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Vážení čtenáři Inspirace,

listí skončilo v popelnicích a na kompostech 

a to je znamení, že zase budeme mít dost 

práce. Dost práce se sháněním vánočních 

dárků a pečením vánočního cukroví. Letošní 

Vánoce budou pro mnoho z nás skromnější, 

než jsme byli zvyklí z minulých let, a Silvestr 

2012 nám asi nepřijde tak veselý, když 

víme, co nám vládní garnitura připravila 

hned od Nového roku – 1. 1. 2013. Vyšší 

daně, nutnost uskrovnit se ještě více. 

A protože víme, že je nutné čím dál tím 

častěji obrátit korunu v ruce, než ji inves-

tujeme do nějakého potřebného vybavení 

domácnosti nebo výrobku pro uspokojení, 

připravili jsme pro vás vánoční tipy. Třeba se 

inspirujete – ostatně od toho náš časopis 

nese název Inspirace. Dále jsme nachystali 

přehled toho, co dokážou televizory 

koncem roku 2012. Nečekejte zázraky, ale 

nějaké novinky tu přeci jen jsou. Podobně 

je tomu i u druhého velkého tématu, který 

jsme zaměřili na vánoční pečení. A když 

pečení, tak trouba. A když trouba, tak ta 

nejlepší a nejekonomičtější. 

A protože víme, že zvažujete investice, 

přidáváme do testů také představení 

nových výrobků – pokud je máme k dispo-

zici – i energetické třídy spotřebičů. Ty totiž 

doprovázejí funkčnost výrobku a jeho cenu, 

protože vás informují o tom, jakého žrouta 

elektrické energie si domů pořizujete. 

Druhou novinkou, kterou jsme vyzkoušeli 

už v minulém čísle, ale nyní jí dáváme 

větší prostor, jsou QR kódy. Myslíme si 

totiž (a prodeje nás o tom přesvědčují), 

že chytrých mobilních telefonů a techniky, 

i telefonů, které dokážou QR kód vyluštit, je 

už tolik, že vám chceme podat pomocnou 

ruku. Sejmutím QR kódu se dostanete 

do našeho dárku v předvánočním období 

– totiž nového webu společnosti Euronics, 

vydavatele tohoto časopisu. Přesněji 

přímo na webovou stránku, kde je výrobek 

z časopisu prezentován – i s aktuální 

cenou (která se může lišit od té v časopisu 

uvedené třeba díky slevovým akcím).

Přeji vám osobně i za tým, který se stará 

o to, abyste Inspiraci Euronicsu měli šest-

krát do roka vždy po ruce, krásné a v klidu 

prožité Vánoce, prima oslavu Silvestra 

a šťastné vykročení do roku s třináctkou 

na konci.

Milan Loucký
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Společnost Apple, tvůrce iPadu, 

představila před Vánocemi dvě novin-

ky, které bychom vám rádi představili. 

Jednou z nich je tablet iPad mini 

(s cenou od 8.490 Kč) se 7,9palcovou 

úhlopříčkou obrazovky a druhou je 

„klasický“ tablet iPad čtvrté generace 

(od 12.790 Kč) s 9,7palcovou úhlo-

příčkou obrazovky Retina, který oproti 

loňskému modelu New iPad opět 

zdvojnásobil svůj grafický výkon.

Co takhle dát vašemu manželovi 

k Vánocům vinotéku Hyundai 

VIN21DZ (3.999 Kč)? Vinotéka 

má dvoje dveře s nastavitelnou 

různou teplotou v každém oddílu 

a pojme celkem 21 lahví vína: de-

vět v horní zóně, kde se dá nasta-

vit teplota v rozmezí od 8–18 °C, 

nebo dvanáct lahví vína v dolním 

prostoru s nastavitelnou teplotou 

11–18 °C. Ve vinotéce se budou 

mít vína jako v bavlnce!

Kávovar Philips 

HD8753/19 Intelia 

(15.990 Kč) je přístroj, 

který vaše oblíbené ka-

pučíno připraví stiskem 

pouze jediného tlačítka! 

Jednoduché a praktické 

je také dávkování mléka 

či samotné ovládání 

přístroje pomocí tlačítek 

a přehledného LED 

displeje.

Hledáte ideální vánoční dárek? Něco hezkého, 

ale také praktického? Pro tetu, dědečka nebo 

kamarády? Něco, co budou mít vaši blízcí 

neustále na očích? Vyberte meteostanici Hyundai! 

Ve vánoční nabídce pak k vybraným modelům 

získáte ještě dárek – stylové náramkové hodinky 

v hodnotě sedmi set korun, které si můžete vybrat 

ze tří barevných variant. Navíc na meteostanice 

Hyundai je poskytována nadstandardní záruka 

v délce 40 měsíců. 

Na obrázku vidíte meteostanici Hyundai WSC 

2032 (2.498 Kč) s funkcí fotorámečku.

Elegantní, dobře vybavený a přitom cenově výhodný notebook Toshiba Satellite C855-1QH 

(10.990 Kč) splní vše, co od notebooku očekáváte. Vše se u tohoto modelu točí kolem 

Windows 8, se kterým se setkáte na 15,6palcovém lesklém displeji.

Skvělá herní konzole Microsoft Xbox 360 

Kinect (7.990 Kč) v síti Euronics navíc 

exkluzivně se čtyřmi hrami Adventures, 

Disneyland, Forza 4, Disney Pixar Rush 

v hodnotě 1.598 Kč!  Skvěle vybavená 

a nadupaná herní konzole se díky Kinect 

boxu dá ovládat pohybem nejen paží, 

ale celého hráčova těla. Zapomeňte 

na ovladač, ovladačem této herní konzole 

jste vy sami! A navíc si u mnoha her 

parádně zacvičíte.

