního vysavače, kterým můžete 

snadno vysát drobky například z pohovky. Je-li ruční vyjímatelný vysavač vložen v hlavní jednotce, je 

pak možné celek použít jako běžný vysavač s rotačním kartáčem. Snadnější uskladnění umožňuje 

sklopná rukojeť. Součástí balení je i stojánek, který slouží i pro nabíjení vysavače. V tom případě je 

indikováno nabíjení pomocí LED diody.

• Provedení: tyčový s rotačním kartáčem s odnímatelným ručním vysavačem, akumulátorový, bez-

sáčkový s omyvatelným filtrem

• Hlučnost: max. 75 dB (A)

• Napájení vysavače; výdrž: NiMH, 1 800 mAh; 20 minut

• Rozměry (švh); hmotnost: 265 x 1 130 x 160 mm; 3,3 kg

doporučujeme pro váš domov Proč jsou tyčové vysavače hitem poslední doby

Tyčové vysavače sice mnohdy nenahradí 

ty klasické, které se hodí pro úklid velkých 

prostorů. Přesto jsou ale tyčové vysavače 

spolehlivými, účelnými i  účinnými pomoc-

níky především pro občasný úklid, kdy se 

nám třeba v  kuchyni na  pracovní desce 

nebo na zem něco rozsype. Tyčové vysava-

če nejsou většinou určeny pro úklid velkých 

ploch, čemuž mnohdy odpovídá i  velikost 

zásobníku na nečistoty. Je nutné na ně po-

hlížet jako na  příruční pomocníky pro po-

hotový úklid.

Dělí se do dvou skupin – ty, které jsou na-

pájeny ze sítě a které mohou někdy i zastou-

pit vysavače klasické, a napájené z akumu-

látoru. Především akumulátorové jsou velmi 

žádané jako příruční pro případ nutnosti po-

hotového úklidu. Hodí se pro operativní úklid 

kuchyně, ale i  sedačky či pohovky, pokud 

zde třeba úřadovaly vaše děti.

Výhodou akumulátorových zařízení typu 

2 v 1 pak je i  to, že můžete operativně vy-

jmout oddělitelný díl, příruční vysavač, kte-

rým můžete vysát ihned nečistoty i  třeba 

z  ploch nepřístupných pro velký vysavač. 

Stejně tak dobře je využijete při pohotovost-

ním úklidu auta. Jejich nevýhodou bývá však 

omezená kapacita baterie, která umožní vy-

sávání po dobu typicky deseti minut, i když 

i zde se najdou výjimky potvrzující pravidlo, 

takže není problém dosáhnout i dvaceti mi-

nut vysávání. To pro účel, pro který jsou tyto 

vysavače navrženy, bohatě postačuje. 

Většina tyčových vysavačů je vybavena 

rotačními elektrickými kartáči, díky nimž 

se podstatně zvyšuje účinnost pohotového 

úklidu. Za  velký přínos je nutné považovat 

i  existenci vyjímatelných a  snadno omyva-

telných filtrů, takže náklady na provoz jsou 

prakticky nulové – platíte pouze za elektřinu 

určenou pro provoz vysavače nebo pro na-

bíjení v něm vestavěných baterií.
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Jako ve  starověkém Egyptě se budete cítit 

v Národním muzeu, které se nachází na  rohu 

známého náměstí Tahrir. Najdete zde přes 

130  tisíc vystavených exponátů a  pověstnou 

Tutanchamonovu rakev pokrytou pravým zla-

tem, stejně jako další nádherné artefakty z to-

hoto období. Uvidíte zde pravé mumie, věci 

nalezené v hrobkách faraonů, ale i preparovaná 

zvířata, která byla pohřbívána s těly svých pánů. 

Část Káhiry zvaná Zamalik leží na  ostrově 

Gezíra a je rájem turistů. Právě zde jsou nejlep-

ší restaurace a kavárničky vyhledávané turisty 

ze všech koutů světa. Najdete tady i  egypt-

skou Eiffelovku – El Borg. Káhirská televizní 

věž ve  tvaru lotosu měří 186 metrů a z  jejího 

vrcholu je možné vidět město jako na  dlani.  

V  této luxusní čtvrti se nachází i  nová opera, 

která má ve svém repertoáru neznámější svě-

tová operní díla a baletní představení. 

Cílem dalšího výletu ve městě by měla být 

Citadela. Rozlehlá pevnost byla až do  druhé 

poloviny 19. století sídlem egyptských vládců. 

V jejím areálu se nachází nejslavnější káhirská 

mešita Al-Azhar a vojenské muzeum.  Pár de-

sítek metrů od  Citadely se nachází malý ráj 

na  zemi. Park Al-Azhar působí v  šedi Káhiry 

jako posvátné místo, kde lidé mohou relaxovat.  

Park plný fontán, míst k  sezení i  ležení a  ze-

jména zeleně je oblíbeným místem pro pikni-

ky celých rodin, skupin přátel i  romantického 

posezení ve  dvou. Překvapí velkým jezerem 

a neuvěřitelnou čistotou. Toto místo byste při 

návštěvě Káhiry neměli vynechat. Celodenní 

vstupné ve výšce 7 l.e. (asi 21 Kč) je opravdu 

symbolické. 

Pokud se už se jednou vydáte do  Káhiry, 

bylo by hříchem neabsolvovat plavbu po Nilu. 

Egypťané tvrdí, že jestli se vody z této řeky na-

pijete, znovu se do země vrátíte. Osobně bych 

zkoušku pravdivosti tohoto rčení neriskovala. 

Místo jistoty návratu do země byste mohli zís-

kat spíše jistotu nemilých střevních potíží. Pro-

jížďku po Nilu ale vřele doporučuji. Můžete si 

vybrat mezi veřejnou motorovou loďkou s neu-

stále hrající hudbou (za 3 l.e.), nebo pronájmem 

soukromé plachetnice za cca 50 l.e. za hodinu 

(asi 150 Kč), přičemž zážitek je nepoměrně 

větší. Projížďky se provozují celý den. Při denní 

plavbě si můžete prohlédnout krásné budovy 

i  luxusní hotely lemující Nil, večer si navíc uži-

jete osvětlené mrakodrapy připomínající noční 

New York. 

Pro suvenýry si určitě zajděte na obrovský 

bazar Chán al-Chalílí, který spolu s ulicí Muski 

tvoří jádro islámské Káhiry. Najdete zde oprav-

du vše. Od  kýčovitých suvenýrů a  zlatých 

šperků pro turisty až po  oblečení a  nádobí 

pro místní. Chcete-li nakoupit spíše dárky ev-

ropského stylu, zajeďte do supermarketu City 

Star. Tento obrovský a moderní komplex vám 

nabídne přes 700 obchodů světových značek, 

stejně jako množství obchůdků se suvenýry. 

