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Vážení čtenáři Inspirace,

léto končí, svatá Anna zavelela ke snížení 

ranních teplot a k rosení trávy, dny jsou 

kratší a přiblížil se termín, kdy dítka used-

nou do školních lavic. Ta tam je doba, kdy 

potřebovala  jen trojúhelník, kružítko, tužky 

a pastelky. Dnešní doba nabízí spoustu 

pomocníků – sám jsem překvapen tím, co 

dokáže Google Earth, elektronický glóbus, 

který ovšem nemá průměr 33 centimetrů, 

jako ten můj, co mám za sebou v poličce, 

ale zabere několik gigabajtů v paměti 

počítače či tabletu. Jsem ohromen jeho 

možnostmi, které nám přiblíží snad každý 

detail naší krásné planety Země.

Existuje i spousta výukových programů, 

jež dětem mohou skvěle pomoci při jejich 

studiu. Některé (i základní) školy jsou už 

připraveny na 21. století a nabízejí žákům 

výukové programy i studijní materiály. Má 

to jednu výhodu: Když vídám při cestě 

do práce mravenečky, především ty 

z nižších tříd základních škol, jak vláčejí 

v megabatohu knížky, sešity, přezutí a 

svačinu, je mi jich líto. Elektronické studijní 

materiály umožní tu a tam nechat nějakou 

knihu doma a pracovní sešit přece může 

být přece elektronický, ne? Data přece nic 

neváží. 

Proto jsme i letos zvolili za hlavní téma 

počítač do škol. A přidali jsme i tablety, 

protože na režim práce, jaký ve škole je, 

se vyloženě hodí. Jsou pohotové a lehké. 

Hodí se k vyplňování testů formou zaškr-

távání odpovědí, aplikace (viz zmíněný 

Google Earth) běží jak na počítači, tak i na 

tabletu. Není však vše zlato, co se třpytí. 

Z vlastní zkušenosti mohu říci, že tablet 

se hodí jako hbitá pomůcka, ale pro psaní 

delších úloh (sloh, referáty) je tak trochu 

nešikovný – pokud k němu nepřipojíte 

klávesnici. 

Všeobecně však platí: sledujte, co váš 

žáček na počítači dělá. Hry sice tříbí mysl, 

ale dlouhodobě mohou vést až k závislosti. 

Je na vás, jaký obsah těm menším dovolíte 

na počítači či tabletu používat.

Milan Loucký
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Naštvaní ptáci i v televizi
Celosvětově populární hra pro chytré telefony 

a tablety Angry Birds je nyní k dispozici i v televizo-

rech Samsung Smart TV. Dostupná bude v přístro-

jích roku 2012, a to konkrétně ES7000 a ES8000, 

které jsou vybaveny funkcí Smart Interaction hned 

po jejich aktualizaci na nejnovější verzi firmwaru. To 

mj. dovolí i ovládání hry, včetně natahování praku, 

prostým pohybem ruky. Hezké…

Kolibřík
Pro ty, co hledají malý, ale výkonný multimediální 

přehrávač, je připraven Asus O!Play Media Pro 

Smart TV Set-Top Box (3.590 Kč). Za jeho předlou-

hým názvem se však skrývá i zabudovaný DVB-T 

set-top box. K plochému televizoru se připojuje přes 

HDMI a k dispozici je dvojice USB a mechanika 

paměťové karty.

Ultra ultra
Dvojici lehounkých a výkonných ultrabooků začínajících na 18.499 Kč 

představila Toshiba. Satellite U840 má displej o úhlopříčce 35,6 cm 

(14"), U840W pak 36,6 cm, tedy 14,4". U840W, který vidíte na fotogra-

fii, je navíc prvním notebookem na světě s displejem ve formátu 21:9, 

tedy à la známé televizory Philips Cinema. Potěší i rozhraní HDMI 

v plné velikosti a čtečka paměťových karet.

Amo amo amo LED
Operačním systémem Windows Phone je poháněn telefon 

Samsung Omnia M (6.999 Kč), kterému obrazový výstup 

obstarává displej typu AMOLED s úhlopříčkou 10,2 cm. Najdete 

v něm ale také fotoaparát s 5 mil. pixelů a podporu řady 

sociálních sítí, včetně Windows Live, Facebooku a Twitteru. 

Telefon má rozměry 122 x 64 x 11 mm a váží 119 gramů.

foto: Asus, LG, Samsung

Bez baterek
Na první pohled docela obyčejná bezdrátová myš. Oby-

čejná však určitě není. Genius DX-ECO (549 Kč) totiž 

k provozu nepotřebuje klasické baterie. Je vybavena 

vlastním kondenzátorem, jehož jedno nabití trvá tři 

minuty a vydrží na zhruba čtyři hodiny provozu. Myš se 

nabíjí prostřednictvím rozhraní microUSB  a zvládne až 

100 000 nabíjecích cyklů. USB přijímač je tak malý, že 

ho klidně můžete ponechat v notebooku.

Přímo šik…
Od září budete mít možnost – za asi 5.000 Kč – zakoupit 

nejnovější model tohoto elegantního telefonu z řady „L“ – LG 

Optimus L5 (E610). Nabídne vám štíhlounké, asi centimet-

rové tělo, displej s úhlopříčkou 10,2 cm (4") a mj. i zajímavou 

nadstavbu LG QuickMemo dovolující kdykoli zapisovat 

poznámky, aniž byste museli spouštět příslušnou aplikaci.

Kompletně
Philips uvedl přenosné LED projektory PicoPix PPX2450 

(8.990 Kč) a PPX 2480 určené zejména na cesty. Promí-

tají obraz o rozlišení 854 x 480 pixelů s úhlopříčkou až 

3 metry. Vestavěn je nejen akumulátor s výdrží až dvě 

hodiny, ale i multimediální přehrávač, takže k promítání 

filmu máte vše potřebné. Na notebook, chytrý telefon či 

tablet je však napojíte.

Bezdrátové vyhrávání
Pro Apple iPad, iPhone či iPod touch je určen externí 

reproduktorový systém Philips Fidelio SoundRing DS3800W. 

Není nejlevnější (7.299 Kč), ale nechybí mu elegance a dobrá 

výbava, včetně podpory bezdrátové technologie AirPlay. 

Zvukový subsystém tvoří digitální zesilovač o výkonu 16 wattů, 

basový průduch, basový reproduktor a dva čelní a dva boční 

reproduktory. Napojit se můžete i na více SoundRingů a hrát tak 

stejnou melodii ve více místnostech současně.
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3D technologie od  LG, používaná i  v  nejmo-

dernějších 3D kinech, funguje s  lehkými po-

larizovanými brýlemi, které můžete použít 

i  v  kterémkoliv 3D kině. 3D obraz je viditelný 

ze širokých úhlů, nemusíte tedy sedět přímo 

před televizorem, na obraz je možné se dívat 

i z boku. 

Obáváte-li se, že sledování 3D televize může 

poškodit váš zrak, u LG můžete být klidní. 3D 

technologie u LG CINEMA 3D TV nezpůsobu-

je blikání, zapříčiněné 3D brýlemi u závěrkové 

3D technologie. Proto je zcela bezpečná, ne-

namáhá oči a  poskytuje jasný, ostrý 3D ob-

raz bez rozmazání 

a  pocitů závrati či 

únavy. LG televize 

získaly certifikát 

od  prestižní Ev-

ropské oční kliniky 

LEXUM, potvrzující 

nezávadnost pola-

rizační 3D techno-

logie LG CINEMA 

3D na  lidské oko 

a vidění.

Vylepšená konverze  
z 2D na 3D a LG Dual play
Určitě by vás zajímalo, jak by vypadal oblíbený 

pořad, kdyby byl ve 3D. U LG je díky vylepšené 

konverzi obrazu z  2D na  3D, možné sledovat 

televizní vysílaní s  3D efektem. Navíc můžete 

přizpůsobit hloubku 3D efektu svému vkusu, 

aby byl zážitek z 3D co nejpříjemnější. 

Kdo někdy vyzkoušel konzolovou hru v  páru 

s obrazovkou rozdělenou na dvě části pro dva 

hráče, uvítá skvělou funkci DualPlay. Ta umož-

ní každému hráči se speciálními brýlemi vidět 

svou hrací plochu na celé ploše obrazovky.

LG Smart TV:  
mnohem chytřejší televize
Chytré televize zapojíte přes Wi-Fi do domácí 

sítě a můžete surfovat po  internetu, přehrávat 

multimédia ze síťových disků nebo počítače. 

Nechybí vstup pro připojení USB disku s  fil-

mem, fotografiemi či hudbou. Pro nadšence 

moderních technologií a vlastníky smartphonů 

nabízí LG ještě širší možnost sdílení. S  funkcí 

SmartShare můžete přehrát obraz z  televize 

na chytrém telefonu, anebo naopak multimedi-

ální obsah telefonu na  televizi. Smartphone je 

možné použít i pro dálkové oovládání. 

LG Smart TV je nyní třikrát rychlejší. Díky up-

datu domácí plochy si můžete vytvořit vlastní 

menu, obsahující ty nejpoužívanější aplikace 

a programy. Smart TV nabízí  více uživatelských 

profilů, takže každý člen rodiny může mít jiné 

hlavní menu. 

S magickým ovladačem získáte unikátní ná-

stroj k  pohodlnému ovládání televize, přehrá-

vaní videí, ale i k surfování na internetu. Kromě 

vysoce komfortního ergonomického tvaru je 

ovladač velmi přesný i  na  velké vzdálenosti.  

K dispozici má tři režimy: Kurzor – stačí ukázat 

a kliknout, Gesto – jednoduchými gesty je mož-

né zadávat příkazy či přepínat mezi předvole-

nými programy a Kolečko – posouvat kurzorem 

v nabídce nahoru a dolů jako s myší. S televizo-

ry LG Smart TV máte přístup na internet a mů-

žete procházet oblíbené stránky. 

Můžete využít servery počasí, Google mapy, 

zprávy ČTK, videa na YouTube či Stream kaná-

lu, zajímavosti ze showbyznysu, sledovat seriály 

na  placeném kanálu Nova (Voyo.cz). Novin-

kou je i  podpora Flash (verze 10.1), se kterou 

je možné přehrát jakákoliv videa na webových 

stránkách. 

lG • KOMERČNÍ PREZENTACE

není 3D jako 3D
Chcete prožít zážitek z mo-
derního 3D kina i doma? 
Vybíráte nový televizor? 
Máte rádi styl a nejnovější 
trendy? Pokudchcete mít 
v obýváku nejen skvělý tele-
vizor, ale i designový dopl-
něk, jsou modelové řady te-
levizorů LG CINEMA 3D 2012 
tou nejlepší volbou. Díky 
nízké hmotnosti a ultraštíh-
lému designu jsou vhodné 
i pro zavěšení na stěnu, s níž 
dokonale splynou, takže pů-
sobí jako hi-tech designový 
doplněk.

nezávadné 
sledování

autor: Bohumil Herwig, foto: Asus, LG

ŠéM PrO GOLEMA, TEDY 3 v 1

HEzKé NA POHLED, KvALITNÍ UvNITř

Už jsme se o něm zmiňovali v minulém čísle, ale nyní je unikátní Asus 

PadFone za 17.990 Kč ke koupi už i u nás, takže to vezmeme podrobně-

ji. A unikátní opravdu je! Představuje totiž kombinaci chytrého telefonu 

s operačním systémem Android a rozměrného tabletu. A aby se obě za-

řízení nedublovala, je to uděláno tak, že „šéfem“ je pouze jedno a druhé 

je jen obyčejně, hloupé, resp. jen jakási prázdná slupka. 

Jak tomu je, o tom hodně napoví fotografie. „Šéfem“, tedy podle na-

šeho titulku „šémem“, je tady chytrý telefon s  displejem typu AMOLED 

o úhlopříčce 10,9 cm (4,3“), kde je soustředěno vše základní, tzn. ope-

rační systém a výkonný procesor. Po zasunutí do rozměrného displeje 

s úhlopříčkou 25,7 cm (10,1“) ho oživí a tím pádem se z něj má stát plno-

hodnotný tablet se vším všudy.

O pohon „se stará“ dvoujádrový procesor Qualcomm Snapdragon 

S4 pracující na frekvenci 1,5 GHz a grafická jednotka Adreno 225. Výba-

va dovoluje hraní i těch nejnáročnějších her, přehrávání HD filmů a také 

pochopitelně prohlížení fotografií a pouštění hudby. Vše zastřešuje ope-

rační systém Android 4.0 a vedle Wi-Fi je také pochopitelně k dispozici 

přístup na  internet prostřednictvím SIM karty telefonu, takže vám pro 

obě zařízení stačí jen jeden datový tarif. 

Unikátem je i  zabudovaný fotoaparát telefonu se snímačem CMOS 

o velikosti osm milionu pixelů, objektivem se světelností 2,2 (!) a pěti op-

tickými prvky. Celek pak prý zvládá natáčení videa ve Full HD (1 080p). 

To však zdaleka není všechno! Telefon i displej tabletu (!) používá odolné 

sklo Gorilla Glass a  v  ceně dostanete rovněž náhlavní soupravu zva-

nou Bluetooth Stylus Headset! Rozměry telefonu jsou 128 x 65 x 9 mm, 

hmotnost pak 129 g. 

Důležité je to, že při přechodu z telefonu na tablet (nebo naopak) mů-

žete prý pokračovat v práci přesně tam, kde jste s ní skončili. Displej 

„tabletu“ sdílí veškeré prostředky vloženého telefonu a doufejme, že to 

bude i včetně externí GPS antény (mimochodem má také externí tele-

fonní anténu…). Výrobce se v „tabletu“, jehož rozměry jsou 273 x 177 x 

14 mm a hmotnost 724 g, chlubí i kvalitními reproduktory. 

Celek pak můžete ještě zasunout do dokové stanice (2.990 Kč) vy-

bavené klasickou QWERTY klávesnicí, která navíc až 9x rozšiřuje ka-

pacitu akumulátoru a nabízí i rozhraní USB a čtečku paměťových karet. 

Po spojení pak vše připomíná plnohodnotný mininotebook.

O kvalitě nejspíše nebudeme moci pochybovat, protože nám k tomu LG 

u monitorů z prémiové série IPS7 nedalo moc prostoru. Jak také vidíte 

z obrázku, ani jejich styl na pochybách nejspíše nikoho neponechá. Mo-

nitory jsou jedním slovem nádherné! Navíc jde o první modelovou řadu 

v designu vyvinutém společností LG s  téměř neviditelným rámečkem 

(má necelé dva milimetry), a je tudíž právem nazýván Cinema Screen, 

takže je obdobou některých televizních řad LG.

Zabudované obrazovky jsou typu IPS, takže vynikají kvalitním a stá-

lým barevným podáním a velice širokými pohledovými úhly 178°. Ke kou-

pi budou ve dvou velikostech za  ceny více než příznivé. Za 4.400 Kč 

dostanete 58,4 cm (23“ – IPS237L) a za 6.899 Kč pak model IPS277L 

s úhlopříčkou 68,6 cm (27“). 

Podsvícení je vždy typu LED, rozlišení 1 920 x 1 080 bodů a odezva pa-

nelu obrazovky 5 ms. Oba monitory jsou vybaveny softwarovou kalibrací 

v ceně a jsou připraveny na kalibraci hardwarovou. Díky technologii MHL 

(Mobile High-Definition Link) se umí nejen propojit s libovolným mobilním 

zařízením používajícím rozhraní HDMI, ale zároveň umí připojené zařízení 

i dobíjet. A ovládání? To by mělo být v pohodě. Je totiž dotykové…

ELEKTRONIKA • kaleiDoskoP
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Absolutní chlazení
Novinka designové řady Absolut – nerezová 

kombinovaná chladnička Whirlpool  WBV34973 W 

(18.990 Kč) patří k nejúspornějším na trhu. Spotře-

bovává jen 160 kWh 

energie za rok a je 

zařazena do ener-

getické třídy A+++, 

což znamená až 

60% úsporu energie 

oproti třídě A. 

Systém 6. smyslu 

Fresh Control udr-

žuje vlhkost i teplotu 

na ideální úrovni 

a zabezpečí i rychlý 

návrat na správnou 

teplotu po otevření 

dveří. Speciální zá-

suvka Activ0° je ur-

čena pro potraviny, 

které uchováváme 

v teplotách těsně 

nad 0 °C.

Jeden pro všechny
Pokud si lámete hlavu s tím, jaký sáček na nečistoty potřebujete 

pro svůj vysavač, řešením je Unibag (149 Kč za čtyři kusy), se 

kterým přicházejí i vysavače ETA. Navíc nabízí držáky podle typu 

vysavače, které umožní tento sáček použít k většině vysavačů 

na trhu. Ten pochopitelně postačí koupit jednou. Sáčky Unibag 

zachycují vysoké množství i malých nečistot, mají vysokou 

odolnost proti protržení a umí se přizpůsobit sacímu prostoru 

ve vysavači a zvětšit svůj objem až o 25 %.

Fritéza s počítačem
Díky elektronice můžete na displeji fritézy Fagor F-2100D (1.699 Kč) 

přednastavit jeden ze čtyř programů pro ryby, zeleninu, zmrazené 

hranolky nebo kuřecí maso. Přístroj sám ohlídá správné teploty 

a čas smažení, využít však můžete i ruční nastavení. Uplynutí času 

fritéza oznámí zřetelnými zvukovými signály. Náplň tří litrů oleje fritéza 

ohřívá pomocí příkonu 2 100 W, což umožní smažit najednou 1,5 kg 

hranolků.

Univerzální mixér
Širokým vybavením vás okamžitě zaujme tyčový mixér Gallet 

MIX526 (1.490 Kč). Ke kovovému mixovacímu nástavci patří 

nádoba s odměrkou. V další nádobě můžete strouhat pomocí 

dvou struhadel nebo sekat srpovým nožem. Na oříšky 

i podobné pochutiny využijete malý sekací nástavec a konečně 

pro šlehání je tentokrát připraven neobvyklý nástavec se 

dvěma metlami. 

foto: ETA, Gallet, Hyundai, Whirlpool

Mrazení bez námrazy
Vysoce úsporná skříňová mraznička Siemens  

GS29NVW30 (13.490 Kč) využívá velmi účinnou izolaci, 

nový typ úsporného kompresoru i optimální cirkulaci 

procházejícího vzduchu. Výsledkem je energetická tří-

da A++ se spotřebou 211 kWh/rok. Objem pro uložení 

potravin 195 litrů je rozdělen do pěti zásuvek, z nich 

jedna je vybavena skleněnou plochou a klapkou pro 

rychlomrazení, které je speciální automatickou funkcí 

pro vložení nových potravin. Těch dokáže zmrazit až 

20 kg denně.

Jako u ohně
Grilování je nejstarší způsob přípravy potravy a proto také 

nejzdravější. Grilování jako na deskovém grilu i kontaktně 

z obou stran umožňuje Gril Hyundai GR 410 (1.299 Kč) 

na ploše 29 x 23 cm, která je při úplném otevření grilu dvoj-

násobná. Samozřejmostí je vybavení 1 800W grilovacích 

desek nepřilnavým povrchem. Čistění desek usnadňuje 

možnost jejich jednoduchého sejmutí a mytí v myčce.

Jemná a úsporná
Sušička AEG T76480AH-CS (19.990 Kč) provádí sušení 

na kondenzačním principu s tepelným čerpadlem. To 

umožňuje snížit teplotu při sušení a tak sušit i velmi 

choulostivé prádlo, navíc s úsporou znamenající zařa-

zení do energetické třídy A a dokonce o 40 % nižší, než 

je pro tuto třídu nutné. Kapacita osm kilogramů náplně 

vyhoví i velké rodině, stejně jako elektronické ovládání 

umožní výběr programu, který právě potřebujete.

zelená inteligence
Technologie s názvem Green Intelligence, kterou využívá pračka 

Bauknecht WAE 8140 (14.990 Kč), dosahuje až 70% úspor 

energie a vody při praní kila prádla oproti osmi kilogramům, 

a celkově až 50 % úspor, díky nimž si vysloužila energetickou 

třídu A+++. Velmi tichý 

motor ProSilent snižuje 

vibrace na celkovou 

hlučnost s úrovní 77 dB 

při odstřeďování a 53 

dB pro praní. Širokou 

nabídku programů 

doplňuje funkce Green 

& Clean, která umí prát 

při 15 °C s účinností 

srovnatelnou s programy 

při 40 °C.
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zDrAvěJŠÍ A BěLEJŠÍ

BUBLINKY POPrvé DOSTUPNé PrO KAžDéHO

Značka Philips přichází s novinkou v ústní hygieně. Tou jsou kartáčky 

Sonycare FlexCare without Sanitizer (3.799 Kč) a Sonycare HealthyWhi-

te (2.599 Kč), které umí čistit pomocí sonické technologie se 31 000 

kmity za minutu nejen povrch zubů, ale i prostor mezi zuby. Hlava kar-

táčku ProResolts se přitom pohybuje ze strany na stranu, tedy pro zuby 

nejpřirozenějším pohybem. Díky svému tvaru a vysoké rychlosti vytváří 

silný proud tekutiny, kterou žene mezi zuby i do prostoru kolem dásní. 

Tak se dostávají i do nepřístupných míst účinné látky a zuby jsou zbave-

ny zubního plaku mnohem lépe než při jiných způsobech čištění. Přitom 

není nutné na kartáček tlačit, stačí jen přiložit, a přesto dochází k od-

stranění plaku i zabarvení zubů. Nové kartáčky mají elegantní a oproti 

předchozím modelům lehčí tělo s potlačenými vibracemi.

Vestavěný časovač vyznačí dobu čištění podle potřeby a vašich zvyk-

lostí a indikátor nabití akumulátoru včas upozorní na potřebu nabití.

Philips FlexCare i  HealthyWhite nabízí čisticí režimy, mezi nimiž lze 

snadno přepínat. Kromě základního čištění i  jemné čištění pro citlivé 

zuby a  režim s  bělením nebo 

masáž. FlexCare je kromě toho 

vybaven programy Max Care 

a Go Care.

Samozřejmostí je vybave-

ní nabíječkou pro více napětí, 

kroužky pro rozeznání hlavic. 

Balení FlexCare obsahuje navíc 

UV čističku hlav kartáčku s na-

bíječkou.

Pro naprosto dokonalé vyčiš-

tění přichází Philips s přístrojem 

AirFloss, který pomocí proudu 

vzduchu a vodních kapek vyčis-

tí i ty nejnedostupnější nečistoty 

z mezizubních prostor.

Samsung uve-

dl více než dvě 

desítky praček, 

čímž nejen prak-

ticky kompletně 

obměnil sorti-

ment, ale hlavně 

překvapil ne-

bývale širokou 

podporou funkce 

Eco Bubble, do-

teď dostupnou 

pouze u  špičkových modelů. Nyní ji z  21 uvedených výrobků najdete 

u sedmnácti, přičemž cena začíná těsně pod devíti tisíci korunami. 

Novinkou je rovněž i invertorový motor, tedy motor bez uhlíků a také 

zvětšení objemové kapacity, takže nyní můžete prát až devět kilogramů 

prádla najednou. Všechny novinky rovněž nyní spadají do nejúsporněj-

ší energetické třídy A+++, což je taktéž příjemné řekvapení. Ceny na-

mátkou: WF602B2BKWQLE 10.990 Kč, WF702B4BKWQLE 12.990 Kč 

a WF706U4SAWQLE 14.990 Kč. 

Invertorová technologie motoru je zabudována do sedmi modelů, a to 

klasicky, tzn. nedočkali jsme se tzv. přímého náhonu bubnu. Díky výraz-

ně menšímu opotřebování motoru a nižšímu tření však Samsung mohl 

prodloužit záruku na motor na plných deset let. 

Princip funkce Eco Bubble spočívá v zabudování dalšího oběhového 

čerpadla, které se stará o podstatně lepší promíchání prášku pomocí 

vody a přisávaného vzduchu, resp. vzduchových bublinek. Výsledkem je 

podle Samsungu nejen úspora prášku jako takového, ale i možnost jeho 

rozmíchání ve  studenější vodě, což dále šetří energii. Vše doprovázejí 

tomu uzpůsobené prací programy jako Super Eco, který pere už při 15 

stupních a ve srovnání se stejnou pračkou Samsung bez Eco Bubble se 

spoří až 70 % energie.

Dalšími příjemnými funkcemi je odložení konce praní, keramické 

ohřevné těleso omezující usazování vápníku, funkce My Cycle, dovolu-

jící uložit váš oblíbený program a posléze ho vyvolat jediným tlačítkem, 

a například i propracovaný „outdoorový“ program pro praní prádla se 

speciálním povrchem. I v  tomto případě prý bublinky napomáhají lépe 

ochránit povrchovou vrstvu.

DOMáCÍ sPOTřEbIČE • kaleiDoskoP
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eleGance • sUPERNOVINKA

autor: Milan Loucký, foto: Asus, Bosch, Electrolux 

ELEGANCE • kaleiDoskoP

Tajemná kráska v černém
Indukční varná deska Electrolux InfinitePure je první plně 

podsvícená varná deska na trhu. Na čistě černé skleněné 

ploše se po dotyku prstu rozsvítí ovládací panel. Varná 

plocha se následně reguluje pomocí rotačního ovládání 

DirectAccess, které bylo inspirováno nároky profesionálních 

šéfkuchařů na rychlou a přesnou kontrolu nad intenzitou 

ohřevu. Stejně jako další modely z kolekce Infinite Induction 

používá i InfinitePure flexibilní varné zóny, které se automatic-

ky přizpůsobují přesnému tvaru a velikosti nádoby. Všechna 

uživatelská rozhraní mají jednotné grafické pojetí. Intuitivní 

ovládání v novém designu umožňuje přirozenější interakci 

a nastavení inteligentních funkcí při méně krocích. Logika 

ovládání je jednotná napříč všemi kategoriemi výrobků 

a v duchu filozofie „nauč se jednou a pak používej všude“.

výkonní elegáni šetří prostor
Společnost Lenovo představuje dva nové all-in-one počítače z řady ThinkCen-

tre Edge, které spojují vysoký výkon a užitečné funkce s kompaktními rozměry. 

Díky propracovanému designu ušetří počítače ThinkCentre Edge E92z a E72z 

až 70 % prostoru, což z nich dělá ideální zařízení i pro malé domácí kanceláře.

ThinkCentre Edge E92z s 21,5palcovým širokoúhlým displejem (v cenách 

od 17.256 do 29.700 Kč, dle procesoru a vybavení) je ideální pomocník pro 

grafiku, návrháře i tam, kde uživatelé vyžadují vysoký výkon počítače a grafiky. 

Full HD displej nabízí skvělý obraz i při sledování z úhlu, výkonné procesory až 

Intel i7 Quad Core s až 16 GB paměti DDR3 a volitelnou 2GB diskrétní grafikou 

AMD Radeon pak dělají z ThinkCentre Edge E92z jeden z nejvýkonnějších all-

-in-one počítačů na trhu. 

20palcový ThinkCentre Edge E72z (ceny od 11.328 do 20.323 Kč) je ideální 

tam, kde jsou omezeny prostorové možnosti. Tento model může být vybaven 

procesory až Intel i5 Quad Core a 8 GB paměti DDR3.

Pohodlí uživatelů zvýší bezdrátová voděodolná klávesnice, která se úhledně 

zasouvá pod displeje počítačů E92z a E72z a doplňuje jejich minimalistic-

ký vzhled. Tento kompaktní design pomáhá ušetřit až 70 procent prostoru, 

na rozdíl od kombinace tradičního počítače typu tower a LCD monitoru.