A co byste řekli velmi slušně vybavenému a elegantnímu tabletu Gogen 

TA10100 DUAL (5.990 Kč) s dvoujádrovým procesorem a úhlopříčkou 

9,7 palce velmi kvalitního displeje IPS, který zobrazí video až do rozlišení 

1 920 x 1 080 bodů (ve Full HD)? Tento model vládne obrovským 

množstvím multimediálních formátů, které dokáže zobrazit nebo přehrát.
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Blíží se doba Vánoc, a tak bychom vám rádi nabídli pár zajímavých tipů na 
vánoční dárky. Některé z nich jsou hity, jiné zase dokážou obdarovaného 
překvapit i potěšit. Inspirujte se s námi.

Pro každého něco!
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Sony XPERIA Tipo (3.695 Kč) lze cha-

rakterizovat jako levný, šikovný a kom-

paktní telefon s operačním systémem 

Android. Nabízí jednoduché a snadné 

ovládání a to činí z telefonu XPERIA 

Tipo ideální volbu pro uživatele, kteří 

si pořizují svůj první chytrý telefon. 

S vlastním průvodcem nastavením, ve-

stavěnou aplikací umožňující sledovat 

objem stahovaných dat, jedinečnou 

životností baterie a poslední verzí 

platformy Android 4.0 Ice Cream 

Sandwich umožňuje přístroj uživate-

lům vychutnat si zážitek z používání 

chytrého telefonu na maximum.

Natočte své sportovní zážitky nebo 

zachyťte krásu podvodního světa při šnor-

chlování. Sportovní outdoorová kamera 

Gogen DC 180 HD (3.990 Kč) je ideální pro 

jakoukoli venkovní zábavu a adrenalinové 

sporty. Se sadou šikovných držáků ji na-

montujete na cyklistickou, lyžařskou nebo 

motorkářskou helmu, na řídítka, přední 

představec kola či vidlici. Kameru můžete 

připevnit přímo na hlavu, na ruku, přilepit 

na snowboard, lyže, motorku nebo na sklo 

automobilu. Záznam si pořiďte i z vodních 

sportů nebo volného potápění, protože 

s vodotěsnou kamerou je možné natáčet 

do hloubky pěti metrů. 

Barevné filtrační konvičky v matném prove-

dení oživí váš interiér. Celkový objem dva litry, 

objem zásobníku na přefiltrovanou vodu je 

1,3 litru. Díky filtru s unikátním patentovaným 

pětistupňovým systémem filtrace odstraňuje 

usazeniny a nečistoty. Studené i teplé nápoje 

jsou chutnější díky iontové výměně pryskyřice 

snižující tvrdost vody, redukující obsah chloru 

a těžkých kovů, které negativně ovlivňují chuť 

vody. Přefiltrovaná voda dokonce zlepší chuť 

a vzhled vařené zeleniny a používání konvice je 

ekonomičtější a ekologičtější než balená voda. 

Čerstvou vodu máte vždy po ruce! Konvice se 

vejde do dveří chladničky a součástí balení je 

filtr na třicet dní.

Nokia Asha 300 (2.595 Kč) s rychlým 

připojením k internetu přes 3G a snadno 

použitelným dotykovým displejem vám 

usnadní váš on-line život. S telefonem Nokia 

Asha 300 je skutečně snadné být neustále v 

kontaktu. Zaktualizujte si stav na Facebooku 

nebo používejte e-mailové účty a nechejte 

se ihned informovat o příchodu nových 

zpráv. Pětimegapixelový fotoaparát zachytí 

všechny hezké a překvapivé věci, na které 

narazíte v každodenním životě.

Elegancí ohromující snídaňový set DeLonghi Icona 

Vintage se skládá z varné konvice (2.299 Kč), 

pákového kávovaru (4.999 Kč) a naprosto netradičně 

řešeného topinkovače (1.999 Kč). Z vašich snídaní 

udělá domácí ranní událost, která vám připraví 

krásný den!

Naprosto skvěle vybavený LED televizor LG 

47LM660S (26.990 Kč) v designu Cinema Screen 

s tloušťkou kovového rámu pouze 1 mm. Tato 

Smart TV obsahuje plnohodnotný internetový 

prohlížeč, prémiové aplikace a obchod, ve kterém 

je možné získávat nové aplikace. Má integrovaný 

satelitní HD tuner DVB-S2, DVB-T tuner, DVB-C 

tuner, HDTV (MPEG-4) tuner, zabudované Wi-Fi, 

PIP (obraz v obraze), WiDi (bezdrátový přenos 

obrazu) a umožní nahrávání DVB-T vysílání 

na externí pevný disk nebo vysokokapacitní USB 

flash paměť. K televizoru dostanete zdarma navíc 

dvoje dětské 3D brýle a 3D Full HD kameru LG!

Meteostanice Hyundai WS 2200 (999 Kč) 

vás dokáže spolehlivě naladit na dobrou 

náladu, i když je venku nepříjemné počasí, 

protože zobrazuje předpověď počasí na 

LCD displeji v různobarevném provedení. 

K této elegantní a snadno pochopitelné 

stanici dostanete externí čidlo teploty, 

40měsíční záruku a také stylové náramkové 

hodinky v hodnotě 700 Kč zdarma navíc!
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Elegantní, výkonný a dobře vybavený 

notebook Sony VAIO E1512E6EW 

(13.490 Kč) s 15,5palcovou úhlopříč-

kou displeje palce je atraktivní a při-

tom elegantní. Získáváte ho s novým 

operačním systémem Windows 8.



autor: Bohumil Herwig, foto: Gogen, Panasonic, Philips, Samsung

ELEKTRONIKA • NOVINKY

Splňte si touhu
V bílé a černé přichází HTC 

Desire X (7.489 Kč) s operač-

ním systémem Android 4.0, 

uživatelským rozhraním Sense 

4 a dvoujádrovým proceso-

rem. Displej s úhlopříčkou 

10,2 cm (4") a rozlišením 480 

x 800 bodů doplňují 4 GB 

paměti a fotoaparát s bleskem, 

automatickým ostřením a svě-

telností f/2,0.