Křesťané v muslimské zemi 
Lidé těchto dvou náboženství spolu žijí v jedné 

zemi bez větších problémů. Typicky křesťan-

skou částí Káhiry je Koptské město. Tato čtvrt 

se rozkládá na místě původní římské pevnosti 

Babylon. Najdete zde řecký klášter s kostelem 

sv. Jiřího, kostel Panny Marie a  koptské mu-

zeum. 

Pro turisty naprosto neznámou oblastí je 

tzv. Garbage city (město odpadků). Vzhledem 

k  tomu, že v Káhiře neexistuje žádná oficiální 

sběrna odpadků se systémem jejich likvidace, 

rozhodli se místí koptští křesťané k jejich recy-

klaci pomocí vlastních rukou. Je pozoruhodné, 

že tito lidé dokážou recyklovat 90 %  přiveze-

ných odpadků, což je více než ve většině vy-

spělých evropských zemí. Najdete-li taxikáře, 

který toto místo zná, nenechte si možnost 

toto místo navštívit. Jen se ujistěte, že taxík 

má klimatizaci. Pach odpadků je totiž opravdu 

intenzivní a  jízdu s  otevřeným okénkem auta 

zvládnou opravdu jen ty nejotrlejší povahy. 

Po průjezdu mořem odpadků se vám naskyt-

ne neuvěřitelná podívaná – kostely, přesněji 

jakési svatyně, vytesané ve skále. 

Je libo špenát, nebo játra? 
Po celodenním výletě vám vyhládne a egypt-

ské speciality jistě přijdou vhod. Kromě moř-

ských plodů a ryb, u kterých se můžete spo-

lehnout na  jejich čerstvost, milují Egypťané 

sytá jídla. Nikdy nevynechávají předkrmy, mezi 

něž patří zejména nejrůznější druhy omáček 

(dipů), do kterých namáčejí baladi chléb (velmi 

podobný pita chlebu). Mezi nejoblíbenější patří 

směs z lilků baba ghanu, sezamová pasta tahi-

na a rozdrcené ochucené fazole foul. 

Typickým hlavním chodem je molocheja, 

hustší špenátová polévka, která se podává 

s  krevetami, kuřecím masem nebo králíkem. 

Egypťané mají rádi také kuřecí a hovězí játra, 

která připravují stejně jako u nás na grilu nebo 

dušené. Národní jídlem je mix těstovin, čočky 

a cizrny přelitý rajčatovou omáčkou, vše posy-

pané smaženou cibulkou, zvaný košary. Ob-

líbená je i  fatha, rýže s masem a kousky pita 

chleba přelitá česnekovým dresingem. Podle 

mého názoru nejchutnějším jídlem této země 

je maši – směs ochucené rýže, kterou  se plní 

téměř jakákoliv zelenina, následně upravovaná 

dušením či pečením. 

Po jídle je obvyklé dát si černý čaj a ti, kte-

rým ještě zbylo místo v žaludku, ukončí hodo-

vání nějakým zákuskem. Egyptské sladkosti 

jsou nejčastěji vyrobeny z medu a oříšků. Ty-

pická je konafa, směs kokosu a sušeného ovo-

ce, a zalabia, smažené kuličky polité medem 

a posypané moučkovým cukrem. 

základní pravidla 
I když jsou lidé v Egyptě na turisty zvyklí, měli 

byste v  Káhiře dodržovat určitá pravidla. Je 

vhodné nosit kalhoty s délkou alespoň nad ko-

lena a trika s krátkým rukávem. Není to proto, 

že byste tričkem bez rukávů či minisukni místní 

obyvatele pobuřovali, ale není třeba na  sebe 

zbytečně upozorňovat. Místním je totiž jasné, 

že jen nezkušení turisté chodí v hlavním měs-

tě v šortkách a nátělníku. Jedná se i praktické 

hledisko. Egypťané milují klimatizaci a při vstu-

pu do  některých obchodů nebo taxíků vám 

může být i zima.  

Dovolenou v Egyptě si můžete vybrat ze dvou 

variant. První je dovolená s  cestovní kanceláří, 

kterou strávíte většinou povalováním se u moře 

s  případným fakultativním výletem do  okolí. 

Nebo můžete zvolit variantu druhou, trochu dob-

rodružnou, kdy se sem vydáte na vlastní pěst.

chytání bronzu na pláži
Zvolíte-li možnost první, máte jistotu, že o vás 

bude postaráno a  dovolenou si užijete. Mezi 

populární destinace patří Hurghada, Sharm Al 

Sheikh a v poslední době i Marsa Allam. V tu-

ristických letoviscích si můžete být jisti, že vám 

žádné nebezpečí nehrozí. Tato města žijí svým 

vlastním životem a jsou zcela přizpůsobena tu-

ristům. Najdete zde vše. Restaurace, kavárny, 

kluby, obchody jako v jakémkoliv městě u nás. 

Upřímně řečeno, nejhorší, co se vám zde může 

stát, je to, že při nakupování zaplatíte zkušené-

mu prodejci, se kterým smlouváte, vyšší cenu. 

Obvykle ale budete oba spokojeni. On si bude 

myslet, jak na  vás vydělal, a  vy zase budete 

mít radost, jak úžasné a  levné suvenýry jste 

nakoupili. 

Všechny cestovní kanceláře nabízejí nejrůz-

nější fakultativní výlety. Za zmínku stojí návště-

va největšího chrámového komplexu v Karna-

ku, Údolí králů nebo chrámu v Luxoru. 

Město, které nikdy nespí
Preferujete-li aktivní dovolenou s poznáváním 

nových míst a odlišných kultur, pak byste měli 

určitě navštívit egyptské hlavní město. Káhira 

je město plné kontrastů se schopností okamži-

tě každého okouzlit. Romantickou atmosféru 

podtrhuje řeka Nil, na které kotví lodě s restau-

racemi a malé kavárničky na jejím nábřeží, kde 

místní lidé i turisté v poklidu kouří Shishu (vodní 

dýmku), popíjejí čaj a sledují čilý ruch kolem.

Hned po příletu do Káhiry vás na letišti při-

vítají arabští taxikáři, kteří se hlasitě předhánějí 

v  tom, který vás odveze do  hotelu. Obvyk-

lá cena cesty do  centra města se pohybuje 

kolem 50 egyptských liber (l.e.) a  je dobré si 

cenu s  taxikářem na  letišti předem domluvit. 

Ve  městě je už pak jednoduché sehnat bílé 

taxíky s taxametrem – vyhnete se tak neustá-

lému smlouvání o ceně, které po čase omrzí 

i ty nejnadanější vyjednavače. V hotelech mluví 

personál několika světovými jazyky, je vesměs 

velmi přátelský a vždy rád pomůže i poradí.