I v kuchyni stylově a elegantně
Pokud doma vaříte a pečete pro rodinu, určitě se vyplatí pořídit si 

kuchyňský robot. A když k tomu přidáte elegantní vzhled přístroje, 

který se může stát ozdobou vaší kuchyňské pracovní desky, není 

vlastně co řešit. Co byste řekli stylově laděným spotřebičům Bosch 

řady Styline?

Jedním z nich je kuchyňský robot MUM 54240 Styline (8.990 Kč), 

univerzální přístroj se silným 900W motorem. Má sedm rychlostí 

a praktický LED ukazatel. Dynamický planetární pohon Multi Motion 

Drive umožňuje hnětacím hákům, šlehacím a míchacím metlám točit 

se po eliptických drahách ve třech různých směrech a zároveň kmitat 

kolem střední osy – proto nebude těsto nikdy zamíchané špatně. 

Nerezová míchací mísa má objem 3,9 litru a poradí si i se dvěma 

kilogramy těsta. Pro přípravu ovoce a zeleniny je připraven průběhový 

krouhač s krájecím, strouhacím a krouhacím kotoučem. Přístroj 

má i mlýnek na maso a lis na citrusy. Nejnovějším pomocníkem je 

kráječ kostiček MUZ5CC1 pro roboty Bosch této řady, díky kterému 

vykouzlíte stejnoměrné kostičky z ovoce, zeleniny, salámů – na co si 

jen vzpomenete.
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Podzim ve znamení 3D 
full HD televizoru oleD

Za pár dnů se objeví exkluzivně na pul-
tech prodejen Euronics špičkový televi-
zor zcela nové koncepce – supertenký 
televizor s úhlopříčkou 55 palců (140 cm) 
využívající panel OLED. Tento špičkový 
televizor, oceněný v lednu na výstavě 
CEs 2012 jako nejlepší výrobek (The best 
of CEs 2012), jak už víte z reportáže v mi-
nulém čísle, nabídne úžasné barevné po-
dání, spoustu novinek a skvělá dálková 
ovládání. Jeho označení je LG 55EM9600 
OLED TV.

OLED televizory překonávají současné tech-

nologie ve všech směrech. Na rozdíl od kon-

kurenčních OLED televizorů každý pixel LG 

OLED TV tvoří čtyři barvy. Do  standardního 

modelu RGB je totiž přidána bílá pro zdo-

konalení barevného výstupu (tento systém 

se označuje jako White OLED nebo WRGB). 

Tím se dosáhne vyššího jasu a přirozenějších 

barev. Obraz je více živý a příjemnější pro lid-

ské oči. Perfektní obraz je zaručen za všech 

okolností – za  jasného okolí i  při pozorování 

z jakéhokoliv úhlu.

Ať už ve 2D nebo ve 3D, LG OLED TV nabíd-

ne obraz, který nebyly schopny vyprodukovat 

ani LCD ani LED panely. Technologie WRGB 

má nekonečný kontrast, rychlost překreslení 

pixelu jen 0,02 ms, tedy stokrát rychlejší než 

u konvenčních displejů. Proto je obraz křišťá-

lově čistý, ostrý a bez šmouh.

Technologie WRGB nepotřebuje podsví-

cení, a proto je možné dosáhnout unikátního 

designu: televizor je extrémně plochý, jeho 

tloušťka je pouhé čtyři milimetry! 

LG OLED TV je napěchován tou nejlepší 

technikou z  dílen LG. O  brilantní 3D se sta-

rá technologie LG Cinema 3D, nadstandardní 

funkční výbava je zajištěna díky Smart TV. De-

sign Cinema Screen umožní, aby rámeček ko-

lem obrazovky byl široký pouze jeden milimetr. 

Televizor umí 2D obraz převést do 3D, lze indi-

viduálně nastavit i intenzitu 3D efektu. Lehké 3D 

pasivní brýle poskytují ostrý obraz bez blikání.

Další funkce televizor získává díky stovkám 

aplikací, které jsou pro dostupné prostřed-

nictvím Smart TV. Televizor díky funkci Smart 

Share Plus přehraje multimediální obsah 

i z notebooků, tabletů, mobilních telefonů nebo 

USB flash disků.

LG OLED TV nabízí takový obraz, jaký nemá 

žádný jiný televizor na  světě. Kvalita obrazu 

i  design televizoru jsou vpředu před konku-

renčními produkty. LG OLED TV znamenají 

novou éru v domácích televizorech.

Televizor OLED 3D od LG zdobí jen milimetr široký rámeček kolem obrazovky.

Při pohledu z boku vynikne tenká, jen 4 mm široká stavba televize.

Všechna propojovací místa jsou umístěna v podstavci. Po jeho 
oddělení slouží pro spojení s televizorem dva světlovodné kabely, 

umožňující televizi umístit na stěnu jako obraz.

Součástí televizoru je klasické dálkové ovládání s mnoha tlačítky, 
ale i tlačítkový ovladač LG Magic Motion. Díky jemu je ovládání 
televizoru velmi snadné a intuitivní, protože umožní televizor 

ovládat ve čtyřech režimech: hlasem, kolečkem, gesty a ukazováním 
na obrazovku.



inSPiraCE EUrOniCS • 4/201214 15inspirace euronics • 4/2012foto: Hyundaiautor: Milan Loucký, foto: Hyundai

sPOTřEbNÍ ELEKTRONIKA • Dvb-t mPeG-4

V červnu byl vypnut poslední analogový vysílač u nás a tím byla dokončena etapa digitalizace 
pozemního vysílání v České republice, jejíž konec byl původně plánován na 11. 11.  2011 v 11 hodin 
a 11 minut. V současné době jsou na všech vysílačích dostupné multiplexy, vysílající ve vysokém 
rozlišení HD (High Resolution). Pokud tedy máte televizor umožňující zobrazit obraz v HD, ale ten 
ještě nemá dekodér MPEG-4, který je pro detekování signálu v HD potřebný, můžete si koupit 
patřičný set-top box nebo přenosný přijímač. Přinášíme vám několik tipů.

set-top box Hyundai DVb4H 531 PVR
cena: 899 Kč

Přenosný DVD přehrávač Hyundai PDP 713 UHDVbT
cena: 2.499 Kč

Přenosný DVD přehrávač Hyundai PDP 913 UHDVbT 
cena: 3.299 Kč

Přenosná televize Hyundai PDL 783 UHDDVbT
cena: 1.999 Kč

DVD přehrávač Hyundai DV2H 366 HDDVbT
cena: 1.599 Kč

Nejlevnější a přitom co se týče možností zobrazení multimediálních formátů skvěle vybavený set-

-top box pro příjem a detekování signálu i v HD! Menu počeštěná, teletext, timer, možnost nahrávání 

televizního vysílání na připojený USB disk (PVR) včetně zpožděného přehrávání (Time Shift), HDMI, 

koaxiální digitální výstup. V případě, že máte televizor s příjmem signálu v HD kvalitě, tento přístroj vám 

umožní nahrávat nezávisle jiný program, než ten, který na televizoru sledujete.

• Dekodéry DVB-T: MPEG-2, MPEG-4 (HD)

• Přehrávané formáty: 

 video: AVI, BMP, DivX 3, DivX 4, DivX 5, DivX 6, H.264, JPG, MKV, MOV, MP3, MP4, MPEG, OGG, 

VOB, WAV, WMV, X.264, XviD, MKV, WMV, VOB, MOV

 obrázky: JPEG, BMP, PNG 

 zvuk: MP3, WMA, WAV, OGG, AVI, MP4, TS

Přehrávač DVD s otočnou obrazovkou o úhlopříčce sedm palců a rozlišením 800 x 480 bodů. Díky 

USB vstupu a slotu pro paměťové karty SD/SDHC umožňuje přehrávat multimédia i z těchto vstupů. 

HDMI, AV vstup, výstup pro jedna sluchátka, digitální koaxiální výstup. Napájení přes síťový adaptér 

230 V nebo přes cigaretový zapalovač vozidla 12 V. Příslušenství: AC adaptér, adaptér do auta, slu-

chátka, AV kabel, dálkové ovládání a brašna pro přenos a uchycení do auta. 

• Dekodéry DVB-T: MPEG-2, MPEG-4 (HD)

• Přehrávané formáty: 

 video: MP4, MPEG, AVI, MOV, TS, VOB, MKV

 obrázky: JPEG

 zvuk: MP3, WMA

Přehrávač DVD s otočnou obrazovkou o úhlopříčce devět palců a rozlišením 800 x 480 bodů. 

Díky USB vstupu a slotu pro paměťové karty SD/SDHC umožňuje přehrávat multimédia i z těchto 

vstupů. HDMI, AV vstup, výstup pro jedna sluchátka, digitální koaxiální výstup. Napájení přes 

síťový adaptér 230 V nebo přes cigaretový zapalovač vozidla 12 V. Příslušenství: AC adaptér, 

adaptér do auta, sluchátka, AV kabel, dálkové ovládání a brašna pro přenos a uchycení do auta.

• Dekodéry DVB-T: MPEG-2, MPEG-4 (HD)

• Přehrávané formáty: 

 video: MP4, MPEG, AVI, MOV, TS, VOB, MKV

 obrázky: JPEG

 zvuk: MP3, WMA

Snadno přenosná televize s úhlopříčkou obrazu 18 cm a rozlišením displeje 800 x 480 bodů umožní 

přijímat i digitální signál ve vysokém rozlišení a nahrávat přijímané televizní vysílání (PVR) do připojené 

paměti USB flash disk nebo přehrávat  se zpožděním (Time Shift). Formát obrazu 16:9. HDMI, AV vstup, 

výstup na jedna sluchátka, příkon 9,6 W, v pohotovostním režimu 0,5 W. Napájení z autozapalovače 

12 V. 

• Dekodéry DVB-T: MPEG-2, MPEG-4 (HD)

• Přehrávané formáty: 

 video: MP4, MPEG, AVI, MOV, VOB, MKV

 obrázky: JPEG, BMP

 zvuk: MP3, WMA, WAV, OGG, TS

Slušně vybavený přehrávač DVD s možností příjmu MPEG-4 (HD) a nahrávání na připojený USB flash 

disk (PVR). Dekodér Dolby Digital, HDMI, SCART, digitální koaxiální výstup. Součástí dodávky je i dál-

kové ovládání. V případě, že máte televizor s možností příjmu signálu v HD kvalitě, tento přístroj vám 

umožní nahrávat nezávisle jiný program, než ten, který na televizoru sledujete.

• Dekodéry DVB-T: MPEG-2, MPEG-4 (HD)

• Přehrávané formáty: 

 video: MP4, MPEG, AVI, MOV, DivX 4, DivX 5, DivX 6, XviD, H.264, X.264, MKV

 obrázky: JPEG, BMP

 zvuk: MP3, WMA, WAV, TS

Doporučujeme pro váš domov Jak je to s vysokým rozlišením ve vašem televizoru?

Projekt digitalizace české televizní sítě si vy-

žádal přechod na digitální pozemní vysílání 

(DVB-T, Digital Video Broadcasting – Terre-

strial) v okolních zemích.  Analogové stanice 

totiž tento způsob šíření signálu rušily díky 

v  podstatě neomezené šířce pásma, která 

byla minimálně 6,5 MHz pro jeden televizní 

kanál (rozuměj pro vysílání jedné televizní 

stanice). K distribuci signálu jednotlivých ka-

nálů v multiplexech DVB-T se u nás používá 

komprese MPEG-2.  

Poslední dobou se ale ve třetím multiplexu 

u všech vysílačů šíří i signál MPEG-4, který 

přenese signál v  rozlišení Full HD (1  920 x 

1 080 obrazových bodů). Systém komprese 

MPEG-4 je mnohem účinnější než zastaralý 

systém MPEG-2, a proto je možné v jednom 

kanálu přenést více dat potřebných pro vy-

soké rozlišení.  Pro detekování MPEG-4 je 

třeba speciální dekodér, který už ovšem 

mají všechny moderní televizory na  našem 

trhu, nebo set-top box. Předchozí generace 

televizorů umožňovala zobrazit signál v HD 

rozlišení, ale neměla na  to prostředky, tedy 

dekodér MPEG-4. Proto vás seznamujeme 

se set-top boxy MPEG-4, které to umožní. 

K televizoru se připojují přes HDMI. 

Do budoucna nás čeká další krok smě-

rem k  inteligentnější televizi. České radio-

komunikace, majitel distribuční sítě tele-

vizních vysílačů, totiž 16. července 2012 

začal pokusné vysílání DVB-T2 v  Praze 

a Plzni. DVB-T2 umožní přenos nejen Full 

HD televizního vysílání, ale i signálu ve 3D 

a prostorového zvuku, takže televize může 

být interaktivní. Teletext už nebude připo-

mínat éru počítačů ZX-81 Spektrum ze 

začátku devadesátých let minulého století, 

ale stránky v teletextu budou vypadat po-

dobně jako na  počítači dnešní doby. Bu-

dou interaktivní – to značí, že vás odkazy 

přímo dovedou na  webové stránky nebo 

na odkazy budete moci reagovat (toho lze 

využít třeba pro objednávání zboží ). Až 

skončí pokusné vysílání, dekodéry DVB-T2 

se objeví i v nových televizorech, ty ostatní 

(dnes kupované) pak rovněž budou muset 

být doplněny set-top boxem pro příjem 

DVB-T2. DVB-T2 se už úspěšné používá 

ve  Velké Británii, Skandinávii, Německu, 

Rakousku, Francii a dalších zemích.
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Počítače do škol mají několik podob. Jednak 

to mohou být tablety, dále pak klasické lehké 

notebooky, které snadno unesete s hmotností 

kolem kilogramu (max. kilogram a půl), a mo-

hou to být i  klasické notebooky. Ty jsou sice 

o něco těžší, ale pro řadu lidí postačují, proto-

že je tak často přenášet nepotřebují (do školy 

je nosí zřídkakdy) a  jde tudíž spíše o počítač 

na doma nebo pro převoz, třeba na chalupu.

U  dětí jsou nejoblíbenější tzv. „netbooky“, 

tedy mininotebooky s  hmotností lehce nad 

kilogram vybavené typicky desetipalcovým 

displejem (10,1", 25,7 cm) a  bez mechaniky 

optického disku, tedy CD/DVD/Blu-ray. Roz-

šiřitelné nejsou, použitelné na  hry také příliš 

ne, takže s nimi lze spíše surfovat po internetu, 

přehrávat multimédia, připravovat školní úlo-

hy či instalovat programy pro výuku či školu. 

Výkon takovéhoto počítače nebývá valný, ale 

bohatě to vyvažuje svou operativností a mobil-

ností, v níž ho předstihují pouze tablety. I na něj 

pak lze nainstalovat programy pro vzájemnou 

spolupráci ve třídě, například Acer Classroom 

Manager, ke kterému se ještě vrátíme. 

Ideální notebook pro studenta
Pokud na něj máte více peněz nebo je prostě 

za něj chcete dát, měl by mít především namís-

to klasického pevného disku flash disk zvaný 

také SSD disk. U něj se – na rozdíl od tradič-

ního pevného disku – nic netočí, protože jsou 

data ukládána do flashových pamětí à la běžná 

POČÍTAČE • notebooky a tablety Do Školy

školáků

Šikovní
pomocníci
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Září klepe na dveře a jsme o rok starší. Naše děti či vnuci se opět chystají do školy. Už na střední 
a samozřejmě na vysoké se hodí osobní počítač právě ve smyslu slova „osobní“. A co jiného by 
to mělo být než nějaký lehký notebook nebo tablet. Tabletem sice informace spíše konzumu-
jeme, ale na světě jsou pro ně nejrůznější výukové programy a pomohou – stejně jako note-
booky – i v přípravě úkolu nebo zpracování školního testu z webových stránek. A protože jsou 
nyní cenové relace mimořádně příznivé nejen u notebooků, ale letos také u univerzálně použi-
telných tabletů, podívejme se na obě kategorie najednou.
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Kilové mininotebooky
Jsou jednou ze dvou nejpopulárnějších note-

bookových kategorií. Zakoupíte je od  asi 

6.000 Kč a  základní konfiguraci jsme už na-

značili výše: hmotnost lehce nad kilogram 

(rozhodně ne více než 1,4 či 1,5 kg), rozměr 

typicky kolem formátu A4 a LCD má typicky 

úhlopříčku 10,1" (25,7 cm) s rozlišením 1 024 x 

600 bodů (displej je širokoúhlý, tj. 16:9). Vše 

je postaveno na  procesorové platformě Intel 

Atom, případně pod obdobou od AMD. 

Mininotebook je bez mechaniky optické-

ho disku CD/DVD/Blu-ray, která se připojuje 

externě přes rozhraní USB. Ta obvykle bývají 

dvě, někdy tři a čím více jich je, tím je to výhod-

nější. Zabudována je i mechanika pro čtení pa-

měťových karet a někdy bývá i kombinovaná, 

tj. nejen obvyklé SD, ale např. i MemoryStick. 

Nechybí ani kompletní Wi-Fi, tedy včetně rych-

lé verze „n“ (802.11 b/g/n). 

Mininotebooky se liší typem procesoru 

a velikostí pevného disku, částečně i úhlopříč-

kou displeje (velký výběr tu není) a grafickou 

kartou, což pro vás v podstatě znamená pře-

hrávání videa ve vysokém rozlišení (HD), nebo 

jeho nepřehrávání. 

Pozor si dejte na  pár věcí: na  zmiňované 

Windows 7 Starter, na  Windows 7 a  nízkou 

velikost operační paměti RAM, 1 GB pro ro-

zumný chod nedostačuje. Pokud potřebujete 

Bluetooth, je dobré si jeho přítomnost rovněž 

ohlídat, protože někdy nebývá zabudováno ani 

u dražších přístrojů. Ohlídejte si také rozhraní 

USB a rozumný mininotebook by měl mít ale-

spoň dvě, tři jsou ale lepší, zvláště pokud ho 

budete připojovat na externí myš a klávesnici. 

V poslední době v  této kategorii zakoupíte 

více přístrojů s  displeji s  matným povrchem. 

Jeho výhoda spočívá v  minimu odlesků, byť 

barvy nejsou tak zářivé jako u displejů s povr-

chem lesklým. Matný povrch však pokládáme 

za výhodu. 

S vyšší cenou mininotebooku dostáváte HD 

grafiku s rozhraním HDMI pro napojení na plo-

chý televizor a  procesor Intel Atom ve  verzi 

s  dvojím jádrem a  jako příklad může sloužit 

Asus Eee PC X101CH. Ten se ale bohužel čas-

to dodává buď bez operačního systému nebo 

se systémem Windows 7 Starter, takže se ne-

nechte zmást nízkou cenou. Má také v základu 

pouze 1 GB RAM, ale dá se rozšířit na 2 GB. 

Když si vše sečtete, přiblížíte se nějakým 

USB paměť, kde vydrží i po odpojení napájení. 

Poruchovost SSD disku je řádově nižší a sne-

se nesrovnatelně hrubší zacházení, což je dů-

ležité zejména v okamžiku ukončování práce. 

Druhou věcí, kterou by notebook určitě 

měl mít, je klávesnice odolná proti polití, což 

se hodí u  jakéhokoliv notebooku a  dokonce 

i u stolního počítače, a měl by mít i co nejodol-

nější a nejkvalitnější konstrukci. A samozřejmě 

opravdové Windows 7 a nikoli pokus jménem 

Windows 7 Starter (viz níže), kterým si z nás 

Microsoft pouze dělá legraci.

Konkrétně by pak mělo jít o  mininotebook 

(„netbook“) se solidní, resp. s co nejlepší kon-

strukcí, hmotností pod 1,5 kg (cca 1,1–1,2 kg) 

a  displej s  úhlopříčkou 10,1" (25,7 cm) nebo 

maximálně (kvůli přenosnosti) 11,6" (29,5 cm). 

Někteří mají rádi větší displeje (12" až 13", tj. 

30,5 až 33 cm) a raději proto denně přenášejí 

větší a těžší notebooky, které jsou pochopitel-

ně dražší, a to někdy i podstatně. 

Takový mininotebook – a teď mluvíme o výše 

popsané výbavě i o větších strojích s 13palco-

vou obrazovkou – určitě nebude levný. Vydrží 

však pracovat na  baterie déle a  za  provozu 

bude podstatně pohodovější a nesrovnatelně 

méně náchylný k poruchám. 

A ještě drobnost – ideální notebook pro stu-

denta je takový, na  jehož výběru se podílí on 

sám, resp. si ho sám vybere. 

Problém jménem  
Windows 7 starter
K mininotebookům („netbookům“) se dnes bo-

hužel překvapivě často dodává tato notně oře-

zaná verze, která není ani „polohodnotným“ 

a  už vůbec ne plnohodnotným systémem 

Windows 7. Pokud si takovýto počítač poří-

díte, připravte si další korunky na  opravdové 

Windows 7, protože „Starter“ je určen pouze 

na provádění základních úloh, jako je internet, 

e-maily, vytváření dokumentů nebo multimé-

dia (k dispozici je Windows Media Player 12). 

K  lokální síti se připojit můžete a  můžete 

i sdílet tiskárnu a měla by vám pracovat i vět-

šina programů určených pro systém Windows 

XP – tím citujeme přímo Microsoft. Ovšem 

na druhou stranu u verze Starter například ne-

změníte ani pozadí pracovní plochy…

V každém případě zřejmě řada z vás bude ča-

sem s omezeními nespokojená a zakoupí plné 

Windows 7, takže si v klidu k ceně notebooku 

můžete přičíst nějakých 1.800 Kč. Na to je však 

třeba myslet už při nákupu a vybrat takový mini-

notebook, který má buď alespoň dva gigabajty 

paměti RAM, nebo ji má rozšiřitelnou – jeden gi-

gabajt je pro Windows 7 opravdu nedostačující. 

Aby notebook či tablet fungoval 
co nejdéle
Nejcitlivější částí notebooku je točivý pevný 

disk, který je stále ještě zabudován u  drtivé 

většiny přenosných počítačů. Ten je nejnáchyl-

nější k  poruše v  okamžiku zápisu dat, takže 

například i  při provádění hibernace na  disk, 

která navíc často bývá nastavena jako akce 

po  sklopení displeje. V  tomto okamžiku tedy 

musí být notebook v  naprostém klidu! Pak 

teprve – až zhasnou všechny kontrolky – se 

notebook ukládá do tašky. Pokud na to myslet 

nechcete, zakupte přístroj s  už zmiňovaným 

flash diskem (SSD diskem), kterému je to, co 

s  ním během zápisu dat provádíte, srdečně 

jedno. Bude to ale stát víc.

V řadě případů, kdy majitel nedbá ani na ten-

to nutný základ, dochází k tomu, že pevný disk 

odchází po roce, roce a půl, a  i když vám ho 

nejspíše v servisu na záruku vymění, vaše data 

jsou pryč nebo jsou obnovitelná velmi těžko, 

resp. velmi draze.

Notebook či tablet také zasluhují při pře-

nášení dobré uložení. Přihrádka by měla být 

z obou stran polstrovaná a  ideální je v  tomto 

ohledu speciální taška či batoh. Pokud ji ne-

chcete, pořiďte si na tablet či notebook kvalitní 

těsné pouzdro, což v prvním případě znamená 

investici kolem 300 Kč, v  druhém pak kolem 

500 Kč, a teprve v něm ho ukládejte do tašky.

POČÍTAČE • notebooky a tablety Do Školy

Tenký, lehký, výborný: Acer TravelMate b113E

Na  poslední chvíli jsme dostali zapůjčenou 

poslední novinku Aceru (přesně se jmenuje 

B113-E-877B4G32akk), která jistě bude hrát 

velkou roli v  podzimních nákupech nejen 

žáků a učitelů. Je totiž lehká (1,4 kg) a tenká 

(21 mm), má relativně rozměrný displej (11,6“, 

tedy 29,5 cm), výbornou klávesnici a solidní 

cenu podmíněnou neméně solidní konstruk-

ci. Alespoň tak se nám tento mininotebook 

po krátkém otestování jevil. 

Díky grafické kartě Intel HD Graphics 4000 

nebyl problém pouštět filmy ve vysokém roz-

lišení (HD) a notebook při promítání vydržel 

kolem 4 hodin, přičemž se – za provozu – do-

bil asi za 2,5 hodiny. To dává v běžném pro-

vozu naději na čas kolem 5,5, možná i šesti 

hodin, což je výborné. 

Matný displej s vysokým rozlišením 1 360 x 

768 bodů je velice příjemný a leskne se mini-

málně, což se nepochybně hodí. Na kláves-

nici, byť s vysloveně drobným přechodem při 

zmáčknutí tlačítka, se kupodivu vůbec ne-

píše špatně i pro nás, co se psaním živíme, 

a bude to i díky rozměrným tlačítkům s dobře 

navrženým rozložením. Například Delete leh-

ce nahmátnete automaticky a u kurzorového 

kříže jsou k dispozici i tlačítka PgUp a PgDn.

A ceny tohoto bezesporu vynikajícího mini-

notebooku představujícího v  rámci katego-

rie zlatou střední cestu? Acer sice udává, 

že startuje na 6.950 Kč, ale to jde o model 

bez Windows, resp. s operačním systémem 

Linux. Pokud chcete Windows, možná sáh-

nete po tomtéž modelu, co my. Za 9.100 Kč 

dostanete plné Windows 7 (!), procesor Intel 

Celeron 877/1,4 GHz, 4 GB paměti RAM (!) 

a 320 GB pevný disk. 

A na závěr ještě zmiňme software, který je ne-

méně zajímavý. Pro potřeby škol je notebook 

vybaven programem Acer Office Mana ger 

dovolujícím např. monitorování počítačových 

prostředků školy a plánování údržby, a také 

sadou nástrojů pro ochranu dat, např. při ne-

oprávněnému přístupu. Navíc při zakoupení 

jakéhokoli počítače značky Acer dostáváte 

zdarma k dispozici i  tzv. Clas sroom Mana-

ger dovolující spolupráci s  učitelem. Ostat-

ně tento program si může kdokoli a kdykoli 

stáhnout v plné verzi na měsíční vyzkoušení. 

Doporučujeme!

notebook pro školáka či studenta by se měl  
hmotností co nejvíce blížit kilogramu a měl  

by mít co nejodolnější konstrukci.  
Výkon není důležitý.Gogen Ta 8200 (3.999 Kč) nabízí displej s poměrem stran 4:3 

a úhlopříčkou 20,3 cm, svižný procesor (1,2 GHz) a mj. plné 
rozhraní USB. Více vám napoví test v tomto čísle.

acer iconia Tab a100 je vynikající a skoro nikdo to neví! nyní se 
doprodává za excelentních 5.990 Kč a nabízí velmi kvalitní tělo, 
displej s poměrem stran 16:10, úhlopříčkou 17,8 cm a rozlišením 

1 024 x 600 bodů. Zabudován je rychlý procesor s frekvencí 1 GHz 
a dvojím jádrem a obvyklá výbava, jako třeba Wi-Fi. Tohle je stroj 
na dlouhá léta, na kterém s přehledem pojedou všechny možné 

programy.

Za 13.000 Kč dostanete 1,8 kg vážící notebook, který je sice bez 
mechaniky optických disků, jež se tudíž musí připojit externě, ale 
jinak má výbornou výbavu. Je tu displej s úhlopříčkou 13,3‘‘ (33,8 

cm) a rozlišením 1 366 x 768 bodů, 4 GB paměti raM, procesor 
aMD E2-1800, 1,7 GHz a také samostatná grafická karta aMD 

radeon HD 7340. Vše doplňují webová kamera s HD rozlišením a 
plné Windows 7.
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přes noc vytáhne, ale není důvod, proč by vám 

takto „vypnutý“ tablet nevydržel – podle druhu 

používání – i několik dnů a nocí. 