Citlivý
Digitální jednooká zrcadlovka Nikon D600 (49.990 Kč) 

má čip typu CMOS ve formátu FX a rozlišení 24,3 milionu 

pixelů. Citlivost ISO 100-6 400 lze rozšířit až na ISO 

25 600 nebo naopak snížit na příjemných ISO 50. Video 

natáčí v rozlišení Full HD 1 080p s 30 sn./s a k dispozici je 

stejný obrazový procesor Expeed 3 jako u profesionálního 

modelu D4.

Úsporný
Philips 32PFL3207H (7.990 Kč) má podsvícení LED, 

úhlopříčku 81 cm s rozlišením 1 366 x 768 bodů a audio-

systém o výkonu 2x 10 W. Zabudován je tuner DVB-T/C, 

tři rozhraní HDMI a přes USB můžete přehrávat i video 

ve formátu H.264, resp. MPEG-4. Spotřeba je podle 

energetického štítku EU 37 W a televizor je zařazen do 

energetické třídy A. 

S lehkým dotykem
Poslední dobou se množí 

doplňky pro nový operační 

systém Windows 8. 

Uvedla je i společnost 

Logitech a jde o dvojici 

myší a jednu bezdrátovou 

dotykovou destičku Wireless 

Rechargeable Touchpad T650 

(1.999 Kč) s podporou gest. 

Obě myši, Touch Mouse T620 

(1.749 Kč) i Zone Touch Mouse 

T400 (1.249 Kč, viz foto), mají 

namísto tlačítek citlivý celý 

povrch a v prvním případě 

ho doplňuje podpora gest, 

v druhém pak povrch ze skla.

foto: HTC, Logitech, Nikon, Samsung

Pro sport i pro film
Panasonic Lumix GH3 (32.000 Kč za samotné tělo) pracu-

je s výměnnými objektivy standardu Micro 4/3 a je určen 

pro náročné uživatele. Nahrává do vysoce kvalitního Full 

HD 1 080p, formátu AVCHD a záznam má až 50 sn./s při 

neuvěřitelném datovém toku 72 Mb/s. Za pozornost stojí 

i nová metoda redukce šumu, hmotnost solidních 550 g 

a displej i hledáček provedený v technologii OLED.

Vybavený
Televizor Samsung UE32ES5300 (8.990 Kč) 

s 81 cm je vybaven tunery DVB-T/C a má 

dokonce i přístup na internet s přípravou pro 

napojení Wi-Fi (stačí dokoupit adaptér). K dis-

pozici je dostatek rozhraní (3x HDMI, 2x USB), 

podpora telefonování přes Skype a samozřej-

mě nechybí ani multimédia.

Sofistikovanější přehrávač
Videopřehrávač Gogen PMP 720 (1.390 Kč) je vybaven 

rozhraním USB, mechanikou karty SD (HC), displejem 

o úhlopříčce 17,8 cm (7") s rozlišením 480 x 234 bodů 

a dokonce i videovýstupem na televizor. Přehrává foto-

grafie v JPG, hudbu v MP3 a WMA video ve formátech 

AVI, DivX a XviD. PMP 720 má při hmotnosti 330 gramů 

rozměry 195 x 124 x 15 mm.

Mini eso
Samsung Galaxy S III má konečně i menšího bratříčka. 

Jmenuje se mini, stojí 8.990 Kč a nabízí dvoujádrový 

procesor, pětimegapixelový fotoaparát a kvalitní displej 

typu AMOLED o úhlopříčce 10,1 cm (4"). Vše doplňuje 

Android 4.1, 8 GB paměti a mechanika karty microSD. 

A rozměry? Ty jsou 122 x 63 x 10 mm (110 g). A abyste 

nemuseli hledat rozměry „normálního“ SIII, tady jsou: 

134 x 71 x 9 mm (130 g).
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I u Windows 8 uvedených u nás na konci října 

Microsoft tvrdí, že jsou předělové. Ostatně tvr-

dil to už mnohokrát i v minulosti. Tentokrát má 

ale skutečně pravdu. Stejně jako ji měl před 

uvedením Windows 2000. Počítejte s  námi: 

Windows 8 poprvé pojedou i na jiném proce-

soru než od  Intelu (Windows 8/RT pro archi-

tekturu ARM), poprvé v historii nabízejí napros-

to jiné uživatelské prostředí a mj. poprvé také 

mají rozumné dotykové ovládání. To opravdu 

nikdy dříve Windows neměly a  od  verze 3.x, 

kdy se poprvé objevily na trhu, to byla jen jed-

na velká katastrofa. 

Další zásadní změnou je snadná reinstalace 

operačního systému, nový způsob distribu-

ce aplikací (přechod na  internetový obchod) 

a koneckonců i to, že vedle obvyklých stolních 

a přenosných počítačů budou Windows 8 po-

prvé k mání i pro tablety. A to je hodně zajíma-

vé, protože současnost vypadá tak, že Apple 

iOS je určen pro mobily a pro tablety, stejně 

jako Google Android. Jak vidíte, Microsoft 

na to jde trochu jinak.

Windows 8 budou k dispozici i jako 32- i 64bi-

tová verze a ovládání bude tzv. pod obojí, tedy 

prostým dotykem i klávesnicí a myší. Podporo-

váno je navíc i tzv. multidotykové ovládání, takže 

například fotografie můžete roztahovat či přibli-

žovat prsty a k dispozici jsou i další gesta, jako 

třeba vyvolání nedávno spuštěných aplikací. 