Historie na dlani 
V  každém turistickém průvodci se dočtete, 

že pyramidy jsou to nejdůležitější, co musíte 

v  Egyptě vidět. Na  výběr máte hned několik 

z nich. Zřejmě nejznámější jsou velké pyramidy 

v Gize, kde najdete i proslulou Sfingu. Můžete 

se sem dostat metrem, za které zaplatíte 1 l.e. 

(asi 3 Kč) za cestu kamkoliv a pak kousek míst-

ním autobusem nebo i procházkou pěšky. Dal-

ší jsou pyramidy v Sakaře. Ty jsou oproti těm 

v Gize menší a potkáte zde i méně turistů.

cESTOVÁNÍ • EGYpT

Stále
atraktivní

Egypt je pro Čechy jednou z nejpopulárnějších odpočinkových destinací. Bohužel, sou-
časná situace v této zemi mnoho potenciálních turistů odrazuje. V televizi vidíme pro-
testanty na náměstí Tahrir, jsme upozorňováni na možná nebezpečí v zemi, ale skuteč-
nost je poněkud jiná a obavy nejsou namístě.

Al Azhar park – místo, které by v šedi velkoměsta nikdo 
nehledal.

Alabastrová mešita vybudovaná Muhammadem Alím, 
která je součástí Citadely.

okouzlující pohled na Nil.
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Kamery i fotoaparáty prostřednictvím Smart 

Wi-Fi okamžitě poskytnou obsah na  sociální 

sítě, obrázky i  videa se ukládají tak, aby byly 

dostupné ostatním. S  tím souvisí technologie 

Samsung AllShare Play, která umožní uložit 

obsah „někam do sítě“ a ten následně nabíd-

nout ke  sdílení. I  zde Samsung nabídl přehr-

šel novinek, z  nichž nás kromě kompaktních 

fotoaparátů se dvěma zobrazovacími panely 

(jeden vpředu umožňuje například přehrávat 

videa pro děti, abyste z  jejich tváře vyloudili 

úsměv a ony přitom se dívaly do objektivu) za-

ujal přístroj WB850F s 21násobným optickým 

zoomem v ultrakompaktním provedení. Video-

kamera Samsung QF20 zase přichází s novou 

funkcí Switch Grip, díky níž lze nahrávat ze 

tří různých úhlů. I ona má integrovanou Wi-Fi 

technologii pro ukládání a sdílení videí.

Zajímavá je i nabídka v oblasti zvuku. Jako 

návrat elektronek lze charakterizovat sto-

wattový zesilovač DA-E750 s dokovací stanicí 

pro iPad i pro telefony a tablety Samsung řady 

Galaxy. Je vybaven systémem reproduktorů 

2.1 a  vestavěným subwooferem. Podporuje 

bezdrátové přehrávání zvukových souborů 

prostřednictvím technologie AllShare, ze zaří-

zení Apple pomocí technologie Airplay, nebo 

ze zařízení s Bluetooth. Podobnými možnostmi 

se chlubí i druhá novinka DA-E650 připomína-

jící dva lesní rohy spojené do sebe. 

Technologie elektronkového zesilovače 

vyvinutá společností Samsung se objeví také 

v přístroji HT-E6750W, nejvyšším modelu sys-

tému domácího kina s Blu-ray přehrávačem, 

7.1kanálovým zvukem a  podporou 3D. Bez-

drátové zadní reproduktory eliminují nutnost 

použití kabelů. Elegantní vzhled podtrhují 

elektronky Samsung, které je vidět v  horní 

části a po  stranách systému a  jejichž světlo 

dodává přístroji na stylovosti. I  tento systém 

obsahuje Wi-Fi modul pro přístup na  web 

a ke službám pro rozpoznávání hudby a pod-

poruje AllShare Play. 

Nabídku AV zařízení uzavírají Blu-ray mul-

timediální centra BD-ES6000 a  BD-E8900 

HDD s webovým prohlížečem, podporou Wi-Fi 

a přístupem do portálu Smart Hub či do ob-

chodu Samsung Apps. Modely Blu-ray pře-

hrávačů pro rok 2012 podporují samozřejmě 

technologie DLNA a Wi-Fi Direct.

V Praze Samsung předvedl i nový Samsung 

Galaxy Tab 2 (7.0), vybavený operačním systé-

mem Android 4.0, Ice Cream Sandwich (ICS) 

s možností přístupu k 400 000 aplikací nabíze-

ných v Android marketu. K dispozici jsou dva 

modely – s Wi-Fi a druhý rozšířený o možnost 

připojení ke 3G sítím.

Z  oblasti IT Samsung předvedl notebook 

Series 9 druhé generace s  patnáctipalco-

vou obrazovkou. Ten je v zavřeném stavu jen 

12,9 mm vysoký a má hmotnost pouze 1,16 kg. 

Obsahuje procesor Intel Core i7 a SSD disk, 

takže startuje do  deseti sekund a  z  režimu 

spánku se vzbudí za  pouhé 1,4 sekundy. 

Nový 27palcový monitor série 9 (S27B970) 

je vybaven technologií LED PLS (Plane Line 

Switching), má dokonalou reprodukci miliardy 

barev a pozorování ze širokých horizontálních 

i vertikálních úhlů. Monitory řady 7 mají netra-

dičně asymetricky vyřešené upevnění moni-

toru k  podstavci, dva HDMI porty, vestavěný 

HDTV tuner a  funkci bezdrátového displeje 

intel WiDi pro bezdrátový přenos obrazových 

informací z počítače do monitoru. 

Letos se Samsung hodlá věnovat vývoji 

chytrých parametrů domácích spotřebičů, a to 

dalšími investicemi do vývoje a do uvedení pro-

duktů, které posunou hranice možností využití. 

Chce se zaměřit na  rozšíření nabídky motorů 

s digitálními měniči pro produktovou řadu pra-

ček EcoBubble (s kapacitou až pro 12 kg prádla 

v normálním provedení a osm kilogramů v zúže-

né 45 cm hluboké variantě). Nejnovější modely 

EcoBubble spotřebují méně energie než mo-

dely nejvyšší třídy A+++, a přitom mají skvělé 

výsledky při praní na 60 °C i 40 °C. 

Chladničky Série G nabízejí dnes největší 

kapacitu na  trhu při zachování standardních 

rozměrů. Představená kombinovaná chladnič-

ka série G s mrazákem v dolní části má obsah 

440 litrů. Samsung dosáhl zvětšení vnitřních 

prostor bez toho, že by se zvětšily vnější roz-

měry. Nová konvekční mikrovlnná trouba sli-

buje optimalizaci varného prostoru a větší ob-

jem – 45 litrů. Přenosná indukční varná deska, 

pojmenovaná O�table, zase dopřává uživateli 

mobilitu a flexibilitu i při vaření.