Pamatujte, že nejvíce ho vyčerpává nároč-

ně zakódované video v HD, další v pořadí jsou 

některé hry (např. Carcassonne) a  pak také 

přístup na internet přes Wi-Fi. Poslech hudby, 

čtení knihy či hraní běžných her se na spotře-

bě příliš nepodepisují. V praxi se bavíme třeba 

i o sedmi osmi hodinách provozu, nebo také 

o polovině při promítání filmů. 

Tablety se řadí do několika tříd, nejen ceno-

vých. Dají se rozdělit na univerzální a omezeně 

použitelné pro určitý okruh činností. Ty první 

letos zaznamenaly značný cenový pokles, 

takže je pořídíte už v cenách kolem čtyř tisíc 

korun, a právě sem byste se měli při nákupu 

pro školáka či studenta zaměřit. To nám dává 

i cenovou hranici, od které byste se měli při ná-

kupu tabletů s úhlopříčkou 7" (17,8 cm) či nebo 

8" (20,3 cm) odpíchnout. 

Střední cenová relace kolem šesti sedmi tisíc 

korun pak u stejné úhlopříčky nabídne přede-

vším kvalitnější provedení (lidově řečeno bytel-

nější tělo) a lepší displej. V případě tabletů s 10" 

(25,4 cm) platí slova o kvalitnějším displeji také, 

někdy už tu můžete najít i  stroje s Androidem 

4.0, většinou se však zatím jedná o Android 2.3.

Vyšší kategorie do 10.000 Kč pak nabízí i vy-

sloveně kvalitní tělo i v 10" (25,4 cm) kategorii 

a nad tuto hranici už dostáváte vše myslitelné, 

včetně extrémně tenkých těl a  designových 

provedení. A  také přístrojů s  operačním sys-

témem Apple iOS, jako například Apple iPad 

2 (9.900 Kč).

A na co se u tabletů zaměřit? Především si 

řekněte, jakou úhlopříčku displeje chcete. To 

je nejlepší východisko. Pak teprve se věnujte 

ceně. Nám se jako kombinace přenosnosti 

a rozměrů jeví ideální buď 7 nebo 8 palců, tj. 

17,8 cm nebo 20,3 cm. Vyzkoušejte si to nej-

lépe při návštěvě prodejny sami, možná nám 

dáte za  pravdu, protože 10,1" (25,7 cm) je už 

velikostně v  podstatě mininotebook („net-

book“). 

Rozmýšlejte dále, zda potřebujete konektor 

HDMI pro napojení na plochý televizor, či třeba 

plné rozhraní USB. Wi-Fi je všude, Bluetooth 

opět nikoli. 

Vedle zmiňovaného opravdu výborného Go-

genu TA 8200 za 3.900 Kč (test v  tomto čísle) 

doporučujeme zejména designový Samsung 

Galaxy Tab 2 (7.0 a 10.1 – od 9.490 Kč) a také 

vynikající Acer Iconia Tab A100. Ten se právě 

doprodává za excelentních 5.990 Kč a tady platí 

slova o velmi kvalitním těle na více než 100 % 

(viz test – Inspirace 6/2011). Všechny zmiňo-

vané tablety mají multidotykový displej, takže 

můžete – tam, kde to jde – zvětšovat fotku či 

webovou stránku dvěma prsty a podobně. 

Hlídejte výkon za rok!
Největším problémem opravdu přenosného 

počítače (tím myslíme přenášeného prak-

ticky každý den) je jeho výkon. Nikoli výkon 

za sekundu, ale výkon za rok. To se týká pře-

devším odolnosti konstrukce, tedy těla, a  to 

je parametr, kterým se dnešní notebooky 

v rámci jednotlivých cenových relací od sebe 

hodně odlišují. Pochopitelně – můžete v něm 

mít výkonnější a dražší procesor a zvýšíte vý-

kon za sekundu. Nikdo ale od  lehkého mini-

notebooku neočekává enormní výkony. Ten je 

především na práci a klasickou multimediální 

zábavu, včetně té internetové. Pokud tedy 

víte, že bude dítě s notebookem či tabletem 

cestovat třikrát čtyřikrát týdně, vyplatí se 

sáhnout po  méně výkonnějším, ale dražším 

stroji, u  něhož je naděje na  kvalitnější tělo. 

Řada výrobců si to už uvědomuje a sama to 

zdůrazňuje.

9.000 Kč a ještě budete mít starosti s instalací. 

I proto je lepší – a  teď už mluvíme obecně – 

zakoupit dražší mininotebook, ale v kompletní 

podobě. Třeba i tento.

Dvoukilové „stolní“ notebooky
Pro občasné přenášení se bavíme o  note-

booku do maximálně 2,5 kg. Se snižující vahou 

bude nejspíše dražší, i  když to nemusí platit 

vždy. Takovýto počítač už by měl mít zabudo-

vánu podporu vysokého rozlišení (HD grafiku) 

a  také mechaniku optických disků. Bude ale 

podstatně dražší než mininotebook („net-

book“) jednak kvůli výkonnějšímu procesoru, 

jednak kvůli většímu displeji a nejspíše i grafi-

ce. Pro naše účely se bavíme o úhlopříčkách 

13" (33 cm) nebo 14" (35,6 cm). Vše by se mělo 

dát pořídit do  15.000 Kč, přičemž takovéto 

stroje začínají na deseti, či spíše jedenácti tisíci 

korunami, což se může zdát hodně, ale stále 

potřebujeme rozumnou hmotnost, resp. hmot-

nost v kombinaci s přenosností. Navíc v ceně 

bývají „plné“ Windows 7, což oproti Windows 7 

Starter představuje rozdíl asi 1.800 Kč. Pak už 

cena tak vysoká nevypadá.

Pozor si dejte na  mechaniku optického 

disku, kterou ani tato kategorie nemusí mít 

zabudovánu vždy (např. Asus U32U-RX007V 

za 11.800 Kč). Pokud ji nebudete mít vestavě-

nou, počítejte s další investicí kolem tisícovky 

za externí USB optickou mechaniku. 

Aktuální novinkou, která je dobře vybave-

na, a to včetně optické mechaniky, je Lenovo 

Idea Pad Z380G – 11.900 Kč s procesorem In-

tel Pentium B970, 4 GB RAM, 750GB diskem, 

LCD s úhlopříčkou 13,3" (33,8 cm) a mechani-

kou DVD±R/RW. Rozměry notebooku jsou 328 

x 222 x 32 mm, hmotnost je vynikající: 2,1 kg. 

Zajímavou volbou může být i  obdobně vy-

bavený Acer Aspire 4752 (12.500 Kč, 2,3 kg) 

a  za  pozornost určitě také stojí Dell Inspiron 

N411z (13.500 Kč). Tady platí „lehčí = dražší“ 

z úvodu, protože váží pouze 1,9 kg. 

Vysoce operativní tablety
Operativnost je základní vlastnost systému 

Android. Velice rychle se spouští i při úplném 

vypnutí přístroje, což u  tabletu s  Androidem 

4.0 znamená kolem 35 s. Pokud však tablet 

uvedete jen do pohotovostního režimu, je za-

pnutí prakticky okamžité. Úplné vypnutí má 

za  následek nulovou spotřebu energie, po-

hotovostní režim si pár procent z akumulátoru 

Pojmy k zapamatování

• flash disk (SSD disk) – netočivý disk 

z  pevných paměti à la USB paměť, 

který má vysokou odolnost pro-

ti poruchám i  proti například pádu; 

výhodou je i  snadná hibernace, kdy 

stačí jen zaklapnout víko a uložit ho 

do  tašky bez obav z  poškození zá-

znamu;

• hibernace (hluboký spánek) – uložení 

veškeré vaší rozdělané práce na disk 

(programy se tudíž nemusí ukončo-

vat) a úplné vypnutí notebooků, který 

už nespotřebovává žádnou energii;

• lehký spánek (uspání notebooku) – 

uložení veškeré vaší rozdělané práce 

do  paměti typu RAM (programy se 

tudíž nemusí ukončovat) a  přepnutí 

notebooku do  stavu, kdy spotřebo-

vává jen málo energie;

• mininotebook, „netbook“ – malý 

a  levný notebook o  hmotnosti ty-

picky těsně nad kilogram (max. 

1,5 kg) s displejem o velikosti od 10,1 

(25,7 cm) do  asi 12" (30,5 cm) bez 

mechaniky optického disku (DVD);

• úplné vypnutí notebooku – klasické 

ukončení práce spojené s  vypnutím 

operačního systému (vaše práce 

a všechny programy se musí ukončit) 

a  naprostým vypnutím samotného 

notebooku (nespotřebovává žádnou 

energii);

• úplné vypnutí tabletu – na  rozdíl 

jen od  jeho uspání (lehký spánek à 

la notebook) jde o  úplné přepnutí 

do  stavu, v  němž nespotřebovává 

žádnou energii a  kdy je ukončen 

i chod operačního systému.

POČÍTAČE • notebooky a tablety Do Školy

rozhodně zajímavou volbou pro náročné je v srpnu uvedený asus PadFone (17.990 Kč). Telefon s displejem typu aMOLED (10,9 cm), dvoujádrovým procesorem (1,5 GHz) a operačním systémem android 4.0 se 
zasune do velkého displeje (10,1", 25,7 cm) a stane se z něj výkonný tablet. Pozoruhodný je i fotoaparát o světelnosti 2,2 a dotykové pero s Bluetooth, které poslouží i jako náhlavní souprava pro příjem hovorů. 

Dokoupit lze i dokovou stanici s opravdovou klávesnicí.

Právě se objevující druhá generace Samsung Galaxy Tab 2 10.1 je vybavena displejem na úrovni mininotebooku, tedy s úhlopříčkou 
25,7 cm (10,1") a velmi vysokým rozlišením 1 280 x 800 bodů. Zabudován je operační systém android 4.0, gigahertzový dvoujádrový 

procesor a mj. i mechanika paměťové karty microSD. Se 16 GB prostoru a 3G se 600gramový tablet prodává za 11.990 Kč. 

Do tašky notebook ukládejte, až když  
zhasnou všechny kontrolky. Jinak  

hrozí nebezpečí poškození pevného disku.  
To je největší právě v okamžiku zápisu dat,  

např. při hibernaci.

Dell inspiron n411z (13.500 Kč) je v kompletní výbavě, tedy včetně mechaniky optických disků, a přesto váží pouze 1,9 kg. Dvoujádrový 
procesor intel i3, 2,3 GHz doplňují kompletní Windows 7, 4 GB raM a 14" displej (35,6 cm) s rozlišením 1 366 x 768 bodů. na desce 
umístěná grafika intel HD Graphics 3000 zvládá – jak říká název – i filmy ve vysokém rozlišení a nechybí trojice USB a jedno HDMi.
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POČÍTAČE • notebooky a tablety Do Školy

Foto: Gogen, Prestigio, Samsungautor: Milan Loucký, foto: Asus, Sony, Toshiba

Předcházející článek vás seznámil s výrobky, které mohou ulehčit vašim ratolestem proces 
získávání informací ve škole. Na této dvoustránce vám proto doporučujeme zajímavé počítače 
a tablety, které by mu mohly pomoci ulehčit jeho studium.

Notebook sony VAIO T1311M1Es
cena: 19.990 Kč

Dotykový tablet samsung Galaxy Tab 2
cena: 11.990 Kč

Dotykový tablet Prestigio MultiPad PMP5097CPRO  
cena: 5.490 Kč

Dotykový tablet Gogen TA 8200
cena: 3.999 Kč

Notebook Asus Eee PC 1015bX 
cena: 5.990 Kč

Notebook Toshiba satellite C660
cena: 9.990 Kč

Velmi elegantní notebook Sony v kovovém pouzdru má 13,3palcový displej a je poháněn dvoujád-

rovým procesorem Intel i3-2367M.

• kapacita paměti RAM: 4 GB

• kapacita pevného disku: 32 + 320 GB (hybridní disk s kapacitou 32 GB SSD + pevný disk 320 GB)

• grafická karta: Intel HD 3000

• operační systém: 64bitové Windows 7 Home Premium

Populární a elegantní tablet Samsung má úhlopříčku displeje 10,1 palce s rozlišením 1 280 x 800 bodů 

a představuje v současné době špičku na trhu tabletů. Je osazen dvoujádrovým procesorem Exynos 

taktovaným na 1 GHz.

• kapacita paměti RAM: 1 MB

• kapacita paměti flash: 16 GB

• operační systém: Google Android 4.0

Elegantní a velmi dobře aplikacemi vybavený tablet Prestigio má úhlopříčku obrazovky 9,7 palce, 

rozlišení 1 024 x 768 bodů a je osazen jednojádrovým procesorem A8, taktovaným na 1 GHz.

• kapacita paměti RAM: 1 GB

• kapacita paměti flash: 8 GB

• operační systém: Google Android 4.0

Dostupný a příjemný tablet Gogen má osmipalcovou obrazovku s rozlišením 800 x 600 a je vybaven 

jednojádrovým rychlým procesorem Rockchip 2918 na frekvenci 1,2 GHz.

• kapacita paměti RAM: 1 GB

• kapacita paměti flash: 8 GB

• operační systém: Google Android 4.0

Cenově velmi příjemný a snadno přenosný notebook s malou 10,1palcovou obrazovkou je osazen 

dvoujádrovým procesorem AMDC-60.  

• kapacita paměti RAM: 1 GB

• kapacita pevného disku: 320 GB 

• grafická karta: Radeon HD 6250M

• operační systém: Windows 7 Starter

Elegantní notebook s velkým displejem o úhlopříčce 15,6 palce je vybaven dvoujádrovým proceso-

rem Intel Celeron B815.  

• kapacita paměti RAM: 4 GB

• kapacita pevného disku: 500 GB 

• grafická karta: Intel HD Graphics se sdílenou pamětí

• operační systém: Windows 7 Home Premium

vybrali jsme pro vás
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Panasonic v řadě E, vyráběné u nás, nabízí pří-

stroje s přístupem na internet, přípravou na te-

lefonování přes program Skype a také s výbor-

nou kompatibilitou pro multimédia promítaná 

jak přes rozhraní USB, tak přes mechaniku 

paměťové karty SD. Stačí tudíž jen vytáhnout 

kartu z fotoaparátu nebo z kamery… 

Úžasná spotřeba
LCD obrazovka typu IPS je známá nejen vyso-

kou kvalitou obrazu a dlouhodobou barevnou 

stálostí, ale také velmi vysokými pohledovými 

úhly a nízkou spotřebou. Při 81 centimetrech to 

podle štítku EU znamená energetickou třídu A+, 

69 W za provozu a roční spotřebu při průměr-

ném sledování čtyři hodiny denně 41 kWh. My 

k  tomu ještě dodáme spotřebu v pohotovost-

ním režimu, která je taktéž výtečná – pod 0,2 W. 

Nicméně je stále škoda, že výrobce neza-

vedl samostatné tlačítko pro nastavení ekore-

žimů. Naopak vysloveně příjemná je možnost 

vypnout televizoru obraz a  nechat puštěný 

pouze zvuk. Odmění se vám za to i spotřebou 

pouhých 13 W. Televizor můžete ještě pořídit 

v úhlopříčkách 94, 107 (17.490 Kč) a 119 cm, sa-

mozřejmě za patřičného navýšení spotřeby, ale 

i u nich lze očekávat, že bude přijatelná. 

Příjemné barvy
TX-L32E5 má skvěle uspořádané třídění naladě-

ných kanálů, programový průvodce EPG je však 

tradičně slabší, což je vlastnost všech televizorů 

Panasonic ze současné provenience. Tím ale 

nechceme říci, že by byl nepřehledný. Nikoli! K 

dispozici jsou dva náhledy na televizní program. 

Klasický, kdy pro sedm stanic vidíte stávající a 

budoucí pořady pro daný den horizontálně, a 

méně obvyklý, kdy vidíte pořady pouze u jedné 

stanice. Počítejte však s tím, že se vám po vstu-

pu do EPG pokaždé přeruší obraz i zvuk.

Co se vylepšilo, je ovládání, a to nejen kvůli 

kvalitnímu dálkovému ovladači, ale i kvůli lépe 

viditelným nabídkám menu a možnosti v nich 

kolovat. Výtečně se ovládají multimédia, kde 

OK zajišťuje Pause/Play (v  televizním tuneru 

vyvolává seznam naladěných kanálů) a  šipko-

vá tlačítka rychloposuv. Výborné rovněž je, že 

to samé, co přehraje USB paměť, nyní přehra-

je i  karta SD. Fotografie nabíhají neuvěřitelně 

rychle, muziku v  MP3, WMA i  bezeztrátovém 

formátu FLAC je radost poslouchat a televizor 

vám přehraje i HD nahrávky z celé řady kamer 

a  fotoaparátů ve  formátech AVCHD, MPEG-4, 

MOV či H.264. Film v XviD sice často nedokázal 

po odskoku do televizního tuneru navázat, ale 

titulky v češtině fungovaly bez problémů. 

Po přístupu na internet (libovolnou webovou 

adresu u  řady E5 ještě zadat nemůžete) máte 

k dispozici například sledování videí přes You-

Tube, zpravodajský web televize Nova či zmi-

ňovanou aplikaci pro telefonování přes internet, 

k čemuž je třeba za 2.700 Kč dokoupit směrové 

mikrofony a  kameru (jsou skutečně výtečné!). 

Televizor připojíte jak přes kabel, tak přes voli-

telný Wi-Fi adaptér (1.490 Kč).

Od  televizoru s  81 centimetry za  11.990 Kč 

jsme očekávali hodně, ale i  tak jsme byli pří-

jemně překvapeni. Ať už jemným a přirozeným 

obrazem (zvláště po vypnutí volby „Živá barva“) 

či na  televizor výrazným zvukem. Panasonic 

TX-L32E5 není pro ty, kdo chtějí levný televizor. 

Je pro ty, kdo o nákupu přemýšlejí dlouhodo-

bě dopředu a chtějí si dopřát solidnost a kvalitu 

i za řadu let.

ELEKTRONIKA • test
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Cenu tohoto 81centimetrového televizoru na-

jdete v  tabulce, ale nedá nám to, abychom 

ji nepřipomněli hned v  první větě článku: 

7.988 Kč. A  komentář? Snad jen pro ty, kteří 

se vyznají a řeknou si: „To je zatrachtile málo, 

asi tam bude ‚něčeho‘ méně.“ Omyl! Není to 

kupodivu nijak hrozné a chybí snad jen tuner 

DVB-C: pro připojení ke kabelové televizi tedy 

musíte použít externí tuner od  vaší kabelové 

společnosti. Ani to ovšem takto nízkou cenu 

zcela nevysvětluje, protože vlastnosti televize 

jsou většinou výborné a řekněme si rovnou – 

tenhle přístroj má poměr cena/výkon opravdu 

na výši! 

Plošně neboli s Direct LED
Televizor je hluboký 9,4 cm, takže ti, kdo mají 

rádi anorektické krásky, si tady příliš neužijí. 

Na druhou stranu nabízí plošné LED podsvíce-

ní: osvětlovací LED diody nejsou jako obvykle 

v rámu, kde často mají potíže dokonale prozá-

řit LCD panel, nýbrž za ním! A za to se vyplatí 

nějaký ten centimetr obětovat!

Televizor se pohodově instaluje, protože 

vám dorazí kompletně sestaven a jakmile na-

ladíte tuner DVB-T, uvidíte, že snadné a rychlé 

je i setřídění kanálů. Překvapeni budete i z ele-

gantního dálkového ovladače s  rozměrnými 

tlačítky a jejich chytře navrženým rozložením. 

Menu je plně v češtině a výborně se ovládá, 

jinak tomu není ani s EPG. To má dokonce tři 

náhledy, ale obraz a zvuk se po vstupu pře-

ruší. Z EPG můžete i nahrávat, a pokud vám 

zazvoní telefon uprostřed vašeho oblíbeného 

seriálu, můžete si vysílání jednoduše zastavit 

a posléze ho sledovat s časovým zpožděním. 

Stačí jen mít zasunutou USB paměť nebo 

USB disk.

Pasivní 3D
Systém prostorového obrazu je pasivní a ob-

raz tudíž nevyžaduje synchronizaci s brýlemi. 

Ty jsou pouze polarizační a tedy levné (190 Kč). 

Ostatně, hned čtvery dostáváte v ceně! 

Gogen podporuje 3D nejen z Blu-ray pře-

hrávače či přes HDMI připojeného satelit-

ního set-top boxu (to například), ale i z  roz-

hraní USB, což jsme rovněž vyzkoušeli. Vše 

pracovalo bez problémů a  dvojitou hranu, 

kterou je prostorový obraz proslulý, jsme 

zahlédli opravdu málokde. Obraz byl jasný 

a čistý, což platí i o výstupu z DVD či o kva-

litní HD nahrávce. Na  televizním příjmu byl 

vidět dobrý převod z nízkého DVB-T rozlišení 

na rozlišení vysoké a také více červené, což 

se dá v úpravách obrazu omezit (barvy jsou 

celkově vzato živější ). Televizor se rovněž – 

vzhledem k ceně – velice slušně vypořádával 

se záznamy s horší kvalitou, jaké uvidíte ty-

picky na ČT24. Zvuk byl výrazný a rozhodně 

upoutá, o což se starají dva rozměrné repro-

duktory vyzařující směrem dolů. A multimé-

dia? Fotografie se natahují svižně, ve 3D ale 

podporovány nejsou. Nahrávky z HD kamer 

a  fotoaparátů si pustíte v  MPEG-4, titulky 

například u  filmů v XviD jsou v plné češtině 

a jsou dělané naprosto excelentně (můžete si 

je i zvětšit). I to je důkazem, že Gogen TVL-

32983DLEDRR je slušný přístroj pro méně 

náročné diváky, který za překvapivě nízkou 

cenu nabídne mnohé.
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3D televizor Gogen tvl32983DleDrr

Poprvé ve 3D
Letos poprvé už i menší 
výrobci přicházejí s prostoro-
vým obrazem a jednoduššími 
televizory pro méně ná-
ročné. Pochopitelně se také 
patřičně snižují ceny, což je 
jasně vidět i v tomto případě, 
kde je to až neuvěřitelné.

cena: 7.988 Kč

úhlopříčka, formát: 81 cm (32"), 16:9

obrazovka: LCD, podsvícení LED, 
1 366 x 768 bodů, úhel 
pohledu 178°,  
odezva 5 ms

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

vstupy/výstupy: mj. 2x HDMI, SCART, USB, 
sluchátka, mechanika 
PCMCIA (CI)

rozměry (švh); 
hmotnost:

780 x 560 x 205 (bez 
podstavce 94) mm; 
10,1 kg

cena: 11.990 Kč

úhlopříčka, formát: 81 cm (32"), 16:9

obrazovka: LCD (IPS, LED), 1 920 x 
1 080 bodů;  
úhel pohledu 178°

tuner a zvuk: analogový, DVB-T, DVB-C 
(vše včetně HD); zesilovač 
2x10 W, virtuální zvuk

vstupy/výstupy: 4x HDMI, SCART 
(speciální konektor), 
sluchátka, mechanika 
karty SD (XC), 2x USB, 
Ethernet (LAN)

rozměry (švh); 
hmotnost:

764 x 519 x 230  
(bez podstavce 52) mm;  
11 kg

Gogen TVL32983DLEDRR
Panasonic TX-L32E5

„Old fashioned“ design s napevno přidělaným podstavcem doplňuje elegantní a rozměrný dálkový ovladač, který dobře padne do ruky, 
má široký záběr infrapaprsku a dobré rozložení tlačítek.

televizor Panasonic tx-l32e5

Hledáte solidní přístroj s úh-
lopříčkou 81 cm, který vám 
dlouho vydrží, má nízkou 
spotřebu, výborné vlastnosti 
i výbavu a jste ochotni za něj 
zaplatit o něco více? Pak jste 
tady správně!

solidní a úsporný

Klasicky usedlý design Panasoniku, který letos zůstal v nižších řadách zachován, vypadá ve skutečnosti podstatně lépe než na fotografii.
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Změn u „Second edition“ (SE) je hned několik 

a  tou nejviditelnější je změna barvy čtečky. Ta 

nyní bude ke  koupi pouze v  černé, která při 

čtení tolik neruší, v  čemž musíme dát výrobci 

za pravdu. Ozvláštnit si ji ale můžete pěti bar-

vami kožených pouzder, která lze za 399 Kč do-

koupit. Nově pak čtečka zvládá nejen nakupo-

vat elektronické knihy, přičemž se účet odečítá 

z vašeho konta, ale umí to samé i s periodiky. 

A to zvládá opravdu málokdo a u nás nikdo.

Viditelně rychlejší
Čtečka knihy spouští viditelně rychleji (procesor 

pracuje na  800 MHz) a  údaj výrobce mluvící 

o trojnásobném zrychlení se opravdu nezdá být 

nadsazený. Omezena byla kompatibilita, u níž 

bylo zcela vypuštěno Adobe DRM, čehož těž-

ko může někdo litovat, a u audioknih se formát 

omezil pouze na zdaleka nejčastější MP3. Ve-

likost a typ displeje i  jeho rozlišení jsou stejné, 

a  výsledkem jsou tudíž i  zcela stejné rozměry 

čtečky a  také hmotnost. Stejné je i  ovládání 

(šipková tlačítka nebo přímé 

zapsání čísla volby) a displej 

při otočení stránky význam-

ně zrychlil, což vizuálně 

vzato působí o dost příjem-

něji a  je to znát při jakékoli 

akci. Displej není dotykový, 

což pokládáme za  výhodu, 

protože dotyková vrstva by 

snížila jeho čitelnost, která 

je nyní naprosto excelentní, 

a  to i na přímém slunečním 

světle, což vám žádný tablet 

s  LCD či OLED displejem 

nezajistí. Právě tohle je – 

spolu se značnou výdrží, ko-

lem 6 000 otočených stran, 

kterým opět tablet nemůže 

konkurovat – obrovskou vý-

hodou čteček vybavených 

displejem z  tzv. elektronic-

kého inkoustu (e-ink). 

Ponechme nyní stranou 

hardware, tedy čtečku sa-

motnou, a podívejme se na služby, které spolu 

s  ní dostáváte k  dispozici. Second edition je 

totiž především o nich. 

Podstatně propracovanější  
nabídka
Systém, který stojí v pozadí za čtečkou, doznal 

celé řady změn a byl dopracován tak, aby ved-

le přímého nákupu knih a periodik dovedl také 

zdarma stahovat ukázky všech dostupných knih 

a hlavně aby se ve vztahu k vaší čtečce choval 

aktivně. V  okamžiku, kdy se k  němu připojíte, 

jednak ví, o koho jde, jednak si zkontroluje, co 

máte objednáno a  automaticky vám to zašle. 

V tomto případě jde především o objednaná pe-

riodika (např. Insider, Literární noviny, hokej.cz, 

Kinobox či třeba ČTK), která si například v pří-

padě deníku můžete objednat buď celá, nebo si 

zaplatit jen za rubriky, které vás zajímají. 

Díky bezdrátovému napojení na  internet 

můžete samozřejmě stahovat knihy v  češti-

ně kdekoli a kdykoli a příjemné je, že se vám 

na displeji v obchodě objeví jako první textová 

nabídka, z  níž si snadno zobrazíte například 

pouze novinky či kategorii knih, kterou máte 

rádi. Někdy by sice při práci s on-line knihov-

nou, včetně periodik, mohl být přístup trochu 

přímočařejší a  jednodušší, v každém případě 

je ale funkční stejně jako při čtení z SD karty. 