Obdobu „osmiček“ také uvidíte – v podo-

bě tzv. Windows Phone 8 – i u mobilních te-

lefonů. A  i  ta je oproti předchozí, tentokráte 

taktéž „dlaždičkové verzi“ dosti upravená. 

Jak vidíte, nová „okna“ jsou rozhodně pře-

dělová a určitě stojí za to se s nimi blíže se-

známit. 

Naprosto nový styl
Zapomeňte na klasickou lištu Windows, teď 

frčí dlaždice! Jak můžete vidět z  fotografie, 

nová úvodní obrazovka se skládá z  různě 

velkých dlaždic, v nichž se mohou objevovat 

informace o  zprávách ze sociálních sítí, e-

-mailech, fotografiích, počasí, dokumentech 

atd. A nemusí jít pouze o informace statické, 

nýbrž i o dynamické, s měnícími se údaji po-

dle situace, takže jsou vlastně obdobou tzv. 

widgetů, které známe z televizorů, mobilních 

telefonů či tabletů i  z  některých předcho-

zích verzí Windows. Widget tak sbírá infor-

mace například o  počasí v  daném regionu 

a  ve  svém okénku, tj. v  dlaždici, je svému 

majiteli zobrazuje, takže se nemusí o nic sta-

rat. Díky funkci „Sdílet“ můžete obsah kdy-

koli odeslat, komu chcete.

Každá dlaždice úvodní obrazovky může 

být, vedle výše uvedeného, spojena s  řa-

dou dalších funkcí, aplikací či kontaktem, 

webem, adresářem nebo seznamem skla-

deb. Na úvodní obrazovku si zkrátka může-

te dát dlaždici, jakou chcete, a  můžete si je 

uspořádat podle vaší chuti (někdy u nich lze 

měnit i velikost). Nechybí ani přístup na nový 

internetový obchod Windows Store, ke které-

mu se dostaneme záhy. 

Pokud jde o  přepracované ovládání, vedle 

toho klasického s myší a klávesnicí je tu i do-

tykové, resp. multidotykové ovládání s  celou 

řadou gest (pohybů prstem/prsty). To tehdy, 

máte-li Windows 8 nainstalovány na  zařízení 

s dotykovým displejem či máte-li odpovídající 

periferii, třeba speciální dotykovou destičku. 

Klasická lišta a  klasické tlačítko Start chybí, 

je tu ale nabídka Start, kterou vyvoláte např. 

i tlačítkem na klávesnici. Vše doplňují postranní 

panely s vyhledáváním, otevřenými aplikacemi 

i nastavením. 

Aplikace na jiný způsob
Mezi základní aplikace doprovázející nový sys-

tém patří Pošta, Lidé (kontakty), Fotografie, 

Video, Hudba, Zprávy a novinkami je i  zabu-

dování starého dobrého Skypu (telefonování, 

zprávy) a aplikace SkyDrive. Ta nabízí přístup 

k datům z nejrůznějších zařízení. 

Aplikace mohou na  jednom místě sdružo-

vat informace z  více zdrojů. Například Pošta 

může zahrnovat e-maily z MS Outlook, Gmailu 

či Seznamu, na dlažici Lidé najdete kontakty 

z Facebooku, Skypu i MS Outlook apod. Vý-

sledkem je, že pod jednou střechou jsou data 

místní, lokální síťová i  data internetová. Vše 

doplňuje obchod Windows Store, kde získáte 

programy jak pro Windows 8, tak pro Windows 

8/RT. Vše je provedeno v obdobném duchu, 

jaký znáte z  chytrých telefonů a  tabletů, tak-

že tu najdete věci zdarma i za peníze a vybírat 

můžete z  řady kategorií nebo si požadovaný 

program nechat najít. Současně s Windows 8 

přichází i nová verze webového prohlížeče In-

ternet Explorer 10, která se dá rovněž ovládat 

dotykem.

WINDOWS 8 • NOVINKY

autor: Bohumil Herwig, foto: Hyundai, Lenovo

LENOVO MYSLÍ kONVERTIbILNě

Na  tiskové konferenci v Praze uvedla společnost Lenovo několik ultra-

booků třetí generace s otočnými dotykovými displeji a Windows 8. Říká 

se jim „konvertibilní“. My bychom lépe řekli – univerzální…

Tím nejzajímavějším byly ultrabooky IdeaPad Yoga (od  19.000 Kč) 

a ThinkPad Twist (od 23.900 Kč). V prvním případě se jedná o kombi-

naci tabletu a lehkého notebooku (od 1,3 kg), v druhém pak o obdobný 

výrobek, ovšem provedený v  řadě ThinkPad určené pro náročnější kli-

entelu. Zajímavostí je i to, že se dají používat v několika polohách. Vedle 

klasické notebookové i  jako stojánek (položí se na klávesnici), dále pak 

„stan“ nebo také „véčko“ (viz snímek ThinkPad Twist) a také jako tablet. 

To ukázkou překlopitelnosti displeje naznačuje fotografie IdeaPad Yoga. 

Lenovo vsadilo 

na  operační systém 

Windows 8, který 

má znamenat zvrat 

nejen v  uživatel-

ském prostředí, ale 

i  v  uzpůsobení ovlá-

dání pro dotyk, což 

doposud Microsoftu 

opravdu nešlo. Změ-

nou je i podpora pro-

cesorů, protože ve-

dle klasického Intelu 

je tu i verze Windows 8/RT určená pro procesory s architekturou ARM, 

resp. RISC. Vraťme se však k samotným notebookům… 

Jak bylo řečeno, všechny mají displeje na  kloubu umožňující z  nich 

udělat tablet a  s  výjimkou IdeaPad Yoga 11, který využívá čtyřjádrový 

procesor Nvidia Tegra, pracují s Intelem. 