Samsung prezentoval novinky, se kterými se 

setkáme už tento rok. Všechny se nesly ve sty-

lu sloganu „Smart Life“ neboli chytrý život. 

Samsung je průkopníkem v chytrých televizo-

rech Smart TV. Integrace internetu je přirozená 

a nenásilná. Ze sledování televizních programů 

se můžete stiskem několika tlačítek ocitnout 

ve světě internetu, prohlížet stránky nebo na-

vštívit internetovou půjčovnu filmů. Vloni Sam-

sung integroval schopnost ovládat televizory 

do přenosných zařízení, jako je chytrý telefon 

či tablet. Letos přidal další výjimečné vymo-

ženosti: ovládání televizoru hlasem a pomocí 

gest. Ovládání pomocí hlasu rozumějí televi-

zory i v češtině. Povelem „Hi TV!“ nebo „Ahoj 

televize!“ si ho zapnete. A pak můžete hlasem 

ovládat hlasitost, přepínat kanály, přecházet 

na web a spoustu dalších činností. 

Tyto vymoženosti jsou součástí nabídky 

špičkových modelových řad 7000 a  8000 

i zde předvedeného OLED televizoru s 55 pal-

ci úhlopříčky. Proto mají tyto modely kameru 

vysokého rozlišení a  mikrofony, které slouží 

k hlasovému a gestovému ovládání, ale i pro 

kontakt s ostatními na sociálních sítích.

Ovládání gesty je cesta, na  kterou se po-

kusně vydala spousta společností, mj. třeba 

LG nebo Toshiba, ale Samsung je první, kdo 

dotáhl tento styl ovládání až do prodávaných 

modelů, a  je až k neuvěření, jak ovládání po-

mocí gest funguje spolehlivě. Obličej toho, 

kdo televizor zapnul, je digitalizován a uložen 

do  paměti přístroje. Pokud před televizorem 

sedí nebo se pohybuje více lidí, televizor vždy 

reaguje na pohybové příkazy toho, kdo televi-

zor zapnul. Dálkové ovládání může zůstat ležet 

na  stole a  televizor vám rozumí i  bez něj, ať 

na něj mluvíte nebo před ním máváte rukama.

Výkon roste
Aby televizory Samsung stačily všemu, co si 

žádá moderní doba, jsou nyní vybaveny dvou-

jádrovými procesory. Jejich nasazení přinese 

daleko rychlejší reakce na  uživatelovy poža-

davky. Uživatelé televizorů si mnohdy stěžují, 

že jimi koupený televizor s  přístupem na  in-

ternet rychle zastarává a nové modelové řady 

přinášejí další pokrokové funkce, o které jsou 

ochuzeni. Samsung se tedy rozhodl pro zají-

mavé řešení – Evolution Kit. Jde o jakýsi chytrý 

„šém“, kterým všechny televizory vyšších řad 

budou nově vybaveny. Při vložení „šému“, na-

příklad s příchodem nového modelového roku, 

se rozšíří možnosti staré televize o nové funkč-

nosti a  televizor bude stále na  parametrech. 

Zatím se neví, jak tato věc bude vypadat, ani 

to, kolik bude stát.

Novinky
Novinka tohoto roku – televizor ES8000 LED 

TV – se vyznačuje tenkým rámečkem předsta-

veným v  roce 2011, letos dopolněným stoja-

nem ve  tvaru písmene U. Televizor má i větší 

obrazovky s úhlopříčkou až do 75 palců. 

Super OLED TV je první 55palcový televizor 

využívající technologii Super OLED  v  histo-

rii Samsungu (přitom přes 90 % vyráběných 

OLED panelů vzniká právě v  jeho závodech). 

Jak to tak vypadá, chce Samsung konkurovat 

společnosti LG, která má v oblasti OLED nej-

víc našlápnuto a televizory s touto technologií 

si „chová“ nepřetržitě už několik let. Bezkon-

kurenčně tenké provedení televizoru s  OLED 

obrazovkou nabízí i při nejrychlejších scénách 

živý obraz a realistické, věrné barevné podání 

a  vysokou kvalitu. Také tento televizor je vy-

baven kamerou a mikrofonem, které umožňují 

ovládání pohybem i hlasem, systémem rozpo-

znávání tváře a rychlým dvoujádrovým proce-

sorem podporujícím multitasking.

REPORTÁŽ • SAMSuNG FOruM 2012

začátkem roku vždy Samsung představuje své každoroční 
novinky na akci zvané Samsung Forum. Letos byla pro 
prezentaci zásadních novinek zvolena Praha. A bylo opět 
na co se koukat.

Chytrý život

Zajímavě řešený zesilovač s dokovací stanicí dA-E650.

Zesilovač s dokovací stanicí využívá v koncovém stupni 
elektronky. díky tomu působí velmi elegantně a má skvělý zvuk.

Nový Samsung Galaxy Tab 2 (7.0) vybavený operačním 
systémem Android 4.0 – ice Cream Sandwich.

Pračky s technologií Eco bubble lépe rozpouštějí prací 
prášek, a proto i lépe vyperou při nižších teplotách. 

Vejde se do nich až 12 kg prádla.

Elegantní monitor řady 7. 
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čtyři jsou 3D) a šest plazmových řad, z nichž 

dokonce pět je ve 3D. Poprvé Panasonic klade 

větší důraz na LCD obrazovky, kterých je nyní 

také výrazně více. Značně posílena byla pod-

pora Wi-Fi a  většina televizorů je buď na  něj 

připravena (Ready) nebo ho má rovnou zabu-

dované. V připojení k  domácí síti a  internetu 

vám tak nebrání zhola nic.

Firma také začíná razit nový název „chytrá 

Věra“ (tedy Smart Viera) vyjadřující, že celá 

řada televizorů je „chytrých“, tedy nejen při-

pojitelných na  internet. Jak vidíte, televizory 

vyráběné v  Česku dostaly další injekci, a  jak 

se dozvíte z  testu modelu z  řady ET5, výraz-

ně byla posílena i multimédia. Konečně si nyní 

pustíte film s  českými titulky (tzv. Windows 

čeština, tedy CP-1250 už funguje) a konečně si 

bez problémů přehrajete v televizoru Panaso-

nic záběry z  fotoaparátu či kamery Panaso-

nic i poté, co si je překopírujete z originálního 

umístění a přejmenujete. Doteď to nešlo!

Všechny fotoaparáty  
už natáčejí v HD
Divize fotoaparátů je velmi čilá. Dokázala se 

prosadit dokonce i  v  ultrazoomech a  konku-

renci bude úzko i  s  modely pro letošní rok. 