Pokud jste vášnivý čtenář dbalý svého zra-

ku, bude se vám Ereading.cz SE líbit. Navíc 

bez neustálého dobíjení a  zakrývání LCD při 

čtení venku. Pouze v noci budete potřebovat 

na čtení lampičku…

ELEKTRONIKA • test
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Na  čem nejvíce záleží u  tabletu? Zejména 

na  tom, aby uměl přesně reagovat na  vaše 

doteky na displeji. To je základ, se kterým má 

však spousta levných tabletů problémy. Tento 

nikoli, a to se nám na něm také líbí. Sympatic-

ké je i to, že oproti předchozímu modelu před-

stavuje značný skok kupředu a za nízkou cenu 

dostáváte prakticky univerzální tablet použitel-

ný ke všemu možnému. 

Výbava na úrovni
Nízká cena, výborná výbava. Logická otázka 

zní: „Co za  to zaplatím?“ Především tu máte 

levnější, ovšem už multidotykový displej for-

mátu 4:3, který není – v rámci kategorie – vů-

bec špatný, byť má samozřejmě nižší pohledo-

vé úhly. Druhým a  posledním kompromisem, 

na  který jsme narazili, je absence dobíjení 

přes USB, ale to neumí v této třídě snad žádný 

a o třídu výše málokterý.

Na druhou stranu je k dispozici výborná vý-

bava zahrnující i  plný konektor USB a nejno-

vější operační systém Android 4.0 podpořený 

dostatečně silným procesorem o  frekvenci 

1,2  GHz a  velkou pamětí, takže tablet hned 

tak nějaká aplikace nerozhodí. My jsme na-

razili pouze na absenci graficky velice nároč-

né hry AirAttack HD a také na trhanost videa 

v rozlišení Full HD, tedy 1 920 a 1 080 bodů, 

se kterým se však setkáte i u tabletů více než 

dvakrát dražších. 

Nižší rozlišení HD Ready (1 280 x 720 bodů) 

ale zvládá tento Gogen s přehledem, k čemuž 

se dostaneme záhy. Stejně bezproblémová je 

například i hudba přes sluchátka, která je na-

víc svým podáním nad rámec třídy.

I video v HD
Jak stále potvrzují průzkumy, Češi mají rádi 

kombinaci cena/výkon. Není divu! Nad elek-

tronikou přemýšlíme někdy více, než je zdrá-

vo (a než chápe okolní Evropa), ale řada z nás 

chce dostat za  své peníze maximum. Dnes, 

kdy po tabletu a dotykovém telefonu touží snad 

každé trochu odrostlejší dítě, máme šanci, ja-

kou jsme minulý rok ještě neměli. Příkladem je 

i tento Gogen TA 8200. Představuje totiž nejen 

tablet na čtení elektronických knih a hraní nej-

jednodušších her, ale rozjedete na něm i  hry 

náročnější, jako Angry Birds, které jsou ostat-

ně už předinstalovány spolu s  výběrem čes-

kého novinového zpravodajství. Zabudovanou 

čtečkou elektronických knih a videopřehráva-

čem se však příliš nezabývejte, protože je to 

ztráta času (mají potíže s češtinou). Naštěstí je 

náhrada velmi snadná – stačí se připojit na tr-

žiště aplikací Google Play a  sáhnout po  tom 

nejlepším zdarma, tedy po CoolReaderu a MX 

Playeru. 

První hezky česky ukazuje knížky a ještě si 

u každé pamatuje, kde jste skončili, druhý zase 

umí parádní titulky v češtině a na tomto table-

tu si poradí i  s  filmem ve  vysokém rozlišení, 

přesněji řečeno v rozlišení HD Ready. A pokud 

máte doma plochý televizor a chcete si pustit 

film z  tabletu rovnou na něj, stačí jen dokou-

pit kabel z miniHDMI na HDMI a je vystaráno, 

nebo nainstalovat software pro podporu sdíle-

ní multimediálního obsahu (nejlepší a vyzkou-

šený máme Samsung AllShare) a  přes Wi-Fi 

k televizoru připojenému síti poslat filmy i hud-

bu a  obrázky. A  zmiňovaná cena/výkon? Tu 

má Gogen TA 8200 rozhodně na výši!
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tablet Gogen ta 8200

notně muziky
Tabletů je na trhu spousta 
a ve všech cenových rela-
cích. Tento je ale nejen levný 
a dobře vybavený, ale ne-
patří ani k nejpomalejším 
a velice dobře se ovládá. 
Rozhodně překvapil!

cena: 3.999 Kč

displej: 20,3 cm (8"); 4:3, 
multidotykový;  
800 x 600 bodů

procesor; paměť 
a disk:

ARM Cortex A8, 1,2 GHz; 
1 GB RAM, 8 GB (plus 
mechanika karty 
microSD)

akumulátor: Li-Ion, 5 000 mAh

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

rozměry (švh); 
hmotnost:

200 x 160 x 14 mm;  
480 g

Gogen TA8200

na obrazovce vidíte výběr z toho, co dostáváte, byť bohužel v angličtině. Operační systém android 4 je však 
lokalizovaný do češtiny, takže si ho stačí jen přepnout...

Ereading SE má jasný a ostrý displej excelentně čitelný za všech okolností, včetně přímého 
slunečního světla. a protože displej nemá vlastní podsvícení, v noci při čtení vyžaduje 

lampičku, a tak se vlastně od klasické knihy neliší.

čtečka knih ereading.cz se

Máme tu druhou generaci čteček pro opravdové 
čtenáře. Je výrazně rychlejší, na akumulátor vy-
drží pracovat několik týdnů a přitom je levnější. 
A pokud chcete být styloví, můžete si k ní dokou-
pit různobarevná pouzdra.

Šikovná a levná

cena: 2.999 Kč

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

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

podporované  
formáty: 

DOC, PDB, PDF, HTML, 
RTF, TXT, DjVu, EPUB, 
WOL, CHM, FB2, LIT; 
Adobe DRM; MP3; formáty 
fotografií nezjištěny

akumulátor: nevýměnný, typ, kapacita 
a výdrž nezjištěny

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

rozměry (švh); 
hmotnost:

126 x 189 x 10 mm;  
240 g

Ereading.cz sE
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Je menší než formát B5 (130 x 110 mm), vy-

soký pouze 40 mm a  hmotnost je těsně pod 

čtvrt kila. Navíc je levný (499 Kč) a na chatě či 

chalupě ho uložíte kamkoli. V bytě, například 

na  stole v  dětském pokoji, zabere zanedba-

telně místa a neochudí vás o prostor. To jsou 

v kostce fyzické přednosti tohoto set-top boxu 

pro příjem pozemního digitálního vysílání DVB-

-T. A  pokud byste měli obavy, že takto malá 

krabička si neporadí se slabším televizním sig-

nálem u vás doma, můžeme je směle vyvrátit. 

Vyzkoušeli jsme ho v místě, kde se DVB-T chy-

tá pouze odrazem od kopce a některé televi-

zory některé stanice (jeden z  tzv. multiplexů) 

vůbec nenaladí. 

Šikovný návrh
V set-top boxu je zabudován pouze tuner DVB-

-T, nikoli tuner analogový, což je rozdíl oproti 

plochým televizorům, na které jste už možná 

zvyklí (stále je ale má jen něco přes třetinu 

českých domácností). Není v něm také větrák, 

takže je naprosto tichý, a naopak je zabudován 

zdroj, což je pochopitelně výtečné (nemusíte 

tahat další krabičku) a znamená to lepší pře-

nosnost a  pohodlnější instalaci. Vzduchové 

výdechy jsou ovšem všude. Zejména na spod-

ní straně a  na  bocích, na  vrchní straně jsou 

v  podstatě jen symbolické. Pokud se ptáte 

po spotřebě, za provozu je udáváno pouhých 

6 W, pohotovostní režim se nepodařilo zjistit.

Pohodlná obsluha
Za pohodlnou obsluhu zasluhuje tento set-top 

box pochválit, i když někoho možná překvapí 

absence jakýchkoli tlačítek na přístroji. Včetně 

zapnutí a vypnutí. 

Šikovný dálko-

vý ovladač vidí-

te na  připojeném 

snímku. Tlačítko 

pro vyvolání EPG je 

po ruce a OK vyvolá 

seznam naladěných 

kanálů. Multimédia 

řídíte přes barevná 

teletextová tlačítka 

a  kurzorový kříž. À 

propos, EPG. Jak-

mile do něj vstoupí-

te, obraz a  zvuk se 

nepřeruší a  vidíte 

náhled, ve  kterém 

se k  jedné stanici 

vypíše pět následujících pořadů. Pokud si za-

dáte upozornění (časy začátku a konce může-

te upravit), jste na pořad ve stanovenou dobu 

přepnuti automaticky i z prohlížení multimédií. 

Ta jsou tu sice jen doplňková, ale určitě potě-

ší! U filmů v DivX a Xvid totiž nabídnou solidní 

české titulky, naopak na kodeky MKV, X.264 

či HD nahrávky z  digitálních kamer a  foto-

aparátů set-top box právě neužije. Příjemný 

je souborový manažer v češtině, pohodlné je 

i přehrávání muziky a  fotek, i  když u větších 

objemů si na natažení snímku nejspíše chvil-

ku počkáte. 

Hyundai DVBT 150 U je šikovná věcička. Je 

nadstandardně citlivý, při instalaci překvapí 

volbou jazyka pro titulky ve  filmech promíta-

ných přes rozhraní USB a je maximálně sklad-

ný. I když setřídění kanálů až tak snadné není, 

je hlavně o tom, že nejprve musíte příslušnou 

volbu najít (je trochu zasuta). To je ale chy-

bička, která se dá velice snadno přežít. No, 

a pokud byste ho náhodou hledali na interne-

tu, na  webové stránky spotřební elektroniky 

Hyundai jen tak nenarazíte. Takže pro jistotu: 

www.hyundai-electronics.cz.
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Můžete si na něj sednout, pokud nemáte více 

než 100 kg, ponořit se s  ním až do  hloubky 

12 metrů, zapomenout ho v zimě na svahu až 

do –10 °C, a když vám upadne ze dvou met-

rů, třeba při focení na kole, nemělo by se také 

nic stát. Tohle je vrchol současné „amatérské“ 

odolnosti a jen málokterý přístroj je na tom stej-

ně. Olympus k tomu přidává zmiňovaný objektiv 

se čtyřnásobným zoomem začínající na 25 mm 

(drtivá většina odolné produkce startuje až 

na 28 mm) a hlavně – v  rámci kategorie – ne-

uvěřitelnou světelnost F2,0. Všechny ostatní 

odolné přístroje začínají na 3,1, resp. spíše 3,9. 

Takovýto parametr je u  fotoaparátu s  objekti-

vem zabudovaným uvnitř (z  těla nic nevyjíždí) 

naprosto unikátní a ve světě odolných přístrojů 

nastoluje nová měřítka. 

Objektiv!
Objektiv s  mechanickou stabilizací je při zoo-

mování někdy trochu více slyšet, což se proje-

vuje naštěstí jen v  tichých pasážích nahrávek, 

které jsou jinak – na  odolný fotoaparát, což 

opět zdůrazňujeme – překvapivě dobré. Při na-

táčení, které pracuje i  ve Full HD, se zapojuje 

i stereomikrofon umístěný v horní části fotoapa-

rátu, který má ve směru dopředu trochu nižší 

citlivost. 

Objektiv je bez krytky, ale je u něj využito sklo 

odolné proti poškrábání a během testu jsme ho 

vozili volně v batohu i při jízdě na kole tvrdým 

terénem. Má vodoodpudivou úpravu, takže ho 

po vytažení z vody stačilo jen lehce otřít. Kryty 

jsou vybaveny pojistkou proti náhodnému ote-

vření a je na ně spolehnutí, což je vidět už podle 

kvalitně udělaného těsnění. Nicméně jazýčky 

krytů nejsou kovové, nýbrž pouze plastové. 

Na objektiv se dá nasadit dvojice předsád-

kových čoček. Jedna pro široké rybí oko, druhá 

pro telekonvertor prodlužující zoom na až 6,8x, 

což je výtečné! 

Včetně GPs a záznamu trasy
Navigační čip dovoluje nejen zobrazení vaší 

přesné pozice a  zobrazení například výšky či 

hloubky a místa, kde jste snímek vyfotili, ale do-

voluje také záznam trasy, kterou šli či jeli. Tím to 

však nekončí! Vedle blesku je LED světlo, které 

si můžete zapnout i spolu s makrem a udělat si 

tak lepší snímek pod vodou. Je tu ale i  focení 

do 3D, tradiční panoráma (obě funkce vyžadují 

trochu cviku) a  také spousta scénických reži-

mů, mezi nimiž najdete i čtyři podvodní. Buďte 

však připraveni na to, že si některé funkce musí-

te zapnout, resp. jiné naopak vypnout, protože 

z výroby není přístroj příliš dobře nastaven. Ne-

zapomeňte především přepnout na vyšší rozli-

šení snímku (u volby je v české lokalizaci chyba) 

a pozor také na akumulátor, který lze zasunout 

i obráceně! 

I přes tyto nedostatky je ale TG-1 vrcholem 

odolných kompaktních fotoaparátů a nabízí to, 

co zatím žádný jiný neumí: velice dobré snímky 

i nahrávky za snížené viditelnosti, tedy i za šera. 

Díky své univerzálnosti se proto uplatní i  jako 

typický akční rodinný přístroj (na krajinky příliš 

není), a  to se zatím o  žádném „tvrďákovi“ říci 

nedalo.

ELEKTRONIKA • test

odolný fotoaparát olympus tough tG-1

Zakutý v plastu a v hliníku, 
s GPs čipem a s objektivem 
s vysokou světelností začína-
jícím už na 25 mm – taková 
je novinka, která zatím nemá 
ve své kategorii obdoby.

cena: 9.990 Kč

objektiv: 4x optický zoom  
(25–100 mm), světelnost 
F 2,0, mechanická 
stabilizace

rozlišení CCD, 
citlivost:

12 mil. pixelů, ISO 100 až 
6 400

formát fotografií 
a videa;  
paměť:

JPG, HD video MOV, 1 920 x 
1 080 bodů; mechanika pro 
karty SD (XC)

napájení: akumulátor Li-Ion,  
1 270 mAh

vstupy/výstupy: kombinovaný A/V a USB 
(spec. konektor), micro 
HDMI

rozměry (švh); 
hmotnost:

112 x 67 x 29 mm;  
230 g (včetně akumulátoru)

cena: 499 Kč

tuner: DVB-T

přehrává: JPG, GIF, BMP, MP3, WMA, 
OGG, MPEG, AVI, DivX 4, 5, 
6, XviD

rozhraní: SCART, USB

rozměry (švh); 
hmotnost:

130 x 40 x 110 mm;  
240 g

Olympus Tough TG-1

Hyundai DVbT 150 U

Hurá do přírody

Celek nepůsobí ani tak jako odolný fotoaparát, ale spíše jako bytelnější kompakt. Hmotnost, včetně akumulátoru, je 230 g,  
a to je tak akorát.

Zadní strana odhalí nejen ovládání (pohodové), ale i volbu pro 
sekvenční focení. To je vynikající, stejně jako zabudovaný displej.

set-top box Hyundai Dvbt 150 u

na chalupu i do bytu
Je malý a skladný a citlivost jeho tuneru DVb-T vůbec není 
špatná; nejspíše by pobil celou řadu televizorů, pokud ne drti-
vou většinu. Pokud si k tomu připočtete ještě zanedbatelnou 
cenu, vypadá to, že má všech 5P.

Je malý a šikovný (asi dvakrát širší než konektor SCarT) a nemá jediné fyzické tlačítko. rozhraní USB, přes které můžete přehrávat 
kompletní multimédia, najdete na boku.

Dálkový ovladač není nijak velký, ale dobře padne do ruky a místo 
se ušetřilo sdružením tlačítek pro přepínání naladěných kanálů 
a řízení hlasitosti s kurzorovým křížem. Ovládání je tak řádově 

pohodlnější.
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POČÍTAČE • HvĚzDnÉ notebooky

Ultrabook Toshiba Portégé Z830-10R (stříbrný)

cena: 20.990 Kč

Ultrabook Asus Zenbook UX32A (černý stříbrný)

cena: 19.490 Kč

Ultrabook sony VAIO T1311M1Es (stříbrný) 
cena: 19.990 Kč

Velmi elegantní a tenký notebook s 13,3palcovým displejem je vybaven dvoujádrovým procesorem 

Intel Core i3 i3-2367M Sandy Bridge.

• kapacita paměti: 4 GB

• kapacita pevného disku SSD: 128 GB

• grafická karta: HD 3000BT

• operační systém: 64bitové Windows 7 Home Premium

Výkonný ultrabook s nádherným pouzdrem má úhlopříčku displeje 13,3 palce. Používá dvoujádrový 

procesor Intel Core i3 Sandy Bridge i3- 2367M 

• kapacita paměti RAM: 4 GB

• kapacita pevného disku: 24+500 (hybridní disk s kapacitou 24 GB SSD + pevný disk 500 GB)

• grafická karta: Intel HD 4000

• operační systém: 64bitové Windows 7 Home Premium

Elegantní ultrabook Sony v kovovém pouzdru má 13,3palcový displej a je poháněn dvoujádrovým 

procesorem Intel i3-2367M.

• kapacita paměti RAM: 4 GB

• kapacita pevného disku: 32 + 320 GB (hybridní disk s kapacitou 32 GB SSD + pevný disk 320 GB)

• grafická karta: Intel HD 3000

• operační systém: 64bitové Windows 7 Home Premium

Hvězda pro úspěch
blíží se konec roku a vy možná hledáte takový notebook, který vám umožní být neustále 
na špičce, co se týče výkonu. Přinášíme vám proto několik tipů na notebooky z kategorie 
hvězdné notebooky.

EURONICs – NEJLEPŠÍ MÍsTO PRO VAŠE NáKUPY!
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NOVINKY EURONICs
kataloG

Televize LG 47LM660S, LED
• Design Cinema Screen s tloušťkou kovového rámu jen 1 mm
• Smart TV obsahuje plnohodnotný internetový prohlížeč, 

prémiové aplikace a App stores
• integrovaný satelitní HD tuner DVB-S2, DVB-T tuner,

DVB-C tuner, HDTV (MPEG4) tuner
• zabudované Wi-Fi, PIP (obraz v obraze), WiDi (bezdrátový 

přenos obrazu)
• možnost nahrávání DVB-T vysílání na externí HDD
• 4 ks 3D brýle v balení

další modely řady LM660S:
42", 20 990 Kč +  dárek kolekce 5 ks Blu-ray 3D filmů

Televize LG 42LM615S, LED
• integrovaný satelitní HD tuner DVB-S2, DVB-T tuner, 

DVB-C tuner
• DLNA pro přístup k obsahu na jiných DLNA zařízeních
• konverze z 2D na 3D
• 4 ks 3D brýle v balení

3D Full HD videokamera DXG DVX-5F9
• 3D Full HD videozáznam/3D fotoaparát 5Mpx
• 3D LCD displej/10x zoom
• záznam na SD kartu/Interní paměť 128 MB

2 ks dětské 3D brýle AG-F330,
kolekce 3 ks Blu-ray 3D filmů

Špičkový 3D Cinema televizor s úhlopříčkou 120 cm

3D Cinema televizor s úhlopříčkou 107 cm 

16 990,-

29 990,-



Impozantní plně vybavená
3D LED TV s úhlopříčkou 119 cm

Televize Philips 32PFL4037H, LED
• 200 Hz Perfect Motion Rate (PMR) pro vynikající ostrost 

pohybu
• Smart TV Plus s otevřeným internetovým připojením
• 3 sloty USB pro přehrávání multimédií
• podpora USB klávesnice a myši
• digitální tuner DVB-T/C s CI+

10 990,-

Televize Panasonic TX-L47ETW5E
• panel IPS umožňuje pozorovací úhel až 178° bez ztráty 

kvality kontrastu a barev
• služba VIERA Connect přes zabudované Wi-Fi připojení; 

otevřený internetový prohlížeč
• zabudovaný satelitní HD tuner DVB-S2 – HDTV (MPEG-4) 
• možnost nahrávání DVB-T vysílání na externí HDD
• pasivní 3D s konverzí z 2D do 3D
• 4 ks 3D brýle v balení

Další modely řady ETW5E:
• 42", 19 990 Kč

Full HD LED televizor s úhlopříčkou 82 cm a technologií Pixel Plus HD pro lepší detaily a jas

Syté barvy, nízký šum, 
prvotřídní kontrast – prostě 

jedinečná kvalita obrazu

Fotoaparát Nikon Coolpix S9300
• 16Mpx snímač CMOS
• širokoúhlý objektiv NIKKOR

s 18x optickým zoomem (25–450 mm)
• záznam videosekvencí ve formátu Full HD 

1 080p 
• 7,6 cm/3" LCD monitor s 921 000 body
• vestavěné zařízení GPS
• optická redukce vibrací (VR) 
• barva černá, modrá, červená,

stříbrná

Fotoaparát Olympus SH-21
• 16Mpx snímač CMOS 

• 12,5x superširokoúhlý optický zoom 
(24–300 mm)

• 1 080p Full HD Video a HDMI ovládání 
• 7,6 cm/3,0" dotykový LCD

s  460 000 body
• duální obrazová stabilizace

• stabilizátor Multi-Motion IS redukuje 
otřesy fotoaparátu i při natáčení
• barva černá, červená, zlatá

6 990,-3 990,-
Ve štíhlém těle fotoaparátu 
se skrývá množství 
špičkových technologií

24 990,-

nE 2 ROKY, 
ani 3 ROKY, aLE

Vztahuje se na: 
sušičky
sporáky
myčky nádobí
vestavné spotřebiče

televizory
ledničky
mrazničky
pračkyEURONICS ZÁRUKA

Notebook Lenovo IdeaPad G580A
• úhlopříčka obrazovky 15,6"
• rozlišení displeje 1 366 x 768
• procesor INTEL Core i5 Ivy Bridge 3210M 
• kapacita paměti RAM 4 GB
• kapacita pevného disku HDD 750 GB
• grafická karta nVidia GeForce GT 630M 2 GB
• Bluetooth, Wi-Fi, webkamera, HDMI, 3x USB
• Microsoft Windows 7 Home Premium

Špičkový notebook s procesorem nejnovější 
generace od Intelu – Ivy Bridge

Dotykový tablet Gogen TA 8200
• multidotykový kapacitní displej 8"
• procesor Rockchip 2918 ARM Cortex A8
• interní paměť 8 GB
• velikost paměti RAM 1GB
• Wi-Fi 802.11 b/g/n
• Android 4.0 Ice Cream Sandwich
• možnost stahování aplikací z Google Play
• internetový prohlížeč – YouTube, Facebook, Google Maps…

3 999,-

Notebook HP ProBook 4530s
• úhlopříčka obrazovky 15,6"
• rozlišení displeje 1 366 x 768
• procesor Intel Pentium B950
• kapacita paměti RAM 4 GB
• kapacita pevného disku HDD 500 GB
• grafická karta AMD Radeon HD 6490M 1 GB
• Bluetooth, Wi-Fi, webkamera, HDMI, čtečka 

paměťových karet
• Microsoft Windows 7 Home Premium

11 990,-

15 990,-

Reprezentativní nástroj
s luxusním hliníkovým 

povrchem

Žádná hračka, opravdový tablet
s operačním systémem Android 4.0



Pračka BOSCH 
WAE28468BY
• třída účinnosti odstřeďování B
• speciální programy: snadno 

udržovatelné plus, sensitive, 
Sportswear, extra krátký 15´ 

• TouchControl tlačítka s LED
ukazateli pro volitelné funkce 

• EcoPerfect, SpeedPerfect, 
• 3D AquaSpar systém
• akustický signál
• elektromagnetický zámek

s funkcí re-load
• dětská pojistka 
• rozměry (v x š x h): 84,8 x 60 x 59 cm
Výrobek získal pečeť kvality 
ECARF

16 990,-

29 990,-

Chladnička Samsung RL56GHGIH
• užitný objem chladničky 253 l
• užitný objem mrazničky 104 l
• spotřeba energie 0,71 kWh
• automatické odmrazování chladničky 

a mrazničky (nofrost)
• digitální regulace teploty 
• LED displej s modrým podsvícením 
• antibakteriální povrch 
• systém ochrany zdraví Silver Nano™ 
• zásuvka pro uchovávání čerstvého ovoce 

a zeleniny 
• police z tvrzeného skla s ochranou proti 

vytečení 
• invertorový kompresor – záruka 10 let
• LED vnitřní osvětlení 
• rozměry (v x š x h): 185 x 59,7 x 70,2 cm
• barva kovově stříbrná

Chladnička WHIRLPOOL 
WBE34162W
• užitný objem celkem 339 l
• užitný objem chladničky 226 l
• užitný objem mrazničky 113 l
• automatické odmrazování chladničky
Chladnička
• vypínač chladničky mechanický 
• typ poliček skleněné 
• počet poliček 4
Mraznička
• počet zásuvek mrazničky 3 
• XXL zásuvka ano 
• mrazicí výkon 4,5 kg/24 h
• barva bílá
• rozměry (v x š x h): 

187,5 x 59,5 x 64 cm

10 990,-

Sušička BOSCH 
WTW86360SN
• systém sušení pomocí tepelného 

čerpadla
• spotřeba energie při sušení 1,62 kWh
• displej: ano
• spotřeba při sušení

(bavlna 7 kg, suché do skříně):
- odstředěno v pračce při 1 400 ot./min,
1,62 kWh el. energie, 128 min.
- odstředěno v pračce při 1 000 ot./min,
1,9 kWh el. energie, 149 min

• systém DUO-Tronic: 7 senzorových
a 2 časové programy

• speciální programy: vlna finish, 
Sportswear, peří, super 40´

• načechrávání
na konci programu – až 120 min

• akustický signál ukončení programu
• selfCleaning Condenser – samočisticí 

blok kondezátoru 
• vnitřní osvětlení bubnu
• antiVibrationDesign
• rozměry (v x š x h): 84,2 x 59,8 x 62,5 cm

nE 2 ROKY, 
ani 3 ROKY, aLE

Vztahuje se na: 
sušičky
sporáky
myčky nádobí
vestavné spotřebičeEURONICS ZÁRUKA

televizory
ledničky
mrazničky
pračky

12 990,-32 990,-

30 990,-

Pračka Miele W1900WPS
• patentovaný voštinový buben
• velmi tichý chod díky tlumení hluku
 a zvláštnímu pohonu
• automatické dávkování tekutého
 pracího prostředku
• třída účinnosti odstřeďování A
• spotřeba energie 0,8 kWh
• spotřeba vody 54 l
• komfortní obsluha
• indikace průběhu programu 

na displeji
• indikace zbývajícího času
• časová předvolba až 24 hodin
• automatické čištění zásobníku 

na prášek
• speciální programy praní
• rozměry (v x š x h):

85 x 59,5 x 65,6 cm

Sušička Miele T 7950 WP
Plně elektronická kondenzační sušička
s technologií tepelného čerpadla
• spotřeba energie při sušení 1,8 kWh
• energetická třída A –40%
• počet programů 10
• patentovaný voštinový buben
• komfortní obsluha

- indikace zbývajícího času
- časová předvolba až 24 hodin
- osvětlení bubnu
- funkce Memory
- LED PerfectDry pro nejlepší výsledky 
sušení

• hodnoty spotřeby
- 1 000 ot./min (nová norma), 1,8 kWh
- 1 400 ot./min, 1,55 kWh