Yoga 11 nabídne tloušťku 16 cm, displej typu IPS s úhlopříčkou 30 cm 

(11,6") a až 13 hodin výdrže baterie. Obdobou je Yoga 13 s úhlopříčkou 

34 cm (13,3") a osmihodinovou výdrží. Oba používají flashové disky až 

do kapacity 256 GB, dále pak HD grafiku a mj. i výstup HDMI.

Profesionální ThinkPad Twist ze slitiny hořčíku je sice o  něco těžší 

(od 1,6 kg), ale má volitelně podporu komunikace přes 3G, IPS displej 

s úhlopříčkou 32 cm (12,5") a odolné sklo Gorilla Glass. Vybrat si může-

te mezi SSD diskem a klasickým diskem, nechybí ani klávesnice odolná 

proti polití.

Máte rádi staré nostalgické časy 

černých desek na  klasických gra-

mofonech? Pak jste možná také 

příznivci stylové retroelektroniky, 

kterou nabízí společnost Hyundai. 

Ta spojuje prvorepublikový design 

a  moderní technologie, a  tak do-

voluje přehrávání hudby ze starších 

i  nejnovějších nosičů. Řada Retro 

Style přehraje nejen vinylové, ale 

i  šelakové gramofonové desky, 

vybrané modely pak také zvláda-

jí kazety, cédéčka i  soubory MP3 

a WMA. U některých výrobků také 

můžete využít ripování, které převe-

de skladby ze starého hudebního 

nosiče přímo do formátu MP3 a vý-

sledek uloží na USB flash disk. 

Podzimní novinky představují 

dva multifunkční modely – RTCC 

770SU a RTCC 808 SU-

RIP za  3.999 Kč. Ten je 

univerzální, takže zvlád-

ne přehrát gramofonové 

desky, kazety, CD, sou-

bory  WMA a  MP3 přes 

USB i  karty SD (HC). 

Nechybí ripování a  LCD 

displej usnadňující ovlá-

dání.

Hyundai RTCC 770SU 

za  3.499 Kč je gramo-

fon s  rádiem, kazetovou 

a CD mechanikou a USB. 

Další dva krásné mo-

dely míří daleko do  minulosti. Jde o  gramofony s  charakteristickou 

troubou. RTCC 411 RIP a RTC 611 (na snímku) se tak v odpovídajícím 

interiéru mohou díky nezaměnitelnému vzhledu stát opravdovým uni-

kátem. I tyto gramofony mají zabudované i již zmíněné moderní tech-

nologie přehrávání. 

ELEKTRONIKA • NOVINKY

inSpirace eUrOnicS • 6/201210

NOVé RETRO HYuNdaI NaSTuPuJE

Windows jsou každodenní součástí života mnoha lidí na všech kontinentech. Teď přichází jejich 
radikálně změněná verze: Windows 8. A je skutečně naprosto odlišná od předchozích.

Dlaždičkové Windows 

Ve vánoční nabídce ke gramofonům v síti Euronics dostanete exkluzivní dárek, 
LP desku Největší hity karla Gotta. Gramofonová deska se 13 nejslavnějšími hity 
karla Gotta byla vydána speciálně pro řadu přehrávačů Hyundai Retro Style.
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DOmÁcí SPOTřEbIčE • NOVINKY

Zahraje dětem
Ano, řeč je o zubním akumulátoro-

vém kartáčku Oral B Kids Power D 

10.513 K (737 Kč), určeném pro děti 

od tří let. Výměnná dětská hlava 

kartáčku je menší, obsahuje ex-

trasoft (jemná) vlákna a vlákna 

Indicator, která dokonale vyčistí 

a včas indikují opotřebení 

hlavy a její nutnou výmě-

nu. Pro děti přitažlivý je 

hudební indikátor, který 

po minutě zahraje 

jednu z 16 melodií. 

Přístroj je vybaven 

malou cestovní 

nabíječkou.

3x a pro myčku
Dobrých výsledků ve spotřebě energie, mytí i suše-

ní dosahuje úzká, plně integrovaná myčka Candy 

CDI 9P45 která nabízí sedm programů, z toho dva 

pracující s teplotami 70 °C. Intenzivní program 

70 °C doplňuje hodinový speciální program se 

stejnou teplotou, který zachovává nízkou energe-

tickou náročnost ve třídě A. Kapacita devíti sad 

nádobí znamená vysoký výkon mytí a velmi účelné 

uspořádání vnitřního prostoru této zúžené myčky. 

Ochrana proti vyplavení je provedena systémy 

Aquastop & Overfow.

Chléb provoní byt
Čerstvý domácí chléb, u kterého dobře víte, z čeho je 

upečený, vyrobí pekárna Panasonic SD-2501 (3.797 Kč). 

Svoji činnost přizpůsobí teplotám okolí, takže na vý-

sledek pečení nebude mít vliv, jestli pečete na verandě 

chalupy, nebo doma v teplé kuchyni. Deset programů 

včetně programu pro džem a kompoty, bezlepkové 

pečení a dávkovač přísad jistě uspokojí i ty nejnáročnější 

uživatele. Samozřejmostí je i možnost odloženého startu, 

a tak můžete vstávat s vůní čerstvého pečiva.