Zvláště díky dvěma z  nich: Lumix SZ1 (asi 

4.990 Kč) a SZ7 (asi 5.990 Kč). Za zmiňované 

ceny nabízejí hodně, včetně stabilizovaných 

objektivů Leica a  drobných těl, byť pochopi-

telně plastových, i když pocit kupodivu vůbec 

„plastový“ není. Více v recenzi…

Pozoruhodným kouskem, který nás tak-

též zaujal, je nejnovější zástupce odolné řady 

FT, model FT4 (kolem 10.000 Kč). Na  rozdíl 

od ostatních totiž zvládá ponor až do hloubky 

12 m a pád z dvoumetrové výšky. 

Fotoaparáty pro mladé uživatele jsou Lumix 

S2 a S5, postavené na jednoduché komunikaci 

se sociálními sítěmi. Naopak pro ty, kteří chtějí 

kvalitu s kovovým tělem, tu je pokračovatel zná-

mé a v minulosti výtečně hodnocené (i  námi!) 

řady TZ, model TZ30 (asi 9.000 Kč). Ten nyní 

klade důraz na  focení za  horších světelných 

podmínek a ve srovnání s předchozím TZ20 má 

asi o polovinu účinnější systém potlačení šumu. 

Kvalitní objektiv Leica disponuje 20násobným 

optickým zoomem s rozsahem 24 až 480 mm. 

co takhle LED žárovku?
Víte, čím nás dostala žárovka na  fotografii? 

Podívejte se pozorně a vezměte v potaz, že je 

opravdu LED. Ano! Jako LED vůbec nevypa-

dá a spíše připomíná známou, dnes už zaká-

zanou klasiku, včetně stejné patice. A právě 

to je na ní úžasné. A také čiré sklo (ve skuteč-

nosti průhledný plast) a  její takříkajíc „kom-

patibilní výkon“ 20 W, 210 lumenů. Sama si 

ovšem vezme pouze 4,4 wattu a z nějakých 

dvou metrů ji od normální žárovky nepozná-

te. Životnost je udávána na až 40 000 hodin, 

cena známa není, ale dá se očekávat částka 

kolem 450 Kč.

Panasonic bude v Evropě, včetně České re-

publiky, tyto LED žárovky prodávat od tohoto 

měsíce, tj. od dubna.

V německém Hamburku, kde se letošní evrop-

ské novinkové setkání konalo, jsme toho viděli 

více než dost. Posuďte sami:

• nový design televizorů, které nyní snesou 

srovnání s jakoukoli značkou,

• první televizory s  pasivním 3D (řada ET5), 

všechny ostatní mají 3D aktivní, 

• všechny 3D televizory nyní přehrávají 3D fo-

tografie, 

•  zaveden je tzv. otevřený internet s možností 

zadat webovou adresu, 

• uvedeny byly levné a  přitom velice dobře 

působící ultrazoomy SZ1 a SZ7, 

• viděli jsme zajímavé prototypy Blu-ray pře-

hrávačů s pevnými disky a satelitními tunery, 

• předveden  odolný dotykový telefon Eluga 

s operačním systémem Android, 

• do 3D umějí fotografovat čtyři kompaktní fo-

toaparáty a „zrcadlovková“ řada G.

Jak vidíte, Panasonic se činil. My ovšem také 

a ve spolupráci s místním zastoupením jsme pro 

vás do tohoto čísla přichystali testy dvou výrob-

ků nové kolekce: LCD televizoru s pasivním 3D 

a  úhlopříčkou 107 cm TX-L42ET5 (21.995 Kč) 

a  ultrazoomového fotoaparátu DMC-SZ1 (10x 

včetně optické stabilizace, asi 5.000 Kč). 

U televizorů nejen  
designové změny
Bezpochyby největší událostí je design, který 

snese srovnání s jakoukoli jinou značkou. Na-

víc je natolik jiný, že televizory, nejen ty vyšších 

řad, nezapadnou a všimnete si jich. Zavedeny 

byly tenké rámečky a odlišné spojení podstav-

ce s  panelem. Novinky přicházejí postupně 

na  český trh, v  dubnu by měly být uvedeny 

poslední v podobě nejvyšších řad VT (plazma) 

a WT (LCD).

Pro rok 2012 tu máme sedm LCD řad (šest 

s podsvícením LED a kvalitnějšími panely IPS, 
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A vypadá to, že i dost! Po rozhovoru se šéfdesignérem zodpovídajícím za ony někdy 
opravdu nádherné televizní kousky, se kterými tento výrobce letos přichází, z něhož či-
šela radost nad odvedenou prací, se tomu nedivíme. Příklon k výrobkům Applu namísto 
k Androidu nás sice trochu vystrašil, ale fotoaparátová divize, zjevně zdravější než coko-
liv jiného, vše napravila. Foťáky a televizory vás nepochybně dostanou!

Věříme tomu, 
co děláme

Víte, co je tohle? Jako žárovka vypadá, jako žárovka svítí, 
ale není to žárovka. Je to lEd žárovka s výkonem 4,4 W 

a 210 lumeny, což odpovídá tradiční 20W žárovce. Je také 
vybavená stejnou paticí, takže náhrada bude snadná.

Nejvyšší plazmová řada VT50 má vše, na co pomyslíte, včetně Wi-Fi, certifikace THX, nahrávání na uSb paměť i kartu 
Sd a je kompatibilní s novým ovládáním Touch pad dovolujícím řídit kurzor pohybem prstu po dotykové plošce. Za 

úhlopříčku 127 cm (50“) zaplatíte 49.990 kč, ale bavíme se o naprosté špičce!

S cílem prodat 1 500 000 kusů v roce 2012/13 přichází 
zatím na vybrané evropské trhy (na nás se dostane 
později) odolný dotykový mobil Panasonic Eluga 

s operačním systémem Android. Váží 100 gramů, displej 
má úhlopříčku 11 cm, hliníkový kryt a vydrží nejen 

v prachu, ale i ve vodě (do metru).

design televizorů doznal zásadních změn. Jsou tu úzké 
a velice úzké rámečky, zajímavě navržené podstavce 

a důraz na lCd technologii s kvalitními panely typu iPS 
s velice dlouhou životností. Ta je u lCd udávána  

na 60 000 hodin, u plazem na 100 000 hodin.
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Nemusíte nikam chodit, nemusíte nikde čekat 

frontu. Vše si půjčíte ze svého obýváku a záleží 

jen na řešení, resp. na poskytovateli tohoto ře-

šení, jak svižně vám nabídne poslední novinky 

a co budete mít vlastně k dispozici. Obsah je po-

chopitelně klíčový, ale také musíme mít na pa-

měti přístupné ovládání a požadavky na kvalitu 

internetové linky, protože řešení pochopitelně 

vyžaduje televizor připojený na rychlý internet. 

co potřebujete
Je to snadné – kompatibilní televizor, tedy tzv. 

chytrý televizor Panasonic nebo Samsung, 

co nejrychlejší a  nejkvalitnější napojení vaší 

domácnosti na  internet a  také co nejrychlejší 

napojení vašeho televizoru na místo, kde u vás 

internet končí. Ideálně se v  tomto okamžiku 

bavíme o napojení kabelovém, tedy Etherne-

tu (LAN). Napojení už může být i  bezdrátové 

– dnes není problém pořídit si například Wi-

-Fi linku s rychlostí 8 Mb/s a nemusí to být ani 

drahé. 