• rozměry (v x š x h): 85 x 59,5 x 63,4 cm

Pračka Samsung 
WF702B4BKWQ/LE
• třída účinnosti odstřeďování B
• odložený start ANO
• ukazatel zbytkového času ANO
 • rozšířená záruka Samsung 10 let 

na invertorový kompresor
• invertorový motor – prodloužení životnosti, 

snížení hluku a spotřeby el. energie – záruka 
10 let 

• diamantový buben  se i o vaše nejjemnější 
prádlo postará s maximální šetrností 

• keramické topné těleso s dvojitou povrchovou 
úpravou snižuje usazování vodního kamene 

• technologie Fuzzy Logic 
• LED displej
• rozměry (v x š x h): 85 x 60 x 55 cm

Pračka ELECTROLUX 
EWT136541W 
• kapacita prádla pro praní 6 kg
• max. počet otáček za minutu 1 300 ot./min
• spotřeba energie 0,82 kWh
• spotřeba vody 45 l
• energetická třída A+++
• odložený start ANO
• velký LCD grafický displej
• měkké otevírání dveří bubnu
• automatické nastavení bubnu

do horní pozice pro otevření
na konci programu

• technologie Fuzzy Logic, reaguje
na množství náplně 

• rozměry (v x š x h): 85 x 40 x 60 cm

10 990,-



1 799,-

6 990,-

Žehlička ETA 7283 90000 Digi Lancetta 
• žehlicí plocha eloxium
• příkon 2 400 W 
• parní šok 150 g/min 
• plynulá regulace napařování 0–40 g/min
• funkce vertikální napařování
• bezpečnostní elektronika AUTO SHUT OFF
• OLED displej/8 programů
• nádržka na vodu o objemu 300 ml
• extra dlouhý přívodní kabel 3 m
• barevné provedení: vínová/bílá

Žehlička napařovací Rowenta DW6010F1
Steam Iron Eco Intelligence
• 100% výkon s o 30 % menší spotřebou energie
• nová patentovaná 3D Microsteam 400 žehlicí plocha 
• koncentruje páru pod žehlicí plochou pro její efektivnější využití 
• 400 napařovacích otvorů pro dokonalou distribuci páry
• povrch Laser pro vynikající odolnost proti poškrábání a kluznost
• úzká špice pro přesné žehlení všech míst a detailů
• exkluzivní Ecosteam systém pro optimální výstup páry
 a úsporu energie 
• 100% výkon – variabilní pára 0–40 g/min
• vysoký příkon až 2 400 W

Žehlička Philips GC9230/02 systémová
• jedinečná technologie 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 bar
• parní impuls 240 g/min
• stálý vertikální výstup páry
• výstup páry ve špičce
• měkká rukojeť

1 999,-

Espresso Krups NESCAFÉ
Dolce Gusto Genio

Vyzkoušejte jednoduchou a zároveň 
geniální obsluhu kávovaru Genio. Počet 

navolených čárek na horní části kávovaru 
odpovídá velikosti nápoje. Stačí navolit, 

potvrdit a nápoj se sám přichystá.
• inteligentní dávkovací rozhraní Flow stop

• 15 bar čerpadlo
• úsporný režim: automatické vypnutí

po 5 minutách
• příkon 1 500 W

• uvítací balíček 6 kapslí

2 990,-

9 990,-

2 990,-

Vysavač Electrolux ZCE 2400TRI
• příkon 2 400 W
• turbokartáč
• parketová hubice 
• akční rádius/dosah 10 m
• regulace výkonu na vysavači
• objem prachového sáčku nebo nádoby 3,5 l
• drobné příslušenství integrované ve vysavači

Kuchyňský robot ETA GRATUS 0028
I když podává extrémní výkon díky motoru se zpětnou vazbou o 1 200 W,
prakticky pořád jede na půl plynu, nikdy vás tak nebude rušit.
• planetový systém otáčení = 100% zpracování obsahu nádoby
• možnost nastavení výšky háků a metel
• bezpečnostní systém výkyvného ramene proti nežádoucímu spuštění
• velmi tichý chod
• motor se zpětnou vazbou na zatížení o příkonu 1 200 W
• nádoba: velká nerezová mísa o objemu 5,5 l
• mixér: skleněný mixér 1,2 l
• regulace: plynulá regulace otáček s funkcí pulse
• součástí balení jsou hnětací hák, pevný a drátový šlehací nástavec,

skleněný mixér 1,2 l, kompletní strouhač se čtyřmi struhadly

JEŠTĚ VÍCE NOVINEK NA www.euronics.cz

EURONICS
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HvĚzDnÉ notebooky • POČÍTAČE

Notebook Acer Aspire V3-571G-53218G75Makk (černý)

cena: 16.990 Kč

Notebook HP Pavilion dv6-6b20ec
cena: 12.590 Kč

Notebook Lenovo IdeaPad G580AH (černý) 
cena: 15.990 Kč

Klasický, velmi dobře vybavený notebook s numerickou klávesnicí a úhlopříčkou obrazovky 15,6 

palce je osazen dvoujádrovým procesorem Intel i5- 3210M.

• kapacita paměti RAM: 8 GB

• kapacita pevného disku: 750 GB

• grafická karta: nVidia GT 630M se 2 GB paměti

• operační systém: 64bitové Windows 7 Home Premium

Robustní a příjemný notebook HP má úhlopříčku obrazovky 15,6 palce. Je osazen dvoujádrovým 

procesorem AMD A4 3310MX. I tento notebook má samostatný numerický blok klávesnice. 

• kapacita paměti RAM: 6 GB

• kapacita pevného disku: 640 GB

• grafická karta: AMD HD 6750M s 1 GB paměti

• operační systém: 64bitové Windows 7 Home Premium

Notebook Lenovo s numerickou klávesnicí má úhlopříčku displeje 15,6 palce. Je vybaven dvoujád-

rovým procesorem Intel Core i5 Ivy Bridge i5-3210M.

• kapacita paměti RAM: 4 GB

• kapacita pevného disku: 750 GB

• grafická karta: nVidia GT 630M se 2 GB paměti 

• operační systém: 64bitové Windows 7 Home Premium

Prodejna EURONICS
v OC Bondy Mladá Boleslav
Dne 13. srpna byla otevřena nově zrekonstruo-

vaná prodejna EURONICS v obchodním cent-

ru Bondy. Při přestavbě byla zvětšena prodejní 

plocha na celkovou rozlohu více než 500 m2. 

Sortiment zboží inovované prodejny bude více 

zaměřen na moderní technologie, po kterých 

je stále rostoucí poptávka, zvláště po table-

tech, mobilních telefonech, digitálních foto-

aparátech a noteboocích. Zákazníci budou mít 

možnost si přístroje vyzkoušet přímo na pro-

dejně. Otevření prodejny samozřejmě dopro-

vázely akce vedoucí k  výrazné podpoře pro-

deje a speciální leták s výhodnými nabídkami 

spojený s předváděním zboží různých značek. 

Dva dny po otevření prodejny, 15. srpna, pak 

proběhla také velká soutěž pro návštěvníky 

a zákazníky prodejny o ceny v celkové hodno-

tě 35 tisíc korun.

Ve Zlínském kraji EURONICS
otevřel už jedenáctou prodejnu
Rovněž v srpnu, konkrétněji ve středu 15., byla 

otevřena nová prodejna EURONICS přímo 

v historickém srdci Rožnova pod Radhoštěm 

na adrese Masarykovo náměstí 186. Stala se 

tak v  pořadí jedenáctou prodejnou ve  Zlín-

ském kraji, která na  svém štítu nese logo 

EURONICS. Na  150 m2 se zákazníci mohou 

inspirovat bohatou nabídkou širokého výběru 

elektroniky, ať už jde o velké nebo drobné do-

mácí spotřebiče, černé elektrozboží, mobilní 

telefony či televize. Každý zákazník bude ob-

sloužen školeným personálem, který žádného 

z příchozích neponechá na holičkách a poradí 

mu, jak vyřešit jeho požadavky. 

EURONICS je vám dvěma novými prodejnami zase blíž!

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

V každém čísle Inspirace EURONICS vás informujeme o nově otevřených prodejnách 
EURONICS. Ani tentokrát nebudeme dělat žádnou výjimku a představíme vám další dvě 
nově otevřené prodejny této prodejní sítě. 

Portál prodejny láká zákazníky, aby vstoupili a vybrali si potřebné zboží.

Areál prodejny je prostorný a je řešen tak, aby si 
zákazník mohl zboží, o které má zájem, sám na místě 

ihned vyzkoušet.

Posuďte sami, jak se prodejnu s bezbariérovým 
přístupem podařilo skloubit s rázem centrálního 

náměstí města Rožnova pod Radhoštěm. 

Prodejna nabitá k prasknutí – přesto přehledná – čeká 
na své první zákazníky. 

Nové prodejní prostory zákazníkovi umožňují 
orientovat se v nabídce. Zdůrazněny jsou všechny 

přidané hodnoty, které EURONICS nabízí: příkladem 
budiž 40měsíční záruka nebo hvězdné notebooky, kdy
si zákazník může vybrat ten správný z dané kategorie. 
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připojuje k počítači přes USB, jako třeba jeho 

starší bratr WD MyBook, ale připojuje se 

do  směrovače (routeru), tedy přímo do  malé 

domácí počítačové sítě. 

Na  každém zařízení připojeném do  stejné 

domácí sítě si můžete tento disk nechat vy-

hledat a ve Windows se vám pak jeho obsah 

zobrazí stejně, jako byste připojili další disk 

přes USB. Předtím ale musíte někoho ustavit 

správcem takového zařízení. Ten se bude sta-

rat o  to, jak rozdělit mezi členy rodiny celko-

vou diskovou kapacitu. To zvládne za pomoci 

instalačního programu SmartWare, který je 

dostupný na WD MyBook Live nebo si ho lze 

stáhnout z  internetu ze stránek WD (Western 

Digital). 

S jeho pomocí pak vytvoříte účty jednotlivým 

členům domácnosti, a  protože WD MyBook 

Live je vybaven vlastní inteligencí (je to takový 

malý počítač), provedete to snadno s pomocí 

zmíněného programu či přes webové rozhraní. 

Pak můžete každému uživateli (členovi rodiny) 

přidělit „kus místa na disku“, který je jen jeho 

a kam si může nahrávat data. Přístup však mů-

žete omezit třeba jen na čtení určitých adresářů 

nebo i jen souborů – například pro kolegy z prá-

ce nebo vaše známé (můžete jim „nasdílet“ tře-

ba fotky ze zájezdu).  

Disk WD MyBook Live však nabízí i sdílený 

prostor, tedy místo, které je přístupné všem, 

komu na takový domácí disk povolíte přístup. 

Jsou tu adresáře na fotografie, video a na hud-

bu a  adresář, kde najdete všechny potřebné 

programy. Společné adresáře můžete začít 

plnit fotografiemi z domácích akcí jednotlivých 

členů domácnosti a  nechat si v  tom pomoci 

programem WD Photos pro Windows, Android 

(tablety a  smartphony) a  iOS (pro to ostatní 

od  Applu). Ten pomáhá s  archivací fotek, je-

jich katalogizací a  vytvářením elektronických 

alb, takže pak snadno najdete třeba loňskou 

dovolenou z pohledu otce rodiny, matky, syna 

a dcerky. 

A  když máte ještě k  tomu chytrou televizi, 

můžete na ní přehrávat multimédia. Toto zaří-

zení podporuje protokol DLNA a tím pádem lze 

z něj přehrávat vše, co je možné i na ní. 

 

Pohled zvenčí 
Víme, že data mohou být přístupná ve  vaší 

domácí síti, kam se přes Wi-Fi dostanou i tab-

lety a třeba i mobilní telefony. K datům se ale 

dostanete prakticky kdekoli, kde je k dispozici 

připojení k internetu. A to je obrovská možnost, 

kterou dokáže právě vestavěný počítač ve WD 

MyBook Live. 

K tomu, aby to šlo, musíte nainstalovat pro-

grámek WD2go. Ten je přístupný pro všech-

ny platformy a  umožní prohlížet obsah disku 

na dálku. Jen prohlížet. Pokud si však koupíte 

verzi WD2go Pro (na  obchodě Google Play 

nebo obchodě Applu za pár korun), pak mů-

žete i nahrávat na disk z místa, kde se právě 

nacházíte. Zařízení, které chcete, aby „vidě-

lo zvenku na  tento disk“, pošlete aktivační 

kód, který mu po  jeho zadání umožní přístup 

ke společným složkám a k jeho vlastním slož-

kám. 

Takže můžete třeba své rodiče informo-

vat, jaké krásné fotky jste udělali na Eiffelově 

věži.  A  taťka s mamkou si obrázky mohou 

prohlédnout třeba v chytré televizi. Absurdní 

případ je, že pokud máte dostatečně rych-

lá odchozí data přes ADSL nebo kabelovku 

či jiný způsob připojení, můžete například 

ve  svém smartphonu poslouchat písničky 

přehrávané jako datový stream (proud) pří-

mo z domácího disku. Pokud máte 256 kb/s, 

ani to nezkoušejte, nejde to, ale při 512 kb/s 

odchozí rychlosti už to je docela reálné. 

Vyšší odchozí rychlosti z malé domácí sítě, 

ke  které je připojen WD MyBook Live, jsou 

pak už jen k  dobru, takže můžete třeba 

sledovat i  video z disku. Tady ovšem záleží 

i na kvalitě přijímaného signálu v dané lokali-

tě a způsobu přenosu dat. 3G i HSCSD jsou 

prima, nižší protokoly poněkud „drhnou“ 

(GPRS a EDGE). 

Privátní cloud
Pokud jste dočetli až sem, pak jste právě ab-

solvovali kurz, který vám vysvětlil to, co to je 

cloud. Možná jste o něm slyšeli něco ve stylu 

„data jsou uložená v  cloudu“. Tady ale máte 

svůj privátní cloud, který uschovává data 

a umožňuje k nim přistupovat odkudkoli. 

MyBook Live jsou k  dostání ještě v  kapa-

citách 3 TB (4.600 Kč) nebo 4TB (8.000 Kč). 

A kromě toho, co bylo popsáno, obslužný pro-

gram WD SmartWare umožní zálohovat data 

zařízení, která si zvolíte. Tak například hlava 

rodiny si může nechat zálohovat obsah důle-

žitých adresářů třeba každý den v osm večer. 

Maminka pak třeba v  deset ráno. Pokud by 

se disk v počítači rozbil, můžete snadno ob-

novit data z WD. I  když nastavení zálohování 

je snadné, nedoporučujeme dělat vždy zálohu 

celého disku, protože byste touto činností brzy 

„zaneřádili“ WD MyBook Live. Kromě WD síťo-

vé disky dodávají i firmy QNAP nebo Synology. 

Jejich obsluha je obdobná.  

Pokud máte domácí síť a chcete na ni při-

stupovat doma i ze zařízení typu tablet, chytrý 

telefon či notebook přes Wi-Fi nebo z počítače 

či notebooku přes ethernetovou přípojku a mít 

stále data k  dispozici i  mimo domov, pak se 

toto řešení zcela jistě vyplatí. Jen si spočítejte, 

jak velký disk budete potřebovat – a k odhadu 

přidejte nejméně 30 % navíc. I když ono vám to 

stejně možná nebude nic platné, každý disk je 

za okamžik malý…

Podle průzkumů renomovaných agentur je 

u  nás asi 37 % domácností, které používa-

jí doma bezdrátovou počítačovou síť Wi-Fi. 

A i když ve Velké Británii je to mnohem víc, už 

i  tento zlomek našich domácností poutá po-

zornost. Třeba jste jedněmi z těch, kteří tako-

vou síť doma mají. 

Data vzduchem 
Možná se ptáte, proč se věnujeme datovým 

bezdrátovým Wi-Fi sítím. Odpověď je nasna-

dě. Protože jedině taková síť dokáže zaru-

čit, že data se dostanou nejen do počítačů, 

notebooků a  do  chytrých televizí (což jsou 

zařízení, která mají v  sobě konektor na při-

pojení ethernetové sítě pomocí ethernetové-

ho kabelu), ale i do  tabletů a chytrých tele-

fonů, které takový konektor nemají. Pravda, 

tato zařízení mohou data „nasávat“ a vysílat 

je pomocí datových paketů přes operátora 

mobilní sítě. Ale pokud nemáte neomezený 

datový tarif (takový u nás neexistuje: všich-

ni operátoři je limitují tzv. FUP, maximálním 

povoleným množstvím dat, přenesených 

v  případě mobilních operátorů za  měsíc), 

pak počítáte s každou variantou, jak ušetřit 

za datové mobilní připojení. V případě table-

tů některé modely nemají v sobě modul 3G 

pro připojení k  síti mobilního operátora, ale 

jen modul Wi-Fi.

Co je doma, to se počítá!
A  tady se začneme bavit o  zařízení WD My-

Book Live (3.500 Kč za  základní 2TB model). 

Je to vlastně externí disk, který se však ne-

POČÍTAČE • ÚloŽiŠtĚ

Když jsme dávali dohromady 
koncept tohoto článku, bylo 
cílem vysvětlit vám, jak to 
doma máte udělat, abyste 
měli jedno společné úložiště 
pro všechna data. Nebo jinak, 
kam uklidíte fotky, videa a 
hudbu. Známe snadné řešení, 
které vám ještě navíc zajistí 
zálohování vašich dat.

Domácí hnízdečko
pro obrázky,
videa a muziku

Z mobilních zařízení máte přístup k datům uloženým na disku 
odkudkoli. 

Jak vidíte, nastavení zálohování není problém ani v případě, že 
chcete zálohovat jen část svých dat. Obsluha WD MyBook Live je 

zcela intuitivní.
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silou pohybuje od středu po kuželovitém sítku 

přes jeho okraj do odpadní nádoby. Přitom se 

odstředí velká část šťáv. Nejvýhodnější je tento 

typ pro odšťavňování měkčího ovoce, zvládne 

však i zeleninu a byliny. Nevýhodou je vysoká 

vlhkost zbytků po  odšťavnění a  vysoká oxi-

dace šťáv při výrobě díky vysokým otáčkám. 

Přístroj však odšťavňuje tím lépe, čím vyšší 

otáčky využívá. Odstředivé odšťavňovače jsou 

zpravidla vybaveny dvěma rychlostmi. Nižší 

rychlost je určena pro měkké ovoce, jako jsou 

třešně, meruňky nebo broskve, naopak vyšší 

využijeme pro zeleninu a tvrdší ovoce.

Pro tvrdé ovoce, zeleninu a  byliny se hodí 

šnekové nebo zubové odšťavňovače. Šneko-

vý odšťavňovač má pomalé otáčky a existuje 

i v ruční verzi. Šnek plody rozdrtí a  jejich šťá-

va odtéká přes sítko umístěné ve dně stroje. 

Na konci šneku je umístěn otvor s regulací ve-

likosti, kterým procházejí téměř suché vyliso-

vané zbytky. Velmi podobně funguje odšťav-

ňovač s ozubenými hřídelemi.

Vláknina je zdravá
Pokud se nám urodilo zejména měkké ovoce, 

které je plné šťávy, je variantou k odšťavnění 

jeho rozmixování na hustší nápoj s vyšším ob-

sahem vlákniny.  K tomu se skvěle hodí stále 

oblíbenější ruční tyčové mixéry, ale i stolní mi-

xéry nebo mixovací nástavce šlehačů. Z ovoce 

můžeme vyrobit i  dětskou přesnídávku, když 

rozšleháme ovoce s  cukrem a  trochou vody. 

Přidat můžeme i trochu pudinku. Nebo přidá-

me mléko, trochu zmrzliny a  máme výborný 

mléčný koktejl prakticky z jakéhokoli ovoce.

Stolní mixér využije větší rodina, která bude 

mixovat ovoce a vyrábět z něj koktejly ve vět-

ším objemu, zatímco tyčový mixér se hodí 

spíše pro menší množství. Je ale pohotovější 

a má jednodušší údržbu. Když se rozhodne-

te zakoupit jej, zvažte, zda by se nehodil i pro 

přípravu teplých pokrmů, jako jsou například 

omáčky. Tyčové mixéry určené i pro teplé po-

traviny mají zpravidla kovový mixovací násta-

vec. Pro širší využití je připraveno i  další pří-

slušenství. Šlehací metly, sekáčky, pasírovací 

nástavce, či dokonce strouhací nástavce nebo 

vakuovače. Když jde navíc o  tyčový mixér 

poháněný akumulátorem, bude provoz velmi 

pohodlný. Dokonce i  některé akumulátorové 

přístroje umí dnes sekat led.

Příkon motoru mixéru může být limitující ze-

jména při sekání masa nebo větších objemů 

potravin. Vybrat si můžete přístroje s příkonem 

od 250 do 800 W.

starý osvědčený způsob
Řeč bude o sušení, které je sice archaickým 

způsobem uchovávání úrody, ale dnes se opět 

vrací na výsluní. Při sušení si plody zachova-

jí až 80 % vitamínů i  minerálů a  je rozhodně 

zdravější pro naše děti než jakékoli chemicky 

vyráběné laskominy. Velmi užitečné jsou suše-

né plody i pro dietu. Sušit můžeme na sluníčku 

nebo ve stínu, což je sice nejlevnější způsob, 

ale musíme dávat pozor na vítr, prach a škůd-

ce, jako jsou vosy a mouchy. Kupované suše-

né ovoce je zase upravované pomocí „éček“. 

Proto je výhodné využít sušičku ovoce. Ta se 

zpravidla skládá z motorové jednotky s topným 

tělesem a sít, na které pokládáme ovoce, ze-

leninu nebo houby. Sušit lze také rozmělněné 

měkké ovoce pomocí speciální fóliové misky, 

kterou lze k některým sušičkám pořídit. Sušič-

ky bývají dodávány se čtyřmi až pěti sušicími 

síty, která je možné i dokoupit. Dříve výrobci 

udávali maximální počet sít využitelných na-

jednou k sušení (zpravidla deset až 30). Dnes 

jsem tento údaj v návodech marně hledal.

Příkon sušiček v rozsahu od 165 do 1 000 W 

dává tušit i jejich možnosti. Výkonnější přístroj 

bude sušit rychleji, což však nemusí být vždy 

dobře, proto jsou některé přístroje vybaveny 

i regulací teploty nebo příkonu a časovým spí-

načem.

Šťávy a nápoje
Nejzdravější pití na  léto jsou ovocné a  zele-

ninové šťávy. Přitom je kladen důraz zvláště 

na jejich čerstvost, protože šťávy rychle oxidu-

jí. Znalci tvrdí, že již po půl hodině od odšťav-

nění je enzymatická aktivita nápoje na polovině 

své původní hodnoty po odšťavnění. Dokonce 

prodávané 100% džusy jsou často odsuzová-

ny jako sladká šťáva bez větší hodnoty s pou-

kazem na technologii jejich vzniku.

Asi všichni víme, že k získávání šťáv z ovoce, 

zeleniny i bylin je vhodný odšťavňovač. Nejčas-

těji používaný, odstředivý, je technicky nejjed-

nodušší, proto také nejlevnější. Pracuje však 

rychle a spolehlivě. Odšťavňované plody vklá-

dáme do šachty končící nad rotačním sítkem, 

které je opatřeno trnovým škrabátkem. Zde se 

plody rozmělní na  kaši, která se odstředivou 

DOMáCÍ sPOTřEbIČE • malá kucHyŇská tecHnika

s úrodou
Příjemné starosti

Konec léta je vždy předznamenán úrodou nejrůznějšího ovoce a zeleniny na zahrádkách, která 
přímo vybízí k výrobě nejrůznějších laskomin, ale také k zamyšlení nad tím, jak co nejvýhodněji 
zachovat plody zahrad plné vitamínů na zimu, kdy je budeme potřebovat.

Odšťavňovač připraví rychle chutný nápoj z čerstvého ovoce i zeleniny.
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Krájení a strouhání umí provést i jednodušší 

strojky. Struhadly může být vybaven sekáček, 

tyčový mixér nebo speciální přístroj pro krájení 

a strouhání.

Kuchyňský robot může nahradit i  řadu již 

zmíněných strojků. Mívá v  příslušenství stolní 

mixér, odstředivý nebo šnekový odšťavňovač. 

Jeho výhodou bude větší nádoba na zpraco-

vání potravin. Například pro krájení zelí mů-

žeme využít i kráječe, které používáme běžně 

na chleba nebo salám.

Od domácích kráječů nemůžeme očekávat 

nepřerušené krájení velkých množství potra-

vin, ale zelí se nám bude díky většímu průměru 

nože a bez omezení průměru vkládacím otvo-

rem krájet také dobře. Jen je třeba krájet s pře-

stávkami předepsanými v návodu k výrobku.

Ke  kráječům si dovolíme ještě poznámku. 

Jen opravdu profesionální výrobky mohou krá-

jet tvrdý sýr, i když návody výrobců tvrdí opak. 

Malé domácí kráječe jsou určeny především 

na krájení chleba, salámu nebo jiných uzenin.

Zelenina k obědu
Oblíbenou pochoutkou může být i vařená zele-

nina. Lze ji servírovat k masu nebo samotnou. 

Jistě nejchutnější je připravená v  páře. Parní 

hrnce nabízejí přípravu několika pokrmů najed-

nou bez ovlivňování chutí ve zpravidla třech pa-

trech. Důležitou vlastností je možnost přilévání 

vody do zásobníku za provozu, abyste nemu-

seli po  jeho vyčerpání nechat přístroj zchlad-

nout.  Kromě zeleniny uvaří i vejce, rybu, drůbež 

a další pokrmy. Vždy je vybaven možností na-

stavení času, někdy i  programovou automati-

kou nastavení pro jednotlivé potraviny. Připraví 

často i  rýži, která je z páry výborná. Potraviny 

vařené v páře více osolte, pára část soli odplaví.

studené laskominy
Není nad to osvěžit se dobrou ovocnou zmrz-

linou, nejlépe vlastní výroby, z poctivých suro-

vin. K tomu slouží zmrzlinovače, které se dřív 

daly dokoupit ke  kuchyňským robotům, ale 

dnes je najdete i jako samostatné přístroje. Vy-

rábějí se s vlastním chlazením a bez chlazení, 

vždy s  automatickým promícháváním zmrzli-

ny. Do přístroje se vejde podle modelu 0,7 až 

1,5 litru zmrzlinové směsi. Přístroje s vlastním 

chlazením nepotřebuji nic dalšího, u  přístro-

jů bez něj je nutné nechat nejprve zmrznout 

v  mrazničce mrazicí mísu. Chlad z  ní zmrazí 

zmrzlinu. Výhodou těchto přístrojů je hlavně 

cena, nevýhodou nutnost dlouhého namra-

zování mísy v mrazničce před každou přípra-

vou zmrzliny. Několikanásobně dražší přístroje 

s  vlastním chlazením lze používat opakovaně 

bez přestávky a bez delší přípravy.

smažení
Už jste ochutnali specialitu asijské kuchyně, 

smažené ovoce? Asi víte, že jakékoli prosla-

zené ovoce (nejen ananas, ale i jablka, hruš-

ky nebo švestky) nakrájené asi na centimetr 

vysoké plátky, obalené v těstíčku, osmažené 

a  podávané pokapané medem je vynikající 

dezert. Smažit můžeme ale i  zeleninu, jako 

květák nebo brokolici, což je chutný hlavní 

chod.

Možná tušíte, že fritovací hrnec se v  tom 

případě hodí nejlépe. Ano! Rychlé smažení 

ve stabilně vysoké teplotě oleje zabrání nasák-

nutí zbytečně vysokým množstvím tuku a za-

brání tak znehodnocení jídla.

Oproti smažení na pánvi má fritovací hrnec 

podstatnou výhodu ve velkém množství oleje, 

které zabezpečí jen malý pokles jeho teploty 

při smažení. Naproti tomu je nutné olej roze-

hřát, což je energeticky náročné.