Mixér na pyré
Tyčové provedení připomíná mixér s ostrými noži, ale 

v případě mixéru ETA 0059 jde 

o speciální přístroj pro výrobu ovocných 

i bramborových pyré. Nízké otáčky 

přístroje zabrání rozstřikování 

potravin spolu se speciálním košem 

ponořeným v potravině. Přístroj 

s příkonem pouhých 60 W se 

vyznačuje velmi tichým chodem 

a odnímatelným nástavcem, 

který lze umývat v myčce 

nádobí.

foto: Candy/Hoower, Electrolux, ETA, Philips

Páková klasika
Pokud jste si oblíbili dobré espreso, nemusíte nutně 

pořizovat automatický kávovar. Vestavný Whirlpool 

ACE010IX (11.990 Kč) je pákový kávovar, díky němuž 

s trochou cviku vykouzlíte tytéž kávové nápoje. Tlak 

15 barů a kvalitní káva je základem nápojů s mlékem, 

které napěníte vestavěnou parní tryskou. Termoblok 

s příkonem 1 000 W zodpovídá za rychlou přípravu 

k použití a 1,5litrový zásobník je optimální pro celou 

rodinu. Jednoduchý kávovar znamená také jednodu-

chou údržbu i odvápňování.

Pracuje s mlékem
Speciálně pro šetrné ohřívání a napěňování mléka, které 

využijete pro přípravu kapučína nebo latte macchiatto, 

je určen Dolce Crema Electrolux EMS5000 (1.899 Kč). 

K práci mu stačí příkon 500 W, jimiž ohřeje 250 ml mléka 

na teplotu 60 až 65 °C nebo ohřeje a napění 150 ml 

mléka. Ohřev není třeba hlídat a po 120 s napěňování se 

přístroj sám vypne.

Osm kilo čistoty
Úspory tekutého pracího prostředku slibuje pračka 

Fagor FE 8312D (13.990 Kč) díky automatickému 

dávkovači. Při klasických rozměrech umí vyprat až osm 

kilogramů prádla s energetickou třídou A+++, roční spo-

třebou vody 11 000 litrů a 196 kWh energie. Ostřeďová-

ní 1 200 otáčkami za minutu dosahuje třídy B. Vybavení 

15 programy a řadou přídavných funkcí, jako zkrácení 

pracího cyklu, odložené spuštění nebo ochrana proti 

zmačkání, umožní vyprat prádlo od silně znečištěné 

bavlny po jemné.

Zdravé vaření
Pokud chcete při vaření zachovat co nejvíce 

minerálů a vitamínů, je tu pro vás parní hrnec 

ETA 0134 (1.799 Kč), který je vybaven třemi 

průhlednými nádobami o celkové kapacitě 

12,25 litru. K tomu obdržíte nádobu na vaření 

až 1,5 kg rýže a držák na vaření šesti vajec. 

Nastavení pomocí 

otočného knoflíku až 

na 75 minut vaření, po 

kterých se přístroj sám 

vypne, je indikováno 

kontrolkou. Příkon 

1 000 W vyrobí páru 

velmi rychle. Doplňování 

1,4l nádoby je možné 

provádět zvenčí bez 

přerušení provozu také 

díky vodoznaku na 

ovládacím panelu.
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Při uvedení Windows 8 v New Yorku byl Aspire 

S7 označen jako nejlepší počítač, který kdy byl 

vyroben. Na tato ocenění navázal Acer ziskem 

ocenění CES Innovations 2013 Design and 

Engineering. Tím se bude honosit na výstavě 

CES 2013 v lednu 2013 v Las Vegas. 

Aspire S7 jsou jedny z nejzajímavějších doty-

kových ultrabooků s Windows 8. Se svou kon-

strukcí šasi z jednoho kusu hliníku jsou tenké, 

lehké i odolné. Jejich tloušťka je jen 11,9 mm 

a hmotnost pouhých 1,04 kg. Chlubí se 13,3- 

nebo 11,6palcovým dotykovým displejem 

IPS s plným Full HD rozlišením (1 920 x 1 080 

bodů), který je chráněn pevným víkem z bílé-

ho skla Gorilla Glass 2 nebo z hliníku. Unibody 

tělo je z jednoho kusu hliníku, je však extrémně 

pevné. Modely Aspire umožňují přes dotykově 

citlivý displej ovládat počítač s podporou gest 

až deseti prsty současně. 

Designovým prvkem u  Aspire S7 je ele-

gantní bílá barva 13,3palcového modelu 

s  dotykovým displejem. Displej je zepředu 

i zezadu obklopen lesklým bílým sklem Gorilla 

Glass 2 a i přes svůj tenký profil je extrémně 

pevné, odolné proti poškrábání a lze ho snad-

no čistit. Menší a lehčí 11,6palcový model má 

také dotykový Full HD displej, šasi z jednoho 

kusu hliníku a  hliníkové víko s  elegantním, 

do kříže kartáčovaným povrchem připomína-

jícím texturu tkanin. Povrch je odolný vůči po-

škození a zamezuje zanechávání otisků prstů 

i šmouh.

Ve  Windows 8 lze využívat výhod dotyko-

vého ovládání. Víko u 13,3palcového modelu 

Aspire S7 lze vyklopit až do úplné roviny (180°) 

a díky pantům s duálním krouticím momentem 

je dosaženo ideálního odporu při ovládání do-

tyky prsty na obrazovce, aby nastavený úhel 

displeje byl stabilní.

Acer přináší i  nový způsob chlazení Twin-

Air, prodlužující životnost baterie. Využívá 

dvou malých vysokorychlostních ventilátorů 

(pro nasávání studeného vzduchu a pro jeho 

vypouštění z ultrabooku ven). Umístění venti-

látorů v zadní části zajistí, že nejteplejší místa 

jsou vzdálena od prstů, dlaní i klína uživatele. 

Acer vybavil Aspire S7 elektroluminiscenčním 

(EL) podsvícením klávesnice, které se automa-

ticky aktivuje a  mění svůj jas podle intenzity 

osvětlení okolí. 