Taková linka bude dostačovat i  pro příjem 

pořadů ve vysokém rozlišení, v HD. Pokud ov-

šem bude vyhovovat i propojení takovéto linky 

s televizorem, což už není o běžném Wi-Fi, ale 

nejlépe o  rychlém Wi-Fi (verze 802.11n) nebo 

ještě lépe o propojení ethernetovém. 

řešení Panasoniku
Videopůjčovna s  podivným názvem Voyo, 

představuje spolupráci Panasoniku a TV Nova 

a pracuje v televizoru rámci služby Panasonic 

Viera Connect. Dostanete se do ní přes tzv. wi-

dget, tedy specializovaný prográmek připrave-

ný speciálně pro spolupráci s jedním webovým 

serverem. V televizoru ho jednoduše vyberete 

dálkovým ovladačem a snadný je pak i výběr 

filmu či dílu seriálu, který chcete vidět. Po-

kud potřebujete zadat nějaké znaky, objeví se 

na obrazovce softwarová klávesnice, ze které 

vybíráte opět přes dálkový ovladač. 

Cena za  zhlédnutí se pohybuje od  25 

do  80 Kč, přičemž platba probíhá zatím vý-

hradně přes SMS. Pracuje se však i na mož-

nosti předplatného. Titul si můžete v následují-

cích 48 hodinách pustit, kolikrát chcete, potom 

práva vyprší.

Filmů od  společností Bontonfilm a  Holly-

wood Classic Entertainment je momentálně 

k dispozici přes 200, plus jsou k dispozici jed-

notlivé pořady z  produkce TV Nova, včetně 

Televizních novin a všech seriálů. A to včetně 

předpremiérových dílů, které teprve budou vy-

sílány.  

řešení Samsungu
Widgetové řešení má pro videopůjčovnu Top-

Fun i  Samsung a  vše se opět odehrává jed-

noduše a snadno přes dálkový ovladač. K da-

nému filmu je někdy k  dispozici i  bezplatně 

zhlédnutelná ukázka a platba (většinou od 45 

do 89 Kč) se tentokráte strhává z předem na-

bitého účtu zákazníka. Filmů, mj. z produkce 

SPI, je momentálně k dispozici více než tisíc, 

a to včetně 3D verzí, výpůjční doba je 24 hodin.

Pořady zaměřené na techniku jsou obdobné 

a  je třeba zdůraznit, že s  chytrými televizory 

jiných značek (zatím) nemáte šanci. Bavíme se 

pouze o Panasoniku a Samsungu s tím, že ka-

ždý má přístup pouze na svou videopůjčovnu.

Do  budoucna se sice chystá, či už je do-

konce připraveno napojení jakéhokoliv chyt-

rého televizoru s  internetem, ale dlužno říci, 

že o takto sofistikovaná a snadno ovladatelná 

řešení jen tak nepůjde. Typicky budete muset 

mít váš počítač propojen s televizorem a pouš-

tět si filmy přes něj. Toto řešení je pochopitelně 

řádově komplikovanější.

PORADNA • VidEOpŮJČOVNY V TV

O tzv. videu na vyžádání (video on demand – VOD) se mluví nějakých patnáct let a stále 
nám „skutek jen utek“. Načetli jsme se hodně o půjčovnách přes internet, o tom, že doba 
videokazet a DVD disků je pryč a že si prostě vše jednoduše vypůjčíte na dálku v okamžiku, 
kdy si to budete chtít zhlédnout. A ejhle! Nenápadně je ta doba tady. Nejen v Japonsku, ale 
i u nás v Evropě, ba přímo na malém českém dvorku. říká se jí videopůjčovna v televizoru 
a zatím jsou k dispozici dvě u dvou značek přístrojů – Panasoniku a Samsungu.

Video z půjčovny v televizoru

Videopůjčovnu Voyo zařadil před nedávnem do svých chytrých televizorů Panasonic. Přístup do archivu s pořady 
televize Nova ovšem nabízí už několik let. Teď ji vlastně jen rozšířil o filmy od několika dalších společností.

Videopůjčovna Top Fun, kterou najdete v chytrých 
televizorech Samsungu, je zakomponována do aplikace 

Smart Hub, přes kterou se dostanete také na internet 
s widgetovými aplikacemi (vpravo nahoře), otevřený 

internet (plný web se zadáním adresy) a mimo jiné také 
na multimédia.

VÝBĚr pOŘAdu pŘEdprEMiÉrOVÉ dÍLY JEdNOduChÉ OVLÁdÁNÍ

Vyberte si pořad na který 
máte chuť.

Sledujte díly svého 
oblíbeného seriálu ještě 

před jeho uvedením v TV

Film či seriál můžete 
pozastavit či posunout na 

jakoukoli pozici

1. cena: Probudí vás hned 
po ránu pravou italskou kávou
Philips Saeco Intelia One Touch Cappuccino umí 

připravit díky špičkovým technologiím lahodnou 

kofeinovou vzpruhu jediným dotekem. Patento-

vaný systém SAS (Saeco Adapting System) opti-

malizuje proces mletí tak, aby se pokaždé uvolnilo 

maximum aromatu bez ohledu na typ kávových 

zrn. Unikátní keramický mlýnek mele při nízké 

teplotě, takže nehrozí, že by se kávová zrna pře-

hřála a utrpěla na kvalitě. Ranní voňavé kapučíno 

stiskem jednoho tlačítka je mistrovským kouskem 

tohoto přístroje! Ten je vybaven integrovanou ka-

rafou na mléko, takže pravé kapučíno vykouzlíte 

v okamžiku a s dokonalou mléčnou pěnou!

2. cena: Anděl s ďáblem v těle
Tento vysavač kompaktního provedení má ob-

rovský sací výkon 350 W. Ke skvělým výsledkům 

přispívá přídavná hubice MiniTurbo kartáč, který 

si poradí i  s psími nebo kočičími chlupy.  Díky 

dlouhé napájecí šňůře má vysavač dosah devět 

metrů. Vysavač je vybaven velkým trvalým třílit-

rovým sáčkem na prach, který se snadno vysy-

pává. Používat můžete i univerzální jednorázové 

prachové sáčky s-bag, které se při vyjímání uza-

vřou a veškeré vysáté nečistoty zůstanou uvnitř. 