Mráz je přítel
Nejjednodušším způsobem uchování ovoce 

a  zeleniny je jejich zmrazení. I  zde se vyplatí 

trochu přípravy. Aby potraviny zbytečně nevy-

sychaly, je vhodné je nejprve zabalit do vakuo-

vě těsného obalu. K tomu slouží svářečky fólií 

a vakuovačky, které potraviny zabalené ve fólii 

uzavřou a mohou od potravin odsát přebyteč-

ný vzduch. Výhodné je balit potraviny po jedné 

nebo dvou porcích. Jednak proto, abychom 

nemuseli rozmrazovat více, než potřebuje-

me, ale také proto, že velké množství potra-

vin v jednom kuse se zmrazuje pomaleji. Čím 

rychleji zmrazujeme, tím kvalitněji potravinu 

uchováme. Proto je také vhodné vědět, jaký je 

mrazicí výkon mrazničky (udává se v kg/24 h), 

kterou používáme, a nepřekračovat jej. U ně-

kterých mrazniček je ke zmrazování určena jen 

jedna přihrádka nebo police. Pak je nutné po-

kládat čerstvé potraviny ke  zmrazení výhrad-

ně sem. Teprve po zmrazení je lze přesunout 

do dalších prostor mrazničky a uvolnit tak mís-

to pro další. I  zde mohou mít výhodu novější 

modely, které jsou vybaveny automatickou 

funkcí supermrazení, která urychlí zmrazování 

čerstvých potravin a poté se sama vypne.

Při sušení má ovoce a  zelenina tendenci 

měnit barvu. Tomu můžeme zabránit u zeleni-

ny blanšírováním (krátkým povařením v horké 

vodě) a u ovoce namočením do kyselého roz-

toku citronu, soli nebo i sirupu.

skvosty ve sklenicích
Otevřít si v  zimě třešňovou zavařeninu nebo 

meruňkový kompot, to je ta pravá lahoda. Tedy 

ne že bychom dnes neměli šanci si koupit ovo-

ce z druhé poloviny světa, kde právě roste, ale 

znáte to. Takové ovoce je zpravidla bez chuti 

a  moc si na  něm nepochutnáme. Není divu. 

Vždyť se trhá ještě zelené, dozrává po  ces-

tě a  do  použitelného stavu se často přivádí 

za pomoci podivných chemických cest. Proto 

stále více lidí sahá po naší, na stromě dozrálé 

úrodě, kterou si zavařuje.

K  tomu potřebujeme sklenice, jejich ob-

sah a kromě toho ještě teploměr, velký hrnec 

a velkou plotýnku na sporáku. Že máte strach 

položit těžký hrnec na  sklokeramickou des-

ku, nemáte tak velký hrnec nebo velkou zónu 

na desce? Tak to zkuste s elektrickým zava-

řovacím hrncem! Ten za  vás ohlídá teplotu 

a lepší modely také čas, který mohou počítat 

až od dosažení správné teploty. Využít ho mů-

žete i na svařené víno nebo udržování teploty 

horkých nápojů pro větší společnost.

Ve sklenicích uchováme i džemy a marme-

lády, jejíž příprava spočívá v dlouhém míchání 

surovin v hrnci, což zvládne většina domácích 

pekáren speciálním programem. Tak získáte 

zdravou dobrotu ze surovin, které sami kont-

rolujete a nejste překvapeni, že se prodávaná 

jahodová marmeláda skládá ze 70 % jablek. 

Zeleninové i ovocné saláty
Že v  letním parnu zpravidla nemáme chuť 

na vepřovou se šesti, ale na něco lehčího, to nám 

potvrdíte. K chuti tedy přijdou salátky a další pa-

mlsky z ovoce a zeleniny. K tomu potřebujeme 

zpravidla zeleninu nakrájet a nastrouhat.

Tady asi nejlépe využijeme kuchyňský ro-

bot. Bývá vybaven několika struhadly, která 

mohou být i  oboustranná. Pomocí nich mů-

žeme vyrobit několik tlouštěk plátků, několik 

hrubostí strouhaných potravin, ale i bramboro-

vé hranolky. Ty však zvládnou zejména roboty 

s větším příkonem. Při výběru robotu je nutné 

prohlédnout krájecí a  strouhací kotouče, zda 

jsou řádně ostré.

DOMáCÍ sPOTřEbIČE • malá kucHyŇská tecHnika

Parní hrnec připraví současně rybu i zeleninu a jejich vůně 
nesmíchá.

Tyčový mixér s kovovým mixovacím nástavcem bude vhodný jak pro výrobu studených koktejlů a dresinků, tak i pro mixování 
teplých jídel.

Pro krájení a strouhání nabízejí výrobci také specializované 
přístroje.
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Předchozí stránky vás seznámily s malými kuchyňskými pomocníky, tato dvoustrana vám 
chce představit několik zajímavých výrobků, které by vám doma mohly pomoci připravit 
skvělé pokrmy!

Domácí pekárna Philips HD 9020/40 pro chleba bílá
cena: 2.799 Kč

Ponorný mixér ETA 3016 CAbERO 3 v 1
cena: 1.699 Kč

Kuchyňský robot Moulinex DJ756G35 Fresh express plus  
cena: 1.699 Kč

sušička hub/ovoce Gallet DEs 117
cena: 999 Kč

Parní hrnec Tefal Vs 400330 VitaCuisine Compact 
cena: 2.499 Kč

Odšťavňovač ETA 0032 90000 Fresher
cena: 2.599 Kč

Domácí pekárna Philips s intuitivní obsluhou pomocí snadno ovladatelných tlačítek nabízí dvanáct 

přednastavených programů na chleba, těsto a dokonce i marmeládu s kapacitou náplně 500, 750 

a  1  000 g, časovač až na  13 hodin. Nastavit můžete tři úrovně propečení. Vybavena je jednou 

míchací lopatkou, indikátorem příměsi pro speciální pečiva s  extra přísadami, okénkem umožní 

pozorovat kynutí a hnědnutí chleba a integrovaná protiskluzová madla jsou tu pro snadnou a bez-

pečnou manipulaci. Tu doplňují chladné stěny a dno bezpečné na dotyk a odnímatelné víko pro 

snadné čištění.

• Příslušenství: odměrný šálek a lžička

• Příkon: 650 W

Ponorný mixér ETA Cabero s plynulou regulací otáček a s pomalým náběhem obsahuje digitální dis-

plej a je vybaven poutkem na zavěšení.

• Příslušenství: odnímatelná nerezová noha, sekací nástavec 500 ml, jednometlový šlehací nástavec 

a pracovní nádoba s víkem s objemem 800 ml

• Příkon: 800 W

Jednorychlostní robot Moulinex s originální technologií nabízí integrovaný úložný systém napáje-

cího kabelu a je vybaven protiskluzovou úpravou. Jeho přední část je vyrobena z leštěného kovu 

a má široký otvor pro snadné vkládání potravin a příměsí.

• Příslušenství: pět kovových bubínkových nástavců, nástavec na bramboráky

• Příkon 150 W

Suší ovoce, zeleninu, bylinky, maso a jiné. Ventilátor vzduchu zaručuje stejnoměrné vysoušení po-

travin a  sušička má nastavitelné dvě teploty (rychlosti sušení) s  ochranou proti přehřátí. Ovoce 

a zeleninu je možné sušit v pěti ukládacích úrovních (možno rozšířit až do deseti plat). Průměr plat je 

33 cm. Plata a víko jsou vyvedeny z průhledného plastu.

• Příslušenství: vyjímatelný filtr

• Příkon: 500 W

Parní hrnec Tefal umožňuje najednou zpracovat až tři vrstvy masa v jednom kroku a používá paten-

tovanou funkci Vitamin+. Přístroj nabízí tzv. ultrakompaktní skladování, kdy zabírá minimum prostoru. 

Hrnec má digitální displej a digitální časovač na 60 minut s funkcemi odloženého startu, auto-stop 

a keep warm (udržuje jídlo teplé).  

• Příslušenství: čtyři skleničky se silikonovými víčky pro přípravu pudingů, suflé a dalších delikates, 

kniha s recepty

• Příkon: 2 000 W

Odšťavňovač ETA za  vámi přichází v  nerezovém provedení, se speciálním motorem se zpětnou 

vazbou, s automatickou a plynulou regulací otáček pro optimální odšťavňování různých druhů ovoce 

a zeleniny podle momentálního zatížení (max. 10 000 otáček/min), což zaručuje jeho velkou výtěž-

nost a dlouhou životnost. Výhodou je možnost vkládání velkých kusů ovoce nebo zeleniny (např. 

celá jablka). Mikrosítko je vyrobeno z nerezu pro minimální ztrátu vitamínů. Vše kromě podstavce 

s motorem lze mýt v myčce.  

• Příslušenství: velká dvoulitrová nádoba na odpad a nádoba na džus 0,7 l

• Příkon: 800 W

vybrali jsme pro vás
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nás, že šestý smysl pro Crisp je možné využít 

jen pro zmrazené potraviny – a to v množství 

300–400 g.

Program pro mrazenou pizzu funguje velmi 

dobře, jen musíte koupit pizzu správné hmot-

nosti. Většina prodávaných je totiž větší a těž-

ší. Pizza je připravena za  osm minut. Kuřecí 

kousky je potřeba rovnoměrně rozmístit a opět 

nepřesáhnout limit 300–400 g. Pokud jej pře-

sáhnete, je výhodné dopéct maso grilem. Tak 

jsme připravili kuřecí stehýnka pomocí šestého 

smyslu a grilu za 19 minut s pěkně propeče-

nou kůžičkou.

Hranolky na Crisp talíři se speciálním pro-

gramem jsou připraveny perfektně a bez tuku.

Parní programy šestého smyslu
Před použitím je nutné nalít do speciální nádo-

by (příslušenství) asi deci vody. Pokrmy trochu 

více osolte, protože pára část soli spláchne. 

První pokus se 400 g květáku trval devět mi-

nut a  květák byl ještě dost tvrdý. Proto jsme 

vaření opakovali a po dalších devíti minutách 

jsme dosáhli dobrého výsledku. Po  dotazu 

na výrobce jsme se dověděli, že tento program 

je určen jen pro malé kousky zeleniny, jako je 

hrášek, baby karotka, kukuřice apod. Osobně 

malou zeleninu vařím jen málokdy, a tak bych 

raději uvítal program určený pro brambory, 

brokolici, chřest, květák a podobná zeleninová 

jídla.

Pokusy se zeleninou jsme několikrát opako-

vali, vždy se stejným výsledkem. Drobná zele-

nina se sice uvařila lépe, ale i tu bychom uvítali 

o  trochu měkčí. Mrazená zelenina byla po 11 

minutách a třech minutách dojití uvařena dob-

ře a chutně. U programu pro rybí filety bychom 

spíše očekávali určení pro mrazený polotovar, 

protože je u nás používanější.

Manuální programy
Mikrovlnný ohřev funguje spolehlivě po nasta-

vení výkonu (pět stupňů) a  času dotykovým 

kruhovým voličem. Rychlejší pohyb po  voliči 

přidává čas rychleji. Pokud stačí ohřev 100% 

výkonem, lze využít osvědčenou funkci Jet-

Start, která po stisknutí tlačítka přidá 30 s mi-

krovlnného ohřevu.

Program rozmrazování JetDefrost umí roz-

mrazit od 100 do 1 500 g a dělá to nadvakrát, 

když v polovině zastaví a požádá o otočení po-

travin. Pokud tak neučiníte, pokračuje po dvou 

minutách dál.

Gril je klasika, proto jen upozorníme na rošt 

v  příslušenství, který je pro grilování opravdu 

užitečnou pomůckou. Kombinovaný gril umožní 

grilování s mikrovlnami, což se hodí při zapékání 

pokrmů, které potřebují prohřát více do hloub-

ky. Podle toho je vhodné zvolit výkon mikrovln.

Crisp je velmi užitečný zejména pro pří-

pravu mas, hranolků, brambor s  požadova-

ným zhnědnutím a  opečením podobně jako 

na pánvi. Osvědčilo se dát na talíř trochu tuku, 

který zespodu smaží a gril shora dělá křupavou 

kůrčičku. Regulace je možná jen změnou času 

přípravy, poměr ohřevu mikrovlnami a grilem je 

totiž pevně nastaven. Pokrmy připravené touto 

funkcí jsou ale jedinečné!

Funkce Crisp Defrost je určena speciálně 

pro rozpékání zmrazeného pečiva, které se 

již běžně prodává. V tomto programu probíhá 

nejprve rozehřátí Crisp talíře a poté trouba po-

žádá o vložení pečiva.

Hodnocení
Efektní přístroj, který upoutá designem a ba-

revným podsvícením. Je evidentně určen pro 

malou rodinu, protože zaměřuje své auto-

matické funkce převážně na mrazené potra-

viny ve  hmotnosti 300–400 g, což znamená 

dvě až dvě a půl porce. U parních funkcí se 

šestým smyslem bychom očekávali větší 

možnosti v počtu druhů zpracovávaných po-

travin. Hlavně tu chybí funkce pro vaření vel-

kých kusů zeleniny, jako jsou brambory nebo 

květák a pro přípravu i jiných než zmrazených 

potravin.

Kruhový dotykový volič nás zpočátku nepo-

slouchal, ale naučili jsme se ho brzy ovládat. 

Zde však naše výtky končí a musíme konsta-

tovat, že další funkce sloužily podle očekávání 

a umožňují připravit skutečně kvalitní krmi.

Mikrovlnná trouba s  půlkulatou zadní stěnou 

je určena pro umístění v rohu kuchyňské linky, 

ale díky kompaktním rozměrům ji můžete po-

stavit kamkoli – i do malého prostoru. Po za-

pojení překvapí barevným podsvícením, které 

se mění podle toho, jakou činnost trouba právě 

provádí. Hladká, skleněná čelní stěna dvířek je 

protažena i  na  ovládací panel s  dotekovým 

ovládáním a  efektními prosvětlenými symbo-

ly. Příslušenství pro vaření v páře je uzavřená 

nádoba z  teplu odolného plastu s  vloženou 

nádobou s děrovaným dnem, pod které lijeme 

vodu. Ke Crisp talíři, který se během několika 

vteřin rozžhaví na  teplotu pro smažení, patří 

speciální kleště pro jeho uchopení. Pro grilo-

vání je přibalen i  vysoký rošt, který přibližuje 

potraviny ke  Quartz grilu na  stropě varného 

prostoru.

Ovládání
Šest symbolů pro různé funkce mikrovlnné 

trouby umožní volbu rozmrazování, Crisp roz-

mrazování vhodnou pro rozpékání zmraze-

ného pečiva, samostatný mikrovlnný ohřev, 

Crisp ohřev pro smažení a  symbol pro volbu 

funkcí šestého smyslu pro Crisp talíř nebo 

vaření v páře. Po prvním spuštění (lze provést 

i kdykoli poté) je třeba nastavit jazyk komunika-

ce na displeji, přitom můžeme zvolit i češtinu 

a nastavit také čas. Čas není zálohován, takže 

po výpadku proudu nastavujete hodiny znovu, 

což je o to víc zarážející, když zjistíte, že jazyk 

si přístroj pamatuje!

Šestý smysl a Crisp
Po volbě způsobu ohřevu jsou k dispozici další 

možnosti volby. Při využití šestého smyslu je 

to nejprve volba využití páry nebo Crisp talí-

ře a poté volba pokrmů. K dispozici jsou čtyři 

pokrmy pro páru a čtyři pro Crisp. Překvapilo 
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Pro malou
moderní domácnost

mikrovlnná trouba Whirlpool max 109

Designově velmi povedená 
a svými rozměry sympatická 
mikrovlnná trouba Whirlpool 
MAX 109 se hodí do malých 
kuchyní, a proto jsem byl velice 
rád, že mi byla zapůjčena pro 
otestování. Vybavení grilem, 
Crisp talířem, nádobím pro 
vaření v páře a speciálními 
programy se šestým smyslem 
napovídá o možnostech, které 
můžeme využít.

cena: 8.390 Kč

objem, průměr 
talíře:

13 l, 23 cm

výkon mikrovln, 
příkon grilu:

700 W, 650 W

jmenovitý příkon: 1500 W

jištění: 10 A

rozměry vnitřní 
(švh):

290 x 170 x 290 mm

rozměry (švh); 
hmotnost:

321 x 392 x 381 mm,  
13,9 kg

Whirlpool MAX 109

Jídlo Hmotnost Program Spotřeba Čas

hranolky zmrazené 350 g 6. smysl Crisp hranoky zmrazené 0,39 kWh 18 min

hranolky zmrazené 300 g 6. smysl Crisp hranoky zmrazené 0,379 kWh 17 min

kuřecí stehna 430 g 6. smysl Crisp kuřecí + gril 6 minut 0,282 kWh 19 min

pizza zmrazená 325 g 6. smysl Crisp pizza zmrazená 0,179 kWh 8 min

rybí prsty 125 g 6. smysl Crisp kuřecí 0,210 kWh 9 min

květák v páře 395 g 6. smysl Pára zelenina 2x + odstátí 5 min 2x 0,206 kWh 2x 7+5 min

drobná zelenina zmrazená 305 g 6. smysl Pára zelenina mrazená 0,152 kWh 11 + 3 min

brambory 400 g 6. smysl Pára zelenina 2x + odstátí 3+5 min 0,195 kWh 24 min
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Sendvičovač klasického tvaru se dvěma kont-

rolkami pro indikaci zapojení do sítě a správné 

teploty desek je neobvyklý dvěma páry dalších 

desek a náhradním klipem na uzavírání obou 

polovin sendvičovače. Proložen je i  návod, 

který na  pěti stranách popisuje kromě bez-

pečnostních pokynů i přístroj a jeho používání.

Před prvním použitím je vhodné všechny 

kontaktní desky umýt a podle návodu ještě prv-

ní připravené kusy nejíst – je to z důvodu vy-

palování konzervačních látek z povrchu desek.

Vaflovač
Jako první jsme vyzkoušeli vaflovač. Zde je 

třeba použít těsto, které naskočí, tedy kynu-

té nebo s práškem do pečiva. Těsta stačí na-

lít na desky méně, než jsme očekávali, takže 

jsme hned při prvním naplnění přelili a  těsto 

jsme měli vytlačené i mimo pečicí desky. Pří-

stroj je vhodné dát na rovnou plochu, aby těsto 

po nalití nestékalo k jedné straně. Vafle se pe-

čou asi deset až patnáct minut, podle toho, jak 

je chceme propečené.

sendvičovač
Propečený sendvič ke  snídani je určitě super 

nastartování nového dne. Zde máme k dispozi-

ci desky pro přípravu sendvičů a jejich rozdělení 

na  troj-

úhelníky. To je 

prováděno stlačením 

čtvercového sendviče pře-

pážkou mezi trojúhelníkovými pro-

story. Opět postačí měně než deset minut 

a uvnitř sendviče se krásně rozpustí sýr a ohře-

je šunka. Vyzkoušet můžete také třeba sendvič 

nasladko s banánem, což je překvapivě dobrá 

kombinace.

Gril
Kontaktní gril s horní a spodní deskou je ideál-

ní k přípravě několika málo porcí. Desky nelze 

otevřít zcela a použít horní plochu jako druhou 

plochu deskového grilu. O to je však rychlejší 

příprava jednotlivých porcí a díky uzavření je 

i menší odpařování tekutin, což je znatelné ze-

jména při přípravě masa. Obklopení horkými 

deskami v mase rychle uzavře šťávu, a i když jí 

část v průběhu grilování spolu s tukem odteče, 

maso je šťavnaté a chutné.

Čištění
Díky možnosti sejmutí desek je čištění jed-

noduché. Stačí namočit do  vody, chvíli ne-

chat povolit nečistoty a umýt desky, což jde 

na nepřilnavém povrchu dobře. Dlouhodobé 

zkušenosti s  trvanlivostí desek nemáme, ale 

předpokládáme, že nepřilnavá úprava vydrží 

dlouho, pokud ji nepoškrábete používáním 

kovových nástrojů při manipulaci s  potravi-

nami.

Hodnocení
Jedná se o přístroj, který využijete při běžných 

přípravách domácích pochoutek, na nichž  si 

můžete pochutnat po celý rok. Využití topných 

těles pro více účelů se nabízí a díky výměnným 

deskám je i  snadno realizovatelné. Výměna 

desek je velmi jednoduchá a  rychlá. Při pro-

vozu jsme byli s přístrojem spokojeni, a tak jej 

můžeme doporučit. Za  sedm set jde o  velmi 

dobrou koupi.

test • DOMáCÍ sPOTřEbIČE
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Spoutnik opravdu mikrovlnnou troubu, tak jak 

ji známe, nepřipomíná. Horní část ve tvaru po-

lokoule se otevírá směrem nahoru na zadním 

pantu. Spodní část je nápadná vystouplým 

ovládacím panelem s  displejem a  čtyřmi tla-

čítky. Páka na otevírání horní části je umístěna 

pod displejem zezadu, ale není třeba ji hledat, 

protože je po  celé hraně ovládacího panelu. 

Jen není zepředu téměř vidět.

Po  otevření je spodní část prakticky rov-

ná, takže se zjednodušuje vkládání nádob 

s jídlem. Talíř sahá až těsně k okraji spodního 

rámu, takže při jeho vyjímání je nutné zatlačit 

na jeho okraj a tím zdvihnout jeho druhou stra-

nu. Pod talířem najdeme téměř klasický uná-

šeč, který jím otáčí, a podpůrná kolečka. Zde 

také najdeme tři řady LED diod, které vytvářejí 

barevné osvětlení vnitřního prostoru. Červené 

světlo uvidíme, když přístroj pracuje, modré 

po dokončení. Další bílé LED osvětlení je za-

budováno v horní části.

Ovládání
Zajímavé je již první zapojení, kdy se ozve mís-

to tradičního pískání melodie, kterou lze vy-

pnout. Nastavit je možné i čas, který ovšem – 

jak je z podivných důvodů u mikrovlnných trub 

zvykem – musíme po výpadku napětí nastavit 

znovu. Tlačítkem start/stop lze přístroj spustit 

na max. výkon na 30 s.

Na  výběr máme ze 

čtyř způsobů ohře-

vu: ohřev, prudký var, 

mírný var a  rozmrazo-

vání. Každý způsob je 

indikován na  displeji 

symbolem. U  rozmra-

zování poté zadáme 

hmotnost, u  ostatních 

lze změnit přednasta-

vený čas. Ten lze změ-

nit i kdykoli v průběhu 

vaření pomocí tlačítek 

+ a –.

Provoz
Protože je mikrovln-

ná trouba bez grilu 

a  dalších přídavných 

zařízení, je určena 

pouze k  ohřívání, rozmrazování a  vaření, což 

jsou činnosti, které potřebujeme nejčastěji. Při 

vaření se jeví výkonnější, než by se dalo z pří-

konu usuzovat. To je způsobeno kulatým tva-

rem varného prostoru, který odráží mikrovlny 

do svého středu, tedy na jídlo. Tím se zkracuje 

dráha mikrovlnného záření. Podle známé po-

učky „intenzita záření se snižuje se čtvercem 

vzdálenosti“ je pak kratší dráha důvodem 

účinnějšího ohřevu. Pokusili jsme se srovnat 

účinky ohřevu na  100% výkon s  pokusem, 

který jsme dělali na  jiné 800W mikrovlnce. 

Ohřívali jsme 0,5 l vody 16 °C teplé po  dobu 

30 sekund. Voda se ohřála na  23 °C, což je 

téměř stejně jako u trouby s výkonem o 100 W 

vyšším.

Hodnocení
Spoutnik představuje odvážný designový 

koncept, který má kromě futuristického tvaru 

i technické výhody. I když není možné jedno-

duchým způsobem prokázat vyšší účinnost 

mikrovlnného záření díky zkrácení jeho drá-

hy, myslíme, že tomuto argumentu můžeme 

věřit. Jednodušší manipulace s  potravinami 

díky odklopení víka a tedy i jednodušší údržba 

vnitřního prostoru mikrovlnky je také přímým 

důsledkem nové konstrukce.

Nevýhodou je pochopitelně absence pří-

davných zařízení, na  které jsme zvyklí – gri-

lu a horkovzdušného ohřevu –, ale jde v této 

konstrukci o  první vlaštovku, tedy vlastně 

sputnik.
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nový sputnik
mikrovlnná trouba fagor sPo ut 28uv

Když 4. října 1957 vypustila sssR první umělou 
družici sputnik 1, byl to začátek éry kosmic-
kých letů. sputnik 1 vydržel na oběžné dráze 
necelé čtyři měsíce, ale dodnes je synonymem 
nového směru vývoje. Jako vzor si jej vzala 
značka Fagor při vývoji nového designu mikro-
vlnných trub. Na model sPOUT 28UV se podí-
váme blíže v testu.

cena: 3.999 Kč

mikrovlnný výkon: 700 W

průměr talíře: 280 mm

rozměry vnější (švh): 368 x 323 x 429 mm

Fagor sPOUT 28UV

Zcela netradičně řešená, ale přesto elegantní mikrovlnka pochází z dílen společnosti Fagor.

sendvičovač 3v1 Hyundai sm627

Dobroty pro léto i zimu
sendvičovač, který se umí během 
pár vteřin proměnit ve gril nebo 
vaflovač, sice nevyužijete pro 
velkou party na zahradě, ale zato 
s ním připravíte řadu sladkých 
i slaných pochoutek. Vyzkoušíme, 
jak funguje a co všechno dokáže 
sendvičovač 3v1 Hyundai sM627.

cena: 699 Kč

příkon udávaný; 
měřený:

700 W; 680 W

desky: tři páry s nepřilnavým 
povrchem – sendvičovač, 
gril a vaflovač

teploty: pevně nastavený termostat

rozměry (švh); 
hmotnost:

245 x 80 x 245 mm; 
2,1 kg

Hyundai sM627

Vyjímaltelné desky usnadňují mytí například v myčce.
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Z nové řady Philipsu jsme zvolili nejdražší pří-

stroj, který ale stále ukazuje kvalitu současné 

suché epilace dostupné ve všech nových mo-

delech řady SatinSoft. Zapůjčená verze Wet 

& Dry k  tomu přidává epilaci mokrou, takže 

HP6521 je možné navíc používat i  na  mokré 

pokožce či dokonce přímo ve sprše. 

Nejvyšší výbava
Nejnovější řada SatinSoft je k dispozici ve třech 

modelech: nejlevnější HP6519 (1.350 Kč), kte-

rý je napájen pouze ze sítě, a  dva bateriové 

modely HP6520 (1.740 Kč) a HP6521 (1.820 Kč 

– ten už je určen i pro mokrou epilaci). Všech-

ny však používají stejný základ v podobě hla-

vy s 21 kotoučky (20 záchytných míst) s ionty 

stříbra snižujícími alergickou reakci a  zarud-

nutí pokožky. Podle nastavení jedné ze dvou 

rychlostí kotoučky sevřou chloupky buď 733x 

za sekundu nebo jen 666x, a  i když se rozdíl 

zdá nízký, je opravdu pozorovatelný.

Zbylá výbava je už stejná – nástavec pro 

citlivější pokožku, se kterým bude epilace ješ-

tě šetrnější, a sáhnout můžete i po masážním 

nástavci, takže se epiluje a zároveň se i vibra-

cemi stimuluje pokožka. U všech přístrojů pak 

můžete po použití celou hlavu epilátoru i s ko-

touči (a  samozřejmě i  nástavce) opláchnout 

pod vodou, takže údržba je nejen snadná, ale 

i rychlá.