I  přes ultratenký design dostal Aspire S7 

do vínku nejmodernější výkonné technologie. 

Patří sem třetí generace procesorů Intel Core 

u modelu i5-3317U nebo i7-3517U, elektronic-

ké disky SSD. Zabudovaný akumulátor Li-Pol 

poskytne ultrabookům až šest hodin provozu. 

Ultrabooky Aspire S7 se mohou pochlu-

bit technologiemi Acer Green Instant On pro 

rychlé spuštění či probuzení systému a  Acer 

Always Connect pro neustálou aktualizaci dat 

přes Wi-Fi i v  režimu spánku. Acer Aspire S7 

nastartuje Windows 8 za šest sekund, z reži-

mu spánku se probudí za 1,5 sekundy.

SUPERNOVINKA • ELEGANcE

CHaRISMaTICkÁ ÚSPORNÁ dVOJICE

FRITOVÁNÍ VZduCHEM

Přitažlivý design Carisma, 

ve kterém je provedena prač-

ka Whirlpool AWOE 8914 

(17.190 Kč) a  sušička AZA 

799 (17.990 Kč), přináší i no-

vou funkci EcoMonitor, která 

informuje uživatele o spotře-

bě energie. Oba výrobky jsou 

vybaveny tradiční technologií 

značky Whirlpool – 6. smys-

lem, upravujícím proces pra-

ní i  sušení tak, aby výsledky 

vždy byly co nejlepší při co 

nejmenší spotřebě energie. 

Proto 6. smysl využívá sní-

mání teploty, zakalení vody, 

vlhkosti, otáček a  dalších 

veličin. 

Pračka Whirlpool AWOE 8914 zvládne vyprat osm kilogramů prádla 

tak úsporně, že je zařazena do energetické třídy A+++. K tomu můžete 

využít některý ze 14 programů, podle toho, zda perete prádlo jemné, 

bavlněné, velké kusy prádla, džíny nebo například vlněné. Technologie 

6. smyslu Colours se postará o výborné výsledky při praní barevného 

prádla a  funkce Colours 15 °C zase umožní prát ve studené vodě se 

stejnými výsledky jako dříve program Denní 40 °C. K úsporám přispívá 

i funkce doporučené-

ho dávkování prací-

ho prostředku spolu 

s Eco kuličkou zabra-

ňující spláchnutí pro-

středku do  odpadu 

napouštěnou vodou. 

Z dalších funkcí zmí-

níme dětskou pojist-

ku a možnost odlože-

ní startu praní až o 24 

hodin.

Sušička Whirlpool 

AZA 799 je vybavena 

tepelným čerpadlem, 

což znamená vyso-

ké úspory energie 

a  energetickou třídu 

A–40 %. Plnou sušič-

ku, sedm kilo prádla, usuší při programu extra suchá bavlna se spo-

třebou 1,73 kWh. Technologie 6. smyslu AirCare sama nastaví teplotu 

a stále sleduje parametry tak, aby zajistila co nejšetrnější sušení. Bohaté 

možnosti sušení znamená 14 programů, ze kterých jistě vyberete ten 

nejvhodnější pro každé prádlo, včetně vlny a  jemného prádla. I zde je 

samozřejmostí možnost odloženého startu.

Stále větší důraz na zdravé jídlo stál jistě za zrodem dalšího z řady spo-

třebičů pro zdravou přípravu pokrmů. Fritéza Philips HD9220 (4.396 Kč) 

je zcela nový výrobek a ani jeho design nepřipomíná jakýkoli známý spo-

třebič. Pracuje na principu rychle cirkulujícího horkého vzduchu a hor-

ního grilovacího tělesa. Její hlavní výhodou je fritování téměř bez oleje, 

což znamená daleko zdravější přípravu dlouhé řady pokrmů, ale i ener-

getické úspory. Brambory nakrájené na hranolky, které je nutné jinak fri-

tovat ve velkém množství rozpáleného oleje, aby nebyly příliš napuštěné 

tukem, stačí vložit pokapané malým množstvím oleje do 2,2litrové frito-

vací nádoby a nastavit teplotu vzduchu a čas přípravy (max. 30 minut). 

Po jeho uplynutí časovač automaticky přístroj vypne. Stejně připravíme 

krokety, masové kuličky, kousky masa i kuřecí stehýnka a další pokrmy. 

Pokud potřebujete připravovat dva pokrmy naráz, stačí využít dodávaný 

oddělovač potravin, vložený do fritovací nádoby.

K ohřevu vzduchu přístroj spotřebovává mnohem méně energie, pro-

tože pracuje s příkonem jen 1 425 W. Také odpadá spotřeba energie 

na ohřívání velkého množství oleje, který po fritování musíme nechat bez 

užitku zchladnout.

Případné pachy vzniklé fritováním odstraní vestavěný filtr. Oddělitelné 

části přístroje lze umývat v myčce nádobí včetně fritovací nádoby s ne-

přilnavým povrchem. Součástí balení je kromě návodu i brožura s řadou 

zajímavých receptů a triků pro správné využití fritézy, která se prodává 

v černém a bílém provedení.

DOmÁcí SPOTřEbIčE • NOVINKY
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Acer Aspire S7 

Na trh přicházejí notebooky série Acer Aspire S7. Zajímavé na nich je to, že – ač jsou novinkami 
na předvánočním trhu – už mají na kontě několik ocenění. Při jejich předpremiéře na veletrhu 
Computex 2012 v Tchaj-pej bylo na nejtenčí a nejlehčí ultrabook S7 od Aceru pohlíženo jako na 
jeden z nejzajímavějších dotykových počítačů kategorie Ultrabook s Windows 8. 