3. cena: Dejte šťávu svému 
smartphonu s Androidem!
Protože u každého chytrého telefonu se systé-

mem Android je mikro USB konektor umístěn 

jinde, proto dokovací reproduktory Fide lio vyba-

veny zařízením FlexiDock. Díky tomu připojíte te-

lefon od jakéhokoliv výrobce na výšku i na šířku 

tak, aby byl vždy uprostřed reproduktoru. Kolek-

ce Fidelio pro Android nabízí modely AS851/10, 

AS351/12, AS 141/12 a AS111/12. Philips vyvinul 

aplikaci Songbird pro Android, která spáruje te-

lefon s dokovací stanicí přes Bluetooth. 

Čisté zaoblené linie reproduktoru Fidelio pro 

Android (AS851) jsou krásné a pohlcují veške-

ré šumy a rezonance a vytvářejí velmi efektivní 

strukturu pro akustické, precizně nastavené 

basové trubice pro hluboký basový přednes. 

Menší reproduktory pro Android (AS351) po-

skytnou skvělý zvuk doma i na cestách. Může-

te si vybrat mezi napájením z baterií či ze sítě. 

Model – AS111 – díky kompaktním rozměrům 

a  integrovaným digitálním hodinám využijete 

především na svých nočních stolcích. 360stup-

ňový design totiž poskytuje bohatý zvuk, takže 

se můžete nechávat večer uspat a ráno pak 

probouzet hudbou. 

4. cena: Aby vám neunikl ani 
jediný tón!
Trendová sluchátka jsou k dostání v mnoha ba-

revných provedeních. Odlehčená konstrukce 

a  prodyšný hlavový oblouk sluchátek Shibuya 

jsou opravdu ideální pro dlouhotrvající poslech. 

Do hlubin hudby se budete moci ponořit i díky vý-

konným 40mm reproduktorům, které jsou použi-

ty i u dalšího modelu z této řady Uptown. Kromě 

značky Shibuya patří do řady uzavřených sluchá-

tek ještě model Downtown. Technologie Music-

Seal pak zajistí, že hudba zůstane skrytá pouze 

vašim uším a lidé v okolí na vás nebudou házet 

nevraživé pohledy.

Soutěžte o ceny s Philipsem!
Odpovědi zasílejte do pátku 18. května 2012 

na  e-mail inspirace@motyl.cz nebo poštou 

na adresu Inspirace Euronics, P. O. Box 218, 

757 01 Valašské Meziříčí. Do předmětu zprá-

vy nebo na  obálku napište heslo „Soutěž“. 

Pro rychlejší jednání o  zaslání výhry přidejte 

své telefonní číslo. Výherci budou zveřejněni 

v příštím čísle časopisu Inspirace, které vyjde 

v pondělí 11. června 2012.

1. Jak složitá je příprava ranního kapučína u přístroje  
Philips Saeco Intelia One Touch Cappuccino?

2. Jaký má akční rádius vysavač Philips FC8455? 
3. Jak je možné napájet dokovací stanice řady Philips Fidelio? 
4. Jak se jmenuje technologie zlepšení zvuku u sluchátek Philips CitiShape?

OTáZKy

SOUTěŽ

Vyhrajte a bavte se! 
Společnost Philips patří k předním světovým výrobcům 
spotřební elektroniky i malých spotřebičů. Na důkaz toho 
můžete tentokrát soutěžit s touto společností o presovač, 
vysavač, dokovací systém nebo sluchátka!

3.
cena

1.
cena

2.
cena

4.
cena

Philips Saeco intelia one Touch Cappuccino

Vysavač Philips FC8455

dokovací stanice Philips Fidelio AS111

Sluchátka Philips Shibuya
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Mohl byste nám v  krátkosti představit 

Pojištění prodloužené záruky a Pojištění 

nahodilého poškození nabízené v síti pro-

dejen Euronics?

V  současné době nabízíme ke  zboží, jako 

jsou například pračky, ledničky, televize, foto-

aparáty, ale i počítače nebo notebooky, mož-

nost prodloužit si základní dvouletou záruku 

nebo pojistit tyto výrobky pro případ nahodilé-

ho poškození. Zákazník tak může mít například 

pračku se zárukou až pět let nebo fotoaparát 

pojištěný pro případ rozbití při pádu na zem. 

Co to vlastně pro zákazníka znamená, 

když si ke zboží vybere některý z nabíze-

ných produktů?

V dnešní době je téměř u všech výrobků po-

skytována zákonná dvouletá záruka, což zá-

kazníkům zaručuje, že nebudou mít po dobu 

prvních dvou let s případnými opravami výrob-

ku žádné zbytečné náklady a vydání. Nicméně 

se ale nabízí otázka – a co po této době? Vždyť 

výrobky jako pračku, ledničku nebo televizi si 

přece nekupujeme jen na dva roky. A co v pří-

padě, že výrobek neopatrným zacházením zá-

kazník poškodí? Ve všech těchto případech už 

základní zákonná záruka nepomůže. Proto si 

klienti mohou na zboží zakoupeném v síti pro-

dejen Euronics záruku prodloužit až na celko-

vých pět let. 

A pokud si zákazník navíc zakoupí i Pojiště-

ní nahodilého poškození, jež rozšiřuje základní 

krytí během prvních dvou let užívání výrobku, 

bude mít výrobek pojištěn pro případ nenadá-

lé, neočekávané události, jako je třeba polití 

výrobku, jeho pád na zem nebo ulomení ně-

jaké části výrobku cizím zaviněním. Oba tyto 

produkty nabízí zákazníkům možnost užívat si 

nového výrobku bez obav z nenadálých a ne-

očekávaných situací. 

Jak to pak funguje v praxi, pokud se zá-

kazníkovi nějaké zboží porouchá? 

Pokud si zákazník při nákupu například 

ledničky v  síti Euronics zakoupí i  Pojištění 

prodloužené záruky a lednička se po skonče-

ní zákonné záruky, tedy v  době prodlouže-

né záruky, porouchá, měl by zákazník kon-

taktovat přímo naši pojišťovnu. My pro něj 

najdeme servisní místo nejblíže jeho bydlišti 

a zprostředkujeme mu kontakt s opravářem, 

který za zákazníkem přijede ledničku opravit 

až domů. Za  opravu ledničky pak klient nic 

neplatí. V případě, že ledničku již není možné 

opravit, dostane klient přímo od naší pojišťov-

ny vyplacenu takzvanou časovou cenu věci, 

tedy částku, kterou původně za ledničku za-

platil, poníženou o 1 % za každý měsíc ode 

dne nákupu. Tedy v případě, že se lednička, 

za kterou klient uhradil 10.000 Kč, porouchá 

měsíc po skončení zákonné záruky a oprava 

není možná, vyplatí klientovi naše společnost 

7.500 Kč. Stejně to funguje i v případě Pojiš-

tění nahodilého poškození. Myslím si, že to je 

pro zákazníky velmi zajímavé.