Posledním doplňkem či spíše malým dár-

kem, který najdete taktéž u  všech modelů 

(máme to ověřeno přímo u výrobce), i když se 

někdy píše opak, je tzv. peelingový kartáček. 

Ten má nejen ladné tvary a  výborně padne 

do  ruky, ale jeho hypoalergenní štětinky od-

straňují odumřelé kožní buňky způsobující pří-

padné zanícení a výrobce na obalu vysloveně 

doporučuje jeho použití 24 hodin před epilací. 

Plní, co slibuje
Epilátor vyzkoušelo několik žen a  dívek, při-

čemž některé používaly tento typ epilace a jiné 

nikoli. Je evidentní, že si na vytrhávání chloup-

ků prostřednictvím rotujících kotoučků musíte 

zvyknout a  vyzkoušet tento systém jednou 

či dvakrát naprosto postrádá smysl, protože 

ve skutečnosti nezjistíte nic. Všechny kvitova-

ly perfektní držení a  zejména velice příjemný 

peelingový kartáček. Některé však i  jemněj-

ší epilaci a  byly to ty, které už tento systém 

používají s jinými přístroji. Oceňovaly i nástav-

ce a nižší rychlost epilátoru, kdy je prý často 

chloupek vytržen citlivěji. 

I  když se nám nepodařilo zjistit, jaký druh 

akumulátoru je zabudován, přístroj slibuje to, 

co výrobce nabízí, i pokud jde o dobu provozu. 

Ta je kolem 25 minut, přičemž dobíjení se sig-

nalizuje výrazným světlem a nabito je opravdu 

za hodinu. Zvyknout si možná budete muset 

jen na  přepínání rychlosti, které někdy trvalo 

trochu déle. A jaký vybrat? Všechny tři modely 

se od sebe jasně odlišují – i když systém epi-

lace je stejný. Pokud jste ale zvyklé provádět 

ji typicky ve vaně, bude pro vás ideální právě 

testovaný model. Ostatně cenově se od taktéž 

akumulátorového HP6520 prakticky neliší.
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epilátor Philips satinsoft HP6521 Wet & Dry

cena: 1.820 Kč

druh epilace: suchá i mokrá, epilační 
hlava s masážním 
systémem, nástavec pro 
citlivé partie

počet rychlostí: dvě

napájení; udáva-
ná doba provozu:

akumulátor, typ neurčen; 30 
min, nabití 1 h

rozměry (švh); 
hmotnost:

131 x 148 x 45 mm;  
350 g

Philips  
satinsoft HP6521 Wet & Dry

Pro hladší nožky

Epilátor výborně padne do ruky a při čištění se hlava s kotouči jednoduše vysune do strany a omyje pod vodou. 
následně nasazení je pak opět velice snadné.

Kompletní výbava všech nových epilátorů řady SatinSoft. V balení 
najdete dva nástavce – jeden pro citlivé partie a masážní se 

dvěma spirálkami (vlevo) –, obal a elegantní peelingový kartáček, 
jehož vrchní část perfektně zapadne mezi prsty a drží se o to lépe. 

i ten dokazuje, že Philips design opravdu umí.

Sázíte na trvalejší domácí epilaci 
v podobě epilátoru vybave-
ného kotoučky, který chloupky 
vytrhává i s kořínky? Pak jste 
tu správně, protože tu pro vás 
máme tři novinky se systémem 
skinCare nabízející suchou a pří-
padně i mokrou epilaci. 
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komedii s panem Werichem hrála Káču. Kaž-

dopádně děkuji za kompliment.

Jste „divadelním dítětem“ dětského studia 

Divadla Na Provázku. Jaké to bylo dětství?  

Dětství jsem měl akční. Od  devíti let jsem 

chodil do LŠU na hudebně-dramatický obor, 

pak přidal dětské studio Divadla Na Provázku 

a  do  toho všeho sporty, které jsem miloval. 

Nudu jsem snad v dětství nezažil. Až na pří-

pady, kdy jsem dostal na týden zaracha. Bylo 

to buď kvůli chování nebo známkám, a proto 

abych se doma nenudil, tak jsem se dobře učil.

Kde vám poprvé tleskali jako herci? 

Bylo to v mých devíti letech, kdy jsem v brněn-

ské Líšni u příležitosti nějakého výročí vystupo-

val v herecko-pěveckém pásmu, které s námi 

secvičila v LŠU naše paní učitelka Kučerová. 

Vystupovali jsme v krojích a já jsem se odvázal, 

různě jsem cifroval, poskakoval, zpíval, prostě 

blbnul a strhl jsem babičky k tomu, že se taky 

natřásaly. Po vystoupení mi děkovaly a musel 

jsem se podepisovat do památníčků pro jejich 

vnučky. Bóóóže, to byla tehdy dřina – myslím 

to podepisování (smích).

První a hned velmi výraznou filmovou rolí 

byl Venoš v Básnících. Tušil jste už tehdy, 

že se jeho „klíííd!“ stane kultovní hláškou? 

To ani omylem. Byl jsem ve  filmové branži na-

prostým nováčkem. Měl jsem z  toho trošku 

strach, ale ta role byla tak napsaná, že mi zkrátka 

sedla. Po uvedení Básníků mi to „klíííd“ lidi přišili 

jen proto, že neznali mé pravé jméno. Dneska 

jsem rád, když si někdo na to „klíííd“ vzpomene.

Na plátně jste jako studentská parta z ko-

lejí působili hodně pohodově. 

S  Pavlem Křížem jsme se viděli v  Ulici, ale 

s  ostatníma v  žádném kontaktu nejsem. 

Škoda.

V Ulici hrajete od roku 2005. Jakých bylo 

těch sedm let s rolí Lumíra Nykla? 

To víte, jako u  každé dlouhodobé práce je 

střídavě oblačno. Někdy, když se toho sejde 

moc najednou, člověk brblá, ale vesměs pře-

važuje to pozitivní. Nejvíc mě baví ta hromada 

lidí, se kterou se tam potkávám. Ovšem na co 

budu nejvíc vzpomínat, je asi práce s Terezou 

Bebarovou a Jarkou Obermeierovou.

Co by si herec Václav Svoboda vzal 

od politika Lumíra Nykla do reálu? 

Asi nic, protože já jako Václav Svoboda bych 

se nikdy v politice ocitnout nechtěl. Ale – nikdy 

neříkej nikdy.

Možná by bylo zajímavé zjistit, jak by do-

padlo setkání Nykla a Venoše… 

Jelikož je Nykl politik a  Venoš doktor a  ještě 

k tomu z Moravy, tak by to asi nedopadlo dob-

ře. Venoš by byl naštvanej na Lumíra, který by 

byl jedním z  těch, co lékařům nesplnili to, co 

slíbili. Práce lékařů si vážím mnohem víc než 

„práce“ politiků.

Přibude k  těm dvěma výrazným rolím 

v budoucnu i nějaká další? Nyní natáčíte 

film s režisérem Magnůskem Jedlíci...

Už mám po  natáčení, ale byl to pouze jeden 

natáčecí den, takže to za  žádnou výraznou 

příležitost nepovažuji. Doufám, že v budoucnu, 

pokud možno blízkém, se nějaká výraznější fil-

mová nebo televizní příležitost objeví. Kupříkladu 

v divadle budu nyní zkoušet představení pro jed-

noho herce. Bude to na komorní scéně Divadla 

Na Fidlovačce a třeba tomuhle říkám obrovská 

herecká příležitost. Doufám, že ji neprošvihnu.

Zmínil jste se, že jste v dětství dělal sport. 

V  Londýně právě proběhla olympiáda, 

komu jste nejvíc fandil? 

Sport miluji. Dodnes hraji tenis a občas fotbal 

za brněnskou Jedenáctku Vladimíra Menšíka. 

Olympiáda je pro mě sportovním svátkem. Se-

děl bych u televize od rána do večera, a pro-

tože mě baví 99 % sportů, koukal bych téměř 

na vše. Jelikož máme doma jen jednu televizi, 

jsem ovšem HRUBĚ omezován ženskou částí 

naší rodiny (smích).

Pro spoustu lidí jste zafixován jako „bod-

rý Moravák“, komik či bavič. Nemáte ně-

kdy chuť to nějak změnit a  střihnout si 

skutečně drsného záporáka? 

To víte, že mě občas takové myšlenky napad-

nou, ale na  druhou stranu si říkám, že když 

vám něco jde a máte to potvrzeno od svého 

okolí, proč se za každou cenu nutit do něčeho, 

co není moje přirozenost. Už mám svůj věk, 

nikam a do ničeho se bezhlavě nehrnu. Razím 

heslo „Ševče, drž se svého kopyta!“

Působíte jako optimista, věčně dobře na-

ložený. Je něco, co vás dokáže rozčílit? 

Spousta věcí. Ten dobrosrdečný a klidný po-

hodář, to jsou moje mimikry. Moje žena o mně 

tvrdí, že jsem cholerik, ale s dobrým srdcem. 

Nemáme si však co vyčítat, protože ona je 

zase laskavý diktátor. Dle toho lze usoudit, že 

je u nás veselo.

Co by vám udělalo radost? 

Největší radost by mi udělalo, kdyby kolem nás 

žili lidé, kteří si váží jeden druhého a i když mají 

funkci, zůstávají především lidmi. Dál to rozvá-

dět nemíním, aby mě některý z těch blbů ne-

zažaloval. Vy asi víte, kdo.

Na  svém kontě máte minimálně dvě vý-

razné filmové, potažmo televizní role: Ve-

noš z Básníků a Lumír Nykl v Ulici. Není 

vám trochu líto, že tito dva poněkud za-

stiňují ty spousty let strávených na diva-

delních prknech? 

Ale vůbec ne. Mezi herectvím filmovým či te-

levizním a  hraním na  divadelních prknech je 

rozdíl. Už jen v tom, že v divadle vás vidí kolem 

pěti set diváků, ale u filmové role se na vás dívá 

i přes milion lidí. Kdo si více váží mé divadelní 

práce, tak se k nám do Divadla Na Fidlovačce 

prostě přijde podívat. Já s  tím problém ne-

mám.

A  na  kterou z  divadelních rolí v  posled-

ních letech jste pyšný?

Těch rolí je víc, takže vypíchnout jen jednu 

je velice těžké. To bych to musel mít rozdě-

leno podle žánrů. Myslím si, že se mi povedly 

některé role v  komediích, některé v muziká-

lech… 

Dokonce jsem se dočetl, že v  Divotvor-

ném hrnci vás srovnávali s Werichem. To 

jistě potěší… 

To je samozřejmě velmi potěšující a  bylo by 

ode mě troufalé, kdybych si něco takového 

připouštěl. Ale je pravda, že i na konzervatoři 

v Brně mě naše vedoucí dramatického oddě-

lení říkala něco podobného. Po premiéře Divo-

tvorného hrnce v Divadle na Fidlovačce, který 

stále hrajeme a máme snad dvě stě repríz, mě 

pochválila i paní Soňa Červená, která v  téhle 

ROZHOVOR • václav svoboDa

Dlouho se zdálo, že Venoš vyžadující při učení „klííííd“ zůstane jedinou výraznou rolí Václava 
svobody. Pak ale přišel komunální politik Lumír z Ulice a rázem bylo všechno jinak. Když Vác-
lava málem inzultují babičky na chodníku za to, co ošklivého zase provedl „jejich světlance“, je 
jasné, že dělá svou práci dobře. Přestože ve skutečnosti politiky nemá moc rád a tím bodrým 
Moravákem (a navíc hrdým brňákem) zůstává pořád. Jen posuďte sami.

záporáci

Curriculum vitae

Václav Svoboda se narodil 16. ledna 

1964 v Děčíně, ale rodiče se záhy pře-

stěhovali do Brna, kde už coby člen 

dětského studia Divadla Na Provázku 

vystudoval konzervatoř. Po absolutoriu 

se stal dlouholetým členem Divadla Na 

Provázku, dnes hraje v pražském Diva-

dle Na Fidlovačce. Dlouho patřil mezi 

nezapomenutelné filmové role jeho Ve-

noš z filmů Jak básníci přicházejí o ilu-

ze a Jak básníkům chutná život. V roce 

2005 se stal součástí hereckého týmu 

„nekonečného“ seriálu TV Nova Ulice, 

kde nenapodobitelně ztvárnil postavu 

Lumíra Nykla. Hrál i v seriálech Četnic-

ké humoresky či Kriminálka Anděl.

nejsou moje krevní skupina
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výjezdu vlaku z výrobní továrny, a stolní venti-

látor, amatérsky připevněný na  strop vagonu, 

sloužily jako jediný možný způsob ochlazení 

v  parném dni. Pro hladové cestující sice ne-

mají jídelní vůz, zato jsou zde prodejci oříšků 

a  sladkostí, kteří procházejí vagony a  nabízejí 

pochoutky cestujícím.

Levná myčka slonů
Mezi největší atrakce Srí Lanky patří možnost 

navštívit sloní sirotčinec v Pinewalle, kde máte 

možnost sledovat koupání zhruba padesátky 

slonů. Většina z nich jsou už staří veteráni, kte-

ří nejsou schopni práce, malá slůňátka, která 

osiřela, a sloni invalidi – ti, kterým musela být 

amputována některá končetina. Zážitek, kdy 

kolem vás prochází bezmála čtyři tucty těchto 

urostlých zvířat, je vskutku k nezaplacení. Po-

blíž útulku jsou rozmístěny obchůdky prodáva-

jící výrobky ze sloních klů a mezi typické patří 

ruční papír vyráběný ze sloních výkalů.

Pokud však toužíte po zážitku na celý život, 

který vám budou všichni známí závidět, zkuste 

využít možnosti umýt slona vlastníma rukama. 

Hvězda filmu Tarzan turisty povozí, ale nejdřív 

ho musí levná pracovní síla (v  tomto případě 

z  Česka) pořádně vydrhnout rejžáky. Je to 

neuvěřitelný pocit, když před vámi v  řece leží 

několikatunový kolos a užívá si drbání na zá-

dech. Za dobře odvedenou práci nás filmová 

star měla povozit, ale místním přišlo strašně 

vtipné, aby nás před jízdou umyl i  on. Takže 

jsme nečekaně dostali pořádnou spršku přímo 

z chobotu. 

Jak vznikl čaj
Napadlo vás někdy při šálku ranního čaje, ko-

lik práce znamená naplnění čajového sáčku? 

Cejlonský čaj patří mezi nejkvalitnější na světě. 

Ženy na  plantážích sbírají ty nejmenší a  nej-

mladší lístky a rozhodně nejsou placeny zlatem. 

Kousek od plantáží se nachází továrna na výro-

bu čaje, kde se budoucí čaj nejprve suší, poté 

porcuje a nakonec v obrovských pytlech posílá 

do celého světa. Každý návštěvník má na konci 

prohlídky možnost čaj nejen ochutnat, ale také 

zakoupit originální dárkové balíčky pro všechny 

příbuzné. 

Jako správný turista nesmíte minout ani 

takzvanou Herb Garden, zahradu s  léčivými 

stromy a různými bylinkami. Kromě odborné-

ho výkladu o každé zde vypěstované rostlině 

a jejich schopnostech vyléčit jakoukoliv cho-

robu dostanete od  pracovníků také masáž 

obličeje a rady přímo na míru, co z místního 

obchůdku vyřeší právě vaše problémy. Nikdo 

z nás přece není dokonalý, tak proč na  tom 

nevydělat. 

Gallský Petřín
Mezi turisty oblíbené a  často vyhledávané 

místo patří Galle. Město s krásnými plážemi, 

výbornými obchůdky s  čímkoliv a  snad nej-

levnější prodejnou bot Baťa na  celém světě 

se pyšní koloniální pevností s majákem. Právě 

na  zdi u  majáku, která je dobrých 25 metrů 

nad hladinou moře se scházejí místní mladíci 

a nabízejí turistům unikátní podívanou. Za ne-

malý obnos peněz skočí ze zdi do moře. Této 

lákavé nabídky jsme raději nevyužili, přece 

jenom, kdo by chtěl vzpomínat na kluka roz-

pláclého na útesu. Kromě toho, že pevnost je 

velmi zachovalá, najdete zde i různá zákoutí, 

kde se tajně scházejí mladí Srílančané na ran-

de – což na nás, Evropany, působí dosti leg-

račně.

V Galle najdete také obrovskou tržnici s ovo-

cem a  zeleninou, kde prodávající odpočívají 

a  žvýkají betel. List, do  něhož vloží arkový 

oříšek a vápennou pastu (obecně se listy be-

telu považují za  drogu, která má povzbudivé 

účinky). Tato nezvyklá směska má za následek 

nejen oranžové sliny, ale také zničené zuby. 

Kolem tržnice se prochází nespočet buddhis-

tických mnichů v červených hábitech, kteří žijí 

jen z milodarů věřících. 

Mezi největší kuriozity země patří jedno-

značně krávy. Tato posvátná zvířata zde řídí 

téměř vše. Pokud si kráva lehne do  cesty, 

a stává se to velmi často, doprava musí zasta-

vit. Na krávu nikdo netroubí, ani se ji nesnaží 

násilím dostat z cesty. Jinak se po ulicích po-

hybuje spousta opuštěných psů a mimo města 

potkáte volně žijící opice. 

Lidé na  Srí Lance nejsou bohatí, ale život 

si dokážou užívat a nikdy jim nechybí úsměv 

na rtech a ochota pomoci.

CEsTOVáNÍ • srÍ lanka

srí Lanka (správně se vyslovuje jako Šrí Lanka) je ostrovní stát, který je oddělen od známější 
a větší Indie pouhých 30 km dlouhým mořským pásem. bývalá britská kolonie nesla původně 
název Cejlon podle ostrova, na kterém se rozkládá. Do povědomí širší veřejnosti se dostala 
hlavně kvůli tragické vlně tsunami, která doslova smetla vše, co jí stálo v cestě. I když hlavními 
úředními jazyky jsou sinhálština a tamilština (ano, písmo, které připomíná malé sněhuláčky), 
celkem bez problémů se zde domluvíte anglicky.

Dálný cejlon
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V dnešní době patří Srí Lanka mezi nejoblíbe-

nější dovolenkové destinace. Těžko říct, zda 

hlavním důvodem popularity tohoto ostrůvku 

je pohostinnost místních, dobrá bezpečnostní 

situace nebo ceny, které jsou opravdu symbo-

lické.

Chilli? Chilli. Chilli!
Ve  všech průvodcích Srí Lankou se dočtete, 

že národním jídlem je rýže s kari. Lépe řečeno, 

je to talíř rýže, ke kterému dostanete mističky 

s  různými druhy omáček. Samozřejmostí jsou 

také čerstvé ryby a mořské plody. Na co jsme 

ale rozhodně připraveni nebyli, bylo neuvěřitel-

né množství chilli ve  všem. Pikantní jídla patří 

k  mým oblíbeným, ale v  okamžiku, kdy jsme 

zjistili, že i v koblize podávané k odpolední kávě 

je chilli, začala má nenávist k tomuto pikantnímu 

koření rychle narůstat. 

Rychlým a levným způsobem stravování jsou 

pouliční stánky, které nabízejí různé smažené 

masové a  rybí koule, cizrnu a  smažené de-

zerty. Jídlo je navzdory nevalným hygienickým 

podmínkám během přípravy opravdu překva-

pivě chutné. Čerstvé ovoce je potom k dostání 

na místních trzích, kde vám například ananas 

zrovna očistí a rozkrájí. Najdete zde také tři dru-

hy banánů, více než deset druhů manga a růz-

né jiné, pro nás téměř neznámé druhy exotic-

kého ovoce. 

Zábavné cestování
Při cestování po ostrově si můžete vybrat z ně-

kolika druhů dopravy. Na kratší vzdálenosti jsou 

to místní autobusy, taxíky nebo tuk-tuky – zá-

bavná vozítka pro dvě osoby. Jedná se vlastně 

o motorku, kdy za řidičem je umístěna přepáž-

ka a za ní jsou dvě místa k sezení. Tuk-tuk má 

plátěnou střechu, takže je vhodný i do nepříz-

nivého počasí a absence jakýchkoliv dveří vám 

zajistí nejen příjemnou klimatizaci, ale při rychlé 

jízdě i adrenalinový zážitek. 

Pokud se rozhodnete cestovat na vzdáleněj-

ší místo, musíte určitě vyzkoušet místní vlaky. 

Jsou rozděleny do tří tříd a podle toho se taky 

odvíjí cena jízdenky. My jsme vlak využili pou-

ze na  kratší cestu, a  tak jsme se rozhodli, že 

je jakousi nutností zažít pravou jízdu s místními 

ve třetí třídě. Co se týče kvality vlaku, bylo pa-

trné, že svá nejlepší léta má dávno za sebou. 

Okna, která evidentně nebyla zavřena od doby 
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o úhlopříčce 36 cm (14"). Výbava je ale na výši 

(ceny startují na  18.000 Kč) a  notebook cha-

rakterizuje podsvícená klávesnice, ovládání 

gesty, jež může snímat i  webkamera, a  také 

zabudovaný zvuk Dolby Home Theatre V4. 

Ten funguje jak na  interních, tak na externích 

reprosoustavách. 

Hmotnost novinky je 2,3 kg a  cílem bylo 

navrhnout energeticky úspornou konstrukci 

s  akumulátorem s  dlouhou výdrží (až sedm 

hodin) a výkonnou hybridní grafikou. Ta je ši-

kovná, protože pro náročné aplikace, jako jsou 

hry nebo úprava videoklipů, využívá speciální 

grafický procesor, který se ale při nižším za-

tížení automaticky vypne a  šetří energii. Po-

dobně je na tom i optická mechanika, která se 

při nečinnosti také přepne do stavu s nulovým 

odběrem.

Dalšími představenými modely je dvojice 

E15/E17, a  jak už asi tušíte, čísla nyní vždy 

u notebooků Sony hlásají úhlopříčku displeje, 

i když ne zcela úplně přesně. 

Ceny začínají na 12.990 Kč a E15/E17 cha-

rakterizují velké disky, hmotnost od 2,5 kg výše 

a notebooky jsou určeny především na domá-

cí použití pro studenty a  rodiny, zkrátka pro 

všechny, kdo ocení 

zaoblený design, solidní 

multimediální podporu, 

multidotykové destičky 

či u  nejvyšších modelů 

i  druhou grafickou kartu či 

čtečku disků Blu-ray kombi-

novanou s  vypalovačkou CD/

DVD. Více se dozvíte z vložené-

ho článku, v němž najdete první 

pohled na předprodukční vzorek.

Vaio s: Propracovanější 
provedení vyšší cenové 

kategorie
Tenký, lehký a  přitom stále dostatečně ro-

bustní, protože je zaobalen do hliníku, hořčíku 

a karbonových vláken. Taková je řada S, která 

s ještě vyspělejší Z hraje u Sony prim. 

Vaio S13 a S15 startuje na ceně kolem dva-

ceti tisíc, zabudován je displej s  úhlopříčkou 

13,3" (33,8 cm) či 15,5" (39,4 cm) a také štěrbi-

nová optická mechanika dovolující nižší stav-

bu těla přístroje. Displej u  S13 má zvýšenou 

odolnost proti poškrábání, S15 zase rozlišení 

HD a kvalitní obrazovku typu IPS s velice širo-

kými pohledovými úhly. 

Na  výběr máte několik procesorů, včetně 

čtyřjádrového Intel Core i7, volitelný flash disk 

(SSD) a u S13 také mobilní připojení k interne-

tu (3G). Dokoupit lze dokovací stanici s 500GB 

pevným diskem nebo tenkou baterii, která 

prodlouží dobu provozu až na 14 hodin.

A Vaio Z? Ve stručnosti vzato ho Sony uvádí 

jako „nejrychlejší Vaio v historii díky 3. generaci 

čtyřjádrových procesorů Intel Core i7 a 3. ge-

neraci SSD modulů“. Hmotnost pod je 1,2 kg 

a  tloušťka do  17 mm. S  dodatečnou baterií 

vydrží až 14 hodin. Dokoupit můžete Power 

Media Dock s vypalovací Blu-ray mechanikou 

a pokročilou grafikou. Zkrátka absolutní špička!

Ultrabook poprvé  
a hned kompletně
V ultrabookové řadě T vysoké 18 mm najdete 

kombinovanou mechaniku paměťových karet 

(MemoryStick a SD) i kompletní konektorovou 

výbavu, ke  které nepotřebujete žádné adap-

téry. Je tu HDMI i analogové VGA (D-Sub) pro 

napojení monitoru. Nechybí konektor RJ-45 

pro počítačovou síť Ethernet (LAN) a tohle jen 

tak nějaký ultrabook nemá! 

K dispozici jsou dva modely – levnější T11, 

který se u nás bohužel prodávat nebude a kte-

rý mohl, při nižší ceně, dost zamávat s ultra-

bookovým trhem, a  dražší (19.990 Kč) T13 

s úhlopříčkou 34 cm (13,3"). Oba mají hybrid-

ní disk, tedy pevný disk kombinovaný s flash 

diskem (SSD), což dovoluje udělat levnější 

a odolnější řešení proti poškození typicky při 

ukončování práce (data se automaticky uloží 

na odolnější flash disk). Hmotnost ultrabooku 

je 1,6 kg, šasi má z hliníku a hořčíku a je určen 

pro každodenní přenášení. Mimochodem, už 

v základu dostáváte dobu provozu kolem sed-

mi hodin a 90denní bezplatnou verzí služby In-

tel Anti-Theft Service zaměřenou proti zneužití 

dat při ztrátě počítače.

Bráno letem světem, máme tu čtyři řady note-

booků, počínaje nejlevnější řadou E, která se 

ale vyznačuje i  největším modelovým zábě-

rem: E11, E14, E15 a E17, dále pak S  (univer-

zální a mobilní), T (ultrabook) a už dříve před-

stavenou špičkovou řadou Z  mířící na  velmi 

náročné zákazníky, kterou pro tentokrát pone-

cháme stranou.

V detailech se Sony letos zaměřuje na nový 

zaoblený design zvaný „wrap-around“ a širo-

ce zaváděnou podsvícenou klávesnici. Je tu 

i beztlačítková dotyková destička s podporou 

multidotykového ovládání a také funkce Rapid 

Wake pro velmi rychlé natažení operačního 

systému.

A co naopak chybí? Přišlo nám líto, že Sony 

vypustilo dvě fyzická tlačítka, která byla pří-

jemná a  v  praxi velice pohotová. Jednak za-

pínání Wi-Fi a  jednak přepnutí mezi režimem 

s vysokým výkonem a  režimem s co nejdelší 

dobou práce na  akumulátor (Stamina). Tato 

tlačítka charakterizovala nabídku tohoto vý-

robce poměrně dlouho a můžeme se jen do-

hadovat, proč tu (už) nejsou. 

Sony také stále nenabízí žádný kilový mi-

ninotebook, a  pokud byste ho od  něj hodně 

chtěli, nejbližší variantou – i vzhledem k ceně 

– bude SVE1111M1EP s  displejem o  úhlo-

příčce 29,5 cm (11,6"), rozlišením 1 366 x 768 

bodů, dvoujádrovým procesorem AMD E2 

1800/1,70  GHz a  grafickou kartou AMD Ra-

deon HD 7340. Zakoupíte ho od  12.000 Kč 

a rozměry jsou 203,5 x 23,5 x 290 mm, hmot-

nost 1,5 kg.  