Oba produkty nabízíte v síti Euronics již 

delší dobu. Máte v  plánu nějaké jejich 

změny nebo rozšíření?

Pojištění prodloužené záruky i  Pojištění 

nahodilého poškození nabízíme v  síti Eu-

ronics již téměř tři roky a  zájem klientů stále 

roste. Proto jsme nedávno naši nabídku roz-

šířili jednak o možnost prodloužit si zákonnou 

záruku od výrobce i  na malých kuchyňských 

spotřebičích, jako jsou kuchyňské roboty, 

domácí pekárny, fritézy nebo kávovary, a jed-

nak o možnost sjednat si pojištění nahodilého 

poškození i k mobilním telefonům, navigacím, 

notebookům a netbookům.
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Znění tajenky křížovky pošlete nejpozději do pátku 18. května 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. Výherci budou zveřejněni v příštím čísle 
časopisu, které vyjde v pondělí 11. června 2012.

Vyluštěte křížovku, pošlete nám řešení a máte možnost vyhrát jedno z přenosných rádií v retrostylu šedesátých let 
Hyundai PR 100B v béžové barvě. S ním se k vám vrátí dávno zašlé časy, kdy rádio bylo něco jako přepychové vybavení 
domácnosti. A kdo měl přenosné, byl tehdy králem!

Vyhrajte tři radiopřijímače Hyundai PR 100B Retro!
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foto: Hyundai

V dnešní poradně vám přinášíme zajímavý rozhovor 
s Ing. zdeňkem Jarošem, generálním ředitelem a předse-
dou představenstva BNP Paribas cardif Pojišťovny, a. s., 
na vámi velmi žádané téma pojištění elektroniky a pří-
strojů. BNP Paribas cardif Pojišťovna, a. s., je specializova-
nou pojišťovnou působící na českém trhu již více než deset 
let. V síti prodejen Euronics nabízí doplňkové produkty 
„Pojištění prodloužené záruky“ a „Pojištění nahodilého po-
škození“, které je možné zakoupit k výrobkům bílé, černé 
i šedé techniky (jako jsou například počítače, tiskárny 
a monitory). Tento rozhovor vás může třeba inspirovat při 
nákupu těchto zařízení…

pojistěte si koupené přístroje, vyplatí se to!

ing. Zdeněk Jaroš, generální ředitel a předseda 
představenstva bNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s.

Toto logo na prodejnách Euronics hledejte vždy, když budete chtít rozšířit záruku nebo pojistit kupované zařízení.
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Výherci z minulého čísla

S firmou Hyundai o filtrační konvice

Na  otázky soutěže se společností Hyundai 

správně odpověděli a  ceny z  minulého čísla 

získávají tito vylosovaní výherci:

1. Filtrační konvice Hyundai Aqua Optima 

Nelly + balení tří kusů náhradních filtrů 

Aqua Optima Evolve Dagmar Drozdová, 

Velké Karlovice.

2. Filtrační konvice Hyundai Aqua Optima 

Polly + balení tří kusů náhradních filtrů Aqua 

Optima Evolve vyhrává František Samek, 

Blížkovice.

3. Filtrační konvice Hyundai Aqua Optima Galia + 

balení tří kusů náhradních filtrů Aqua Optima 

Evolve vyhrává Zdenka Šmákanová, Praha.

4. Filtrační konvice Hyundai Aqua Optima Cla-

rion + balení tří kusů náhradních filtrů Aqua 

Optima Evolve vyhrává Markéta Danisová, 

Ledeč nad Sázavou.

Správné odpovědi:

1. Která obecně prospěšná společnost zašti-

ťuje projekt Voda do etiopských škol? 

Člověk v tísni, o. p. s.

2. Kolik modelů filtračních konvic je k dostání 

pod značkou Hyundai Aqua Optima? 

Čtyři.

3. Má filtrační konvice Hyundai Aqua Optima 

Clarion slim design? 

Ano, má.

Křížovka

Tři meteostanice Hyundai za zaslání správné 

tajenky „S meteostanicí Hyundai vyzrajete 

na počasí“ putují k následujícím vylosova-

ným výhercům:

Věře Sekyrové z Litoměřic,  

Eduardu Severovi z Brna a  

Věře Mencové z Jilemnice. 

Všem výhercům srdečně gratulujeme 

a ostatním děkujeme za zájem. Příště to 

vyjde třeba právě vám!

hvězda v nabídce prodejen sítě Euronics: nový ipad!

Qr kódy: Co to je a jak to vlastně funguje?

příští číslo

Nedočkaví a netrpěliví zájemci o koupi no-

vého Apple iPadu mohou tento prodejní hit 

koupit také v síti prodejen Euronics. Stačí si 

najít prodejnu, která je ve vašem okolí nej-

blíž, a pro nový tablet Apple iPad si do ní 

pak zajít. Společnost Euronics se totiž stala 

oficiálním prodejcem Apple iPadu!

Celým vydáním časopisu Inspirace vás pro-

vázejí obrázky, které vypadají jako zmenše-

ná bludiště. Říká se jim QR kódy a slouží 

pro snazší vyhledání webové adresy. Stačí 

k tomu mít mobilní telefon nebo tablet s pří-

stupem na internet, vybavený čtečkou těch-

to QR kódů. Obrázek QR kódu si snadno 

vyfotíte do telefonu a po chvíli se vám objeví 

webový odkaz, na který pak můžete snad-

no přejít bez složitého zadávání dlouhých 

webových adres. QR kód ale může nést 

třeba i textové zpravodajství. Jedno takové 

jsme pro vás připravili vedle tohoto textu. 

Vyzkoušejte si to!

Fotoaparáty
I když každý mobil dnes má v  sobě vestavě-

ný fotopřístroj, není nad to vykouzlit si fotogra-

fii z dovolené pořádným foťákem. Nabídka na 

trhu je obrovská a třeba kompaktní přístroje 

mají možnosti, za které by se dřív nemusely 

stydět poloprofesionální přístroje.

chlazení, chladničky, mrazničky 
a vinotéky
S přicházejícím létem vám přineseme zajíma-

vé téma týkající se úschovy potravin v chla-

dicích zařízeních. Doplníme ho informacemi 

i  o  vinotékách, které jsou stále více žádané 

a  lze je použít i  pro úschovu jiných nápojů, 

u kterých rozhoduje stálá teplota. 

Inspirace Euronics 3/2012 vyjde v pondělí 11. června 2012.

Hlavními tématy následujícího čísla budou:

Musilovi se na vás těší  
každý čtvrtek od 21:30 
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