Různorodá řada E
O levném modelu E11 jsme se už zmínili, řada 

dále pokračuje E14, dostupným v  několika 

barvách (bílá, černá nebo růžová) s displejem 

REPOTáŽ • sony na DruHou Polovinu roku

sony na začátku prázdnin představilo několik nových či upravených řad notebooků a uvedlo 
i svůj první ultrabook, který nemá pochopitelně mechaniku optických disků, ale charakterizuje 
ho jinak kompletní výbava, což je v dané třídě neobvyklé. seznámili jsme se ale i s firemní stra-
tegií minimálně pro druhou polovinu roku a některé novinky vskutku stojí za to!

ultrabook,  
podsvícená klávesnice  
a dotyky bez tlačítek

První ultrabook Sony charakterizují plná 
rozhraní, takže nebudete potřebovat žádné 
adaptéry, a také zabudování mechaniky 
paměťových karet SD a MemoryStick.

Podsvícená klávesnice Sony nemá vůbec žádnou chybu a je 
obrovským plusem!

První pohled:  
sony Vaio sV-E1711V1Eb

Na krátké vyzkoušení jsme dostali před-

produkční vzorek multimediálního note-

booku z řady E17 – model SV-E1711V1EB 

s cenou 21.990 Kč. Zabudován je dvou-

jádrový procesor Intel i5 na frekvenci 2,5 

GHz, ze kterého můžete v režimu turbo 

vytáhnout až 3,1 GHz, 6 GB paměti 

RAM, pevný disk o  kapacitě 750  GB 

a  DVD vypalovačka kombinovaná se 

čtečkou Blu-ray disků. Displej o  úhlo-

příčce 17“, tedy 43,2 cm, má podsvícení 

LED a  je rovněž velmi tenký, i když ku-

podivu stále odolný. Jeho rozlišení 1 600 

x 900 bodů podporuje grafika AMD Ra-

deon HD 7650M a Vaio bezproblémově 

zvládalo video v rozlišení Full HD (1 920 

x 1 080 bodů), stejně jako kterékoli jiné, 

které jsme mu předložili. 

Notebook má hmotnost 3,5 kg, a proto 

jde o přístroj spíše na doma, na kterém 

můžete hrát i vyspělé hry a využívat ho 

jako multimediální stanici se vším všudy. 

Na  klávesnici se dobře píše, dotyková 

destička bez viditelných ovládacích tla-

čítek ovšem zpočátku vyžadovala grif 

zvláště při odmačkávání voleb. Multi-

dotykové ovládání fungovalo bez potíží, 

což jsme využili třeba pro zvětšování 

fotek nebo obsahu v  prohlížeči zobra-

zených stránek.

Barevné podání obrazu je výrazné s vý-

bornými pohledovými úhly, zvuk vý-

tečný v  jakémkoli režimu a  je vidět, že 

i když ho Sony nijak nezdůrazňuje, jde 

nad rámec třídy. Vyzkoušeli jsme i dobí-

jení mobilního telefonu při vypnutém po-

čítači a i když se nejprve musíte k volbě 

ve  Windows 7 proklikat, následně vše 

pracovalo spolehlivě. 

Protože jde o  předprodukční vzorek, 

nemělo smysl testovat dobu provozu, 

ale udávaných 3,5 hodiny jsme dosáhli 

bez potíží a  při spouštění filmu z  flash 

paměti jsme se dostali i lehce přes tuto 

dobu. Podsvícená klávesnice je napros-

to výtečný prostředek pro psaní za šera 

i za úplné tmy!
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Na  začátku akce společnost Electrolux pre-

zentovala úspěch, kterého se jí dostalo. Ob-

držela totiž ocenění Plus X Award jako nejino-

vativnější značka roku 2012 v kategorii malých 

domácích spotřebičů. Plus X Award patří 

k  nejprestižnějším celosvětovým oceněním. 

Do  soutěže je každoročně přihlášeno spekt-

rum produktů a porotu soutěže tvoří 144 členů 

z 32 zemí. Oceněný spotřebič musí zaujmout 

nejvyšší kvalitou, trvanlivostí, funkčností nebo 

ukázkovým designem. A  společnost Electro-

lux v ní letos obdržela hned tři ceny. První byla 

za tyčový mixér UltraMix v kategoriích kvalita, 

design a funkčnost. Druhá patří ručnímu mixé-

ru EasyCompact/Silent jako nejlepšímu ruční-

mu mixéru roku 2012 za kvalitu a design. A ko-

nečně centrální vysavač Oxygen ZCV 870/875 

si odnesl cenu za  nejlepší centrální vysavač 

roku 2012 v kategoriích kvalita, design, funkč-

nost a jednoduchost obsluhy.

Bylo tedy co oslavovat, a tak se celá ekipa 

vydala na  prohlídku novinek, které Electro-

lux připravil. Ale hned v  první místnosti byly 

k  vidění stylové spotřebiče ze začátků zna-

ček AEG, Electrolux a Zanussi, které spadají 

do portfolia Electroluxu. Kromě jedné z prv-

ních trub na  vaření a  pečení tu byl k  vidění 

fén a elektrický ventilátor. Samozřejmě i prů-

hledný model myčky na  nádobí, který uká-

zal kompaktnost skládání nádobí a  také co 

se v  tomto spotřebiči vlastně děje – a  jak je 

možné, že nádobí z  něj vyndáte vždy čisté. 

Nutno říci, že staré věci do hradního prostředí 

skvěle zapadly. 

Ticho doma pomáhá 
Ale poté jsme už postoupili do další místnos-

ti, kde byly k  vidění novinky. Za  velký nápad 

považuji to, že na většině zařízení se normálně 

vařilo, peklo, smažilo, vysávalo a ochutnávalo 

– prostě vše bylo připraveno tak, aby se pří-

chozí mohli seznámit s  funkcionalitou všech 

zde prezentovaných spotřebičů a  přitom 

ochutnat i výsledky.

Bylo toho opravdu mnoho, a  tak vyjímáme 

jen to, co nás zaujalo, protože novinky spo-

lečnosti Electrolux pravidelně představujeme 

na  stránkách našeho časopisu. Za  zmínku 

stojí třeba vestavná parní trouba EOB8851AAX 

s vnitřním objemem 73 litrů, jedním teleskopic-

kým výsuvem a  dvěma rošty, s  obrovskými 

možnostmi tvorby pokrmů a  spoustou mož-

ností nastavení. Pořídit si ji můžete za necelých 

třicet tisíc. 

K vidění byl i oceněný ruční šlehač, při jehož 

používání můžete normálně mluvit. Jde o Ea-

sycompact/Silent, nový ruční mixér, do něhož 

Electrolux zapracoval své technologie pro re-

dukci hluku známé například z jiných mixérů či 

vysavačů. Hluk je redukován dvěma způsoby. 

Unikátní systém proudění vzduchu umožňuje 

hladký a  rychlý průchod vzduchu, díky tomu 

se výrazně snižuje hluk. Souběžně s  tím je 

pouzdro motoru uzpůsobeno tak, aby dobře 

absorbovalo nežádoucí hluk motoru, a rovněž 

je vybaveno speciálními kompenzátory k  re-

dukci nežádoucích vibrací. Extra tichý mixér 

EHM 6200 (s hlučností pouze 71 dB(A), 450 W) 

je i vítězem německé ceny red dot design 2012, 

která si všímá designu a  funkčnosti přístrojů. 

Tady nejvíce zapracovaly oblé hrany mixéru 

a kombinace matné a  lesklé bílé přecházející 

v jasně červený koncový díl. Svítící modrá LED 

dioda pak je už jen třešinkou na dortu a uka-

zuje zvolenou sílu bezstupňového nastavení 

rychlosti. Silnou zbraní je i pomalý náběh otá-

ček, takže vám tento mixér nemůže při zapnutí 

vypadnout z ruky.  

Příchozí obchodníky i novináře pak zauja-

ly další modely tyčových vysavačů v různých 

provedeních, které svým vzhledem neurazí 

žádnou místnost, kde jsou provozovány, s vy-

lepšeným sacím výkonem a bezhlučným pro-

vozem, kterým jsou ostatně všechny vysa-

vače Electrolux už dlouho proslulé. Vysavač 

Ergorapido 2in1 nyní zvládá problém, který 

zatím nedokázal vyřešit žádný výrobce. Je 

vybaven jedinečnou čisticí funkcí vyvinutou 

Electroluxem, která odstraňuje zamotané vla-

sy a vlákna pomocí čepele a vysává je do ná-

doby na prach.

rePortáŽ • ELECTROLUX

autor: Milan Loucký, foto: Whirlpool

Jak můžete vidět na úvodním obrázku, elegant-

ní chladnička provedená v  černém je luxusní 

a elegantní výrobek. Její dveře jsou z černého 

skla, a pokud by se vám takový výrobek líbil, 

můžete si k  němu dokoupit ještě mrazničku. 

Ta má levé dveře, takže při postavení těchto 

dvou výrobků vedle sebe (mraznička zleva) to 

vypadá, jako byste měli jeden výrobek.

Inteligentní chlazení Absolute
Nový design chladniček Whirlpool je odlišný 

od předchozích pojetí. Charakterizuje ho mini-

malistický tvar, řízená geometrie a mírné zakři-

vení dveří, orámovaných neviditelnými okraji. 

Styl Absolute vytváří jednoduchý, ale emocio-

nálně silný vzhled. Moderní zapuštěné úchyty 

a povrchová úprava rukojetí jsou sladěny v je-

diný elegantní prvek.

Nezávislý zkušební ústav SLG prokázal, že 

kombinované chladničky a  mrazničky Whirl-

pool aktivně kontrolující teplotu a  vlhkost za-

chovají potraviny déle čerstvé. Technologie 

šestého smyslu sleduje teplotu a  chladí jen 

v  případě nutnosti. Ideální teplota se přitom 

obnoví pětkrát rychleji než u  standardních 

chladniček. Unikátní systém Fresh Control 

s  technologií 6. smysl udržuje optimální vlh-

kost a teplotu. Potraviny tak zůstanou až čty-

řikrát déle čerstvé jako v den, kdy jste je kou-

pili. Speciální přihrádky pro určité kategorie 

potravin zaručují dlouhodobě jejich čerstvost 

i jakost. V přihrádce Activ0° je udržována kon-

stantní teplota kolem 0 °C, takže maso a ryby 

lze uchovat čerstvé po delší dobu. Obdobná 

péče je věnována ovoci i zelenině díky zásuv-

ce Crisper. Vybrané modely využívají předností 

systému NoFrost, který zabraňuje tvoření ledu 

v mrazicím prostoru.

Úspory na prvním místě
Vybrané modely spotřebičů Whirlpool jsou 

součástí řady Green Generation, která za-

ručuje nejlepší uchování potravin i  nejvyšší 

energetickou účinnost ve  své třídě. Různé 

modely mají i  různorodé vnitřní uspořádání. 

Přihrádky na pizzu či velké lahve, nulovou zá-

suvku na maso či ryby nebo naopak jednodu-

chý systém polic. Systém LED osvětlení u vy-

braných modelů spotřebuje desetkrát méně 

energie a neohřívá vnitřní prostor, i  když ten 

je osvětlen dvakrát jasněji než u  normálního 

osvětlení. 

Jak to tak vypadá, máme se na co těšit.

REPORTáŽ • WHirlPool

Nadílka všech firem orien-
tujících se na bílou techniku 
pokračovala netradiční 
prezentací výrobků Whirl-
pool v altánku Letenského 
zámečku. Whirlpool nás zde 
přesvědčil, že bílá oděná do 
černého může být rovněž 
velmi elegantní a přitom 
funkční!

Začátkem léta předsta-
vila i společnost Electrolux 
spoustu novinek pro tento 
rok. Celá akce se konala na 
hradě Lipnice nad sázavou 
pod vedením moderátora 
Jana Kovaříka a odborníků 
odpovědných za jednotlivé 
značky.

Pod šestým smyslem novinky na hradě

Marketingový ředitel společnosti Whirlpool Čr Ján Živný představil nové modely pro tento rok. Vpravo monoklimatická chladnička 
WMn1869 DFC n v černém provedení, novinka řady absolute.

nádvoří sloužilo k odborným debatám o novinkách a schody v pozadí pak vedly do první místnosti s historickými spotřebiči. Za nimi byly 
dvě místnosti plné novinek.

Vestavná chladnička arT 920/a+ je absolutní novinkou díky své 
výšce bezmála dva metry, která přesně pasuje do standardních 

kuchyňských skříněk.

Tady například jedna z prvních trub, které vyráběla společnost 
aEG…

Volně stojící kombinovaná chladnička WBV34973 DFC 
(A+++) se dodává v nerezovém (IX) i tradičním bílém 

(WH) provedení. Kromě jiného má unikátní systém Fresh 
Control s technologií 6. smysl, speciální nulovou zásuvku 

Activ0° i beznámrazový systém No Frost.
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zábava • KřÍŽOVKA

autor: Milan Loucký, foto: Philips

sOUTĚŽ • o novinky firmy PHiliPs

1. cena: silný zvuk a basy

Nová sluchátka Philips SHL3000WT s  otoč-

nými měkkými polstrovanými náušníky dispo-

nují 32mm reproduktory a  přinášejí výkonný 

a dynamický zvuk a basy. Uzavřená akustika 

poskytuje kvalitní zvukovu izolaci. Nastavi-

telné náušníky a  sluchátkový oblouk se vždy 

přizpůsobí jakémukoli tvaru hlavy. Zatímco 

měkké polstrování sluchátek zajišťuje pohodlí 

při dlouhém poslechu, 1,2 m dlouhý přívodní 

kabel je ideální pro venkovní použití. Design 

typu DJ umožní poslech hudby i v okolí.

2. cena: Zažijte doma  
trojrozměrný obraz

Nový Blu-ray přehrávač Philips BDP2980 

s technologií 3D a rozlišením 1 080p umožňuje 

vychutnat si doma plný zážitek ze 3D ve  vy-

sokém rozlišení, technologie Dolby TrueHD 

přináší vysoce věrný zvuk. Přístroj je certifiko-

ván pro přehrávání DivX ve vysokém rozlišení 

a  umožňuje posun titulků pro širokouhlé ob-

razovky bez ztráty jediného titulku. USB 2.0 

přehrává video nebo hudbu z USB flash disku-

nebo harddisku. BD-Live (Profil 2.0) umožňuje 

on-line vychutnání Blu-ray bonusového obsa-

hu.  Funkce EasyLink ovládá všechny výrobky 

s podporou EasyLink pomocí jediného dálko-

vého ovladače.

3. cena: Dokonalé oholení

Holicí strojek se zastřihovačem vousů Philips 

SensoTouch RQ1175 s technologií kopírování 

obrysů tváře GyroFlex2D se snadno přizpů-

sobí křivkám tváře a  při dokonalém oholení 

současně minimalizuje tlak na pokožku a tím 

její podráždění. Patentovaný holicí systém 

Super Lift & Cut s dvojitým břitem navíc nad-

zvedává vousy a  přináší tak i  oholení pod 

úrovní pokožky. Holicí hlavy DualPrecision 

mají držáky pro oholení normálních vousů 

a  otvory pro holení i  toho nejkratšího strni-

ště. Nasazovací zastřihovač vousů nabízí 

pět stupňů i nastavení délky zastřižení. Ho-

licí strojek je akumulátorový (Li-Ion) s dobou 

provozu 50 minut, přičemž dokonalý přehled 

o stavu nabití poskytuje pětistupňový indiká-

tor akumulátoru. Součástí balení je praktický 

nabíjecí stojánek a pouzdro. 

4. cena: Zdravější cesta  
k dokonalým kadeřím a loknám
S  novou kónickou 

kulmou Philips Curl-

Control HP8605 

s osmi stupni nasta-

vení teploty můžete 

vytvářet libovolné 

variace vlnitého 

účesu bez ohrožení 

zdraví vlasů. Kulma 

disponuje válcem 

s průměrem 25 mm, 

který má ochranný 

keramický povrch, 

maximální teplota 

200 °C pak garan-

tuje perfektní vý-

sledek bez ohrožení 

zdraví vlasů. Bez-

pečnější používání 

přináší jak chladná špička, tak i  automatic-

ké vypnutí po 60 minutách. Duální napájení 

umožňuje použití kdekoliv na cestách, prak-

tická je také 1,8 m dlouhá napájecí šňůra, 

LED kontrolka prozradí, kdy je kulma připra-

vena k použití. 

soutěžte o novinky s Philipsem!
Odpovědi zasílejte do  pátku 14. září 2012 

na  e-mail inspirace@motyl.cz nebo poštou 

na  adresu Inspirace Euronics, P.  O. Box 

218, 757 01 Valašské Meziříčí. Do předmě-

tu e-mailové zprávy nebo na obálku uveďte 

heslo „Soutěž“. Pro rychlejší jednání o zaslá-

ní výhry předejte své telefonní číslo. Výherci 

budou zveřejněni v  příštím čísle časopisu, 

které vyjde v pondělí 8. října 2012.

1. Jak dlouhá je přívodní šňůra dodávaná se sluchátky Philips SHL3000WT/00? 
2. Jak se jmenuje technologie, která se u nového 3D Blu-ray přehrávače BDP2980 

stará o špičkový zvuk? 
3. Jaká technologie se stará u holicího strojku Philips SensoTouch RQ1175 o sku-

tečně vynikající oholení mužské tváře? 
4. Co se stane, pokud necháte novou kulmu Philips CurlControl HP8605 zapnutou 

v zásuvce?

OTáZKy

SOUTĚŽ

Pro každého máme něco! 
Philips je jedním z předních světových inovátorů, která neu-
stále přináší na trh novinky z mnoha oborů. V tomto čísle Inspi-
race můžete s Philipsem soutěžit o parádní sluchátka, skvěle 
vybavený blu-ray přehrávač, holicí strojek se zastřihovačem 
vousů a bezpečnou kulmu. 

3.
cena

1.
cena

2.
cena

4.
cena

Znění tajenky křížovky pošlete nejpozději do pátku 14. září 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 8. října 2012.

Vyluštěte křížovku a vyhrajte jeden ze tří zubních kartáčků Philips Sonicare HX6511/02 EasyClean. Tyto elektrické nabí-
jecí kartáčky díky patentované sonické technologii dokážou odstranit ze zubů i více plaku a zabarvení než klasický kar-
táček. Sonické vibrace zajišťují šetrné vyčištění bez použití tlaku, stačí jednoduše přiložit k zubům. K výhodám patří i vy-
čištění těžko dostupných míst. Jsou vybaveny světelným indikátorem nabíjení a mají potlačený přenos vibrací do ruky. 

vyhrajte jeden ze tří zubních kartáčků Philips sonicare Hx 6511/02 easyclean!
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VYUŽIJTE NAŠE OSOBNÍ SLUŽBY

Rozhodujícím faktorem při nákupu je bezpochyby nejlepší cena. Proto, když 
u nás nakoupíte zboží a následně zjistíte, že jej maloobchodní konkurence 
nezařazená v síti elektro prodejců Euronics nabízí za cenu nižší, rozdíl v ceně 
Vám zpětně vyplatíme. Při splnění podmínek bude Vaše žádost vyřízena 
do 10 pracovních dnů.

Již nemusíte řešit nedostatek � nančních prostředků na pořízení 
vytouženého spotřebiče. Nabízíme Vám možnost nákupu na splátky 
prostřednictvím několika výhodných produktů, ze kterých si můžete 
vybrat ideální způsob placení dle Vašich možností.

Přinášíme Vám kompletní servis včetně dopravy do místa Vašeho 
určení, zapojení na místě a ekologickou likvidaci starého výrobku. 
Stačí si na prodejně dohodnout vhodný termín dopravy a o ostat-
ní se již postaráme my. Spotřebič vyneseme do patra, postavíme 
na místo jeho užívání a pomůžeme s jeho základní instalací. 
Na požádání Vám odvezeme starý spotřebič, který již dosloužil, 
a následně se postaráme o jeho ekologickou likvidaci.

1.   GARANCE NEJLEPŠÍ CENY

2. NEJVÝHODNEJŠÍ SPLÁTKY

3. DOPRAVA
ZÁKLADNÍ INSTALACE 

 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE

V EURONICS Vám poskytneme pohodlný nákup,  
kvalitní  servis a širokou škálu služeb. 
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Spotřebiče do domácnosti si pořizujeme s předpokladem, že vydrží 
mnohem déle, než jenom dva roky, po které je chrání zákonná záruční 
doba. Když se poté výrobek porouchá, zajisté oceníte naši službu 
zvanou „Prodloužená záruka“. Zákonem stanovenou záruční dobu 
24 měsíců lze podle Vaší volby prodloužit o jeden, dva, nebo tři roky. 
Prodlouženou záruku lze zřídit na „bílou“, „černou“ i „šedou“ techniku 
a vztahuje se na produkty s kupní cenou nad 3.000 Kč včetně DPH. 
Pojištění pamatuje i na situace, kdy výrobek nepůjde opravit.

Pořídili jste si například nový mobil nebo notebook, který Vám vypadl 
z ruky a rozbil se? Zákonná záruka nyní nepomůže. Proto jsme pro Vás 
připravili službu Pojištění nahodilého poškození, kdy zboží bude proti 
nenadálým a nečekaným situacím ochráněno po dobu dvou let! Pojištění 
neplatí pouze pro mobilní telefony, kamery a notebooky, ale také pro další 
výrobky z kategorie bílé, černé i šedé techniky. 

Samozřejmostí pro nás je odborně vyškolený personál připravený vždy 
poradit a pomoci s výběrem toho nejvhodnějšího produktu pro Vás. Máte 
tak jistotu, že za své peníze získáte nejen produkt dle svého přání a potřeb, 
ale také garanci špičkových služeb a profesionálního přístupu. Naším cílem 
je dlouhodobě pozitivní vztah se zákazníkem založený na spokojenosti 
nejen s úrovní cen, ale i s doprovodnými službami. 

4. PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY

5. POJIŠTĚNÍ 
NAHODILÉHO POŠKOZENÍ

6. ODBORNÉ PORADENSTVÍ

elektro z vaší ulice 

Bližší informace k těmto službám získáte u personálu prodejny.
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Výherci z minulého čísla

s firmou Philips o přehrávače

Na  otázky soutěže se společností Philips 

správně odpověděli a  ceny z  minulého čísla 

získávají tito vylosovaní výherci:

1. Přehrávač GoGear Ariaz získává  

Jarmila Foltýnová ze Zborovic. 

2. Přehrávač GoGear Vibe vyhrává  

Jaroslav Motlíček z Uničova.

3. Přehrávač GoGear Raga dostane  

Karel Mojžíš z Boru.

4. Na přehrávač GoGear SoundDot se může 

těšit Michal Uhřík z Jablůnky.

Správné odpovědi:

1. Jak se jmenuje technologie firmy Philips, 

která u přehrávačů GoGear chrání sluch před 

poškozením?

Tato technologie nese název SafeSound.

2. Jak označuje Philips technologii intuitivního 

nastavení zvuku, aby ten vyhovoval vašim pre-

ferencím a potřebám? 

Intuitivní nastavení zvuku se jmenuje 

Sound Personalization.

3. V  kolika barevných odstínech se vyrábějí 

přehrávače GoGear Vibe a Raga? 

V pěti barvách: růžová, červená, fialová, 

modrá a černá.

Křížovka

Pět epilátorů Panasonic typu ES-WD92 

nebo ES-WD42 za zaslání správné tajenky 

z minulého čísla „S Panasonikem zvládnete 

léto hladce“ putuje k následujícím vylosova-

ným šťastným výhercům:

Janě Vyskočilové z Plzně, Haně Pošvicové 

z Chabařovic, Rostislavu Šlejharovi z Hra-

bůvky, Jiřímu Svobodovi ze Semil a konečně 

Elišce Matalové ze Žulové. 

Všem výhercům srdečně gratulujeme 

a ostatním děkujeme za zájem. Příště to 

vyjde třeba právě vám!

Příští číslo

Společnost Euronics připravila pro všechny 

zákazníky další novinku. Jde o kreditní kartu 

Euronics, jejíž hlavní výhody lze shrnout do 

několika bodů: při nákupu nad 6.000 korun 

dostáváte ihned zpět 600 korun na kreditní 

účet, v  dalších měsících dostanete až 150 

Kč jako odměnu za nákupy, 0% úrok po 

dobu až 55 dní na bezhotovostní nákupy v 

prodejnách v ČR i zahraničí*, poplatek ve 

výši 0 korun za první tři výběry z bankomatu 

v ČR a samozřejmostí je vydání karty zcela 

bez poplatku.

Jak kartu získáte?
Vyberete si zboží v minimální ceně nákupu 

nad 6.000 Kč, připravíte si doklad totožnosti 

a jeden z uvedených druhých dokladů (pas, 

řidičský průkaz, bankovní kartu, průkaz 

zdravotní pojišťovny, zbrojní průkaz) a per-

sonál prodejny s vámi vypíše žádost o kartu. 

Výsledek předběžného posouzení se dozvíte 

ihned na místě a po schválení si zboží rovnou 

odnášíte a na uvedenou korespondenční 

adresu obdržíte Euronics kreditní kartu. Ná-

sledující měsíc pak obdržíte výpis z úvěro-

vého účtu, kde budete mít připsaný bonus 

600 Kč.

Jak karta funguje?
Máte s  ní online přístup 24 hodin denně, 

slouží pro bezhotovostní nákupy v  prodej-

nách, pro převody peněžních prostředků na 

bankovní účet i pro dobíjení mobilního tele-

fonu. Můžete dokonce Virtuální kartou reali-

zovat bezpečné platby na internetu.

Chcete vědět víc?
Kontaktujte personál jakékoli prodejny Euronics.

 
Poznámka: *Příklad splácení: výše úvěru 100 000 Kč, roč-
ní úroková sazba 22,68%, RPSN 29,92, celkem zaplatíte 
114  905 Kč (dodatečné předpoklady pro výpočet: celková 
výše úvěru je vyčerpaná ihned v hotovosti výběrem z banko-
matu v ČR, úvěr je poskytnut na 12 měsíců a je splácen 12 
stejně vysokými splátkami), pojištění 3,34% z měsíční splát-
ky, poplatek za výběr z bankomatu 100 Kč, měsíční poplatek 
za správu a vedení úvěrového účtu 69 Kč. 

Bylo to jen ve  vašich rukách a mohli jste vy-

hrát spotřebiče Samsung v  celkové hodno-

tě 147  000 Kč! Stačilo přijít na  jednu ze 160 

prodejen Euronics, vyplnit soutěžní kupón 

a tipnout si, kolik certifikátů „Euronics záruka 

40 měsíců“ bylo vydáno v  prodejnách Eu-

ronics od  1. 1. 2012 do  30. 6. 2012. Soutěž 

probíhala na  prodejnách Euronics v  období 

od 1. 7. do 31. 7. 2012. Výherci jsou uvedeni 

na na webu euronics.cz.

Mobilní telefony a mobilní zařízení
Kategorie, o které se poslední dva roky hodně hovoří! Chytré mobilní 

telefony trhají prodeje na všech kontinentech a tablety jsou s nimi ruku 

v ruce. Chceme komunikovat kdekoli a s kýmkoli – a výrobci nám v této 

oblasti jsou na ruku. Podívejme se, jaké jsou trendy a kam se ubírá vývoj 

v této oblasti.

spotřebiče pro osobní hygienu a domácí péči
Malé, ale šikovné! Tak bychom mohli nazvat spotřebiče, které se starají 

o  vaši osobní hygienu 

a slouží pro domácí péči, 

ať už o vaše vlasy nebo 

tělo. Takových spotřebi-

čů na trhu najdete haba-

děj a my vám poradíme, 

jaké výrobky jsou těmi 

nejlepšími v  jednotlivých 

oborech a  jak si vybrat 

ten správný.

Inspirace Euronics 5/2012 vyjde v pondělí 8. října 2012.

Hlavními tématy následujícího čísla budou:

vydělávejte s kreditní kartou euronics!

velká tipovací soutěž o výrobky samsunG za 147 000 korun!
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