Displej lze vyklopit až o 180°, takže je možné počítač ovládat jako 
tablet na jedné straně a na druhé pak klasicky klávesnicí.
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DOmÁcí SPOTřEbIčE • INFRASAUNY

Zimní čas s sebou nese i problémy s různými infekcemi, nachlazeními a záněty horních cest dýcha-
cích. Účinnou možností, jak se proti nachlazení bránit, je otužování v infrasauně. Proto vám při-
nášíme čtyři tipy na infrasauny, které snadno postavíte během několika minut kdekoliv ve svém 
domě či bytě. Novinkami v sortimentu domácích infrasaun Hyundai jsou modely vybavené ionizé-
rem nebo vyrobené z luxusního cedrového dřeva.

Infrasauna Hyundai Lanzarote 2 z cedru 
cena: 35.990 Kč

Infrasauna Hyundai Rhodos 2 s ionizérem
cena: 29.990 Kč

Infrasauna Hyundai Lanzarote 2 s ionizérem
cena: 29.990 Kč

Infrasauna Hyundai Mallorca 2 s ionizérem 
cena: 23.990 Kč

Dvoumístná infrasauna s luxusním vybavením z cedrového dřeva používá moderní karbonová topidla 

s elektronickým ovládáním. Spotřeba na jeden saunovací cyklus (60 min): 2,36 kWh (závisí na okolní 

teplotě a způsobu používání sauny). 

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

• Výbava infrasauny: světelná terapie na bázi LED osvětlení, vnitřní osvětlení, rádio s přehrávačem CD, 

MP3 a USB vstupem

• Napájení: jednofázové 230 V, příkon: 1 820 W

• Rozměry (švh): 125 x 190 x 105 cm

Cedrové dřevo je díky svým vlastnostem luxusnější variantou materiálu, ze kterého se vyrábějí infrasauny.

Ionizér obohacuje vzduch velkým množstvím záporně nabitých iontů (aniontů), které ničí bakterie a viry a mají blahodárný vliv na vaše zdraví.

Infrasauna je určena pro dvě osoby a k vytápění vnitřního prostoru používá karbonová topidla. Její 

součástí je ionizér. Elektronické ovládání. Materiál kabiny je proveden z hemlocku a dodává se v barvě 

natural. Za jeden saunovací cyklus (60 min) spotřebuje 2,6 kWh (závisí na okolní teplotě a způsobu 

používání sauny). 

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

• Výbava infrasauny: vnitřní osvětlení, vnější osvětlovací rampa, rádio s přehrávačem CD, MP3, SD 

karty a USB vstupem

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

• Rozměry (švh): 125 x 190 x 125 cm

Dvoumístná infrasauna s ionizérem je vyrobena z hemlocku a dodává se v barvě natural. K vytápění 

vnitřního prostoru infrasauny jsou použita karbonová topidla a regulace je prováděna pomocí elek-

tronického ovládání. Spotřeba za jeden saunovací cyklus (60 min): 2,36 kWh (závisí na okolní teplotě 

a způsobu používání sauny). 

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

• Výbava infrasauny: světelná terapie na bázi LED osvětlení, vnitřní osvětlení, rádio s CD/MP3 přehrá-

vačem a USB vstupem

• Napájení: jednofázové 230 V, příkon: 1 820 W

• Rozměry (švh): 125 x 190 x 105 cm

Infrasauna pro dvě osoby využívá k ohřevu vnitřního prostoru karbonová topidla s elektronickou 

regulací. Infrasauna je vybavena ionizérem. Materiál kabiny je vyveden v hemlocku a dodává se 

v barvě natural. Spotřeba za jeden saunovací cyklus (60 min) je 2,36 kWh (závisí na okolní teplotě 

a způsobu používání infrasauny).

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

• Výbava infrasauny: vnitřní osvětlení, rádio s přehrávačem CD, MP3, SD karty a USB vstupem

• Napájení: jednofázové 230 V, příkon: 1 820 W

• Rozměry (švh): 120 x 190 x 105 cm

Doporučujeme pro váš domov Relaxujte v pohodlí svého domova!

Infrasauna z cedrového dřeva

Infrasauny s ionizérem:

Podzim pomalu klepe na dveře a s ním přichá-

zí i sychravé počasí. Určitě se vám tak v deš-

tivých studených dnech zalíbí myšlenka rela-

xovat v krásně vyhřáté infrasauně. Infrasauny 

jsou ideální pro relaxaci, detoxikaci organismu, 

otužování či k prohřátí před cvičením. Princip 

infrasauny spočívá v  prohřívání těla pomocí 

přenosu tepla infrazářením. Prohřívá se tak ne-

jen povrch těla, ale teplo proniká i do hloubky 

tkáně. Pokud tedy uvažujete o pořízení infra-

sauny, můžete zvolit infrasauny značky Hyun-

dai, které vám tentokrát na  této dvoustraně 

představujeme. 

Jsou k  dostání v  modelech pro jednu až 

tři osoby ve standardní nebo rohové úpravě. 

Většina modelů infrasaun Hyundai je vybavena 

rádiem a CD/MP3 přehrávačem se vstupem 

na  USB či SD kartu. Můžete si tak hudbou 

zpříjemnit pobyt v infrasauně.

Na co si dát při výběru infrasauny pozor?

Důležitý je také materiál, ze kterého jsou in-

frasauny vyrobeny. Infrasauny Hyundai jsou 

vyrobeny z   exkluzivního saunového dřeva 

hemlock neboli kanadského jedlovce. Toto 

dřevo je extrémně stabilní a  nekroutí se. Má 

velmi jemnou strukturou bez suků a pryskyři-

ce. Jeho další výhodou je imunita proti tvorbě 

a množení mikroorganismů. Pokud si chcete 

dopřát luxusnější provedení, zvolte infrasaunu 

vyrobenou z cedrového dřeva, které má odol-

nost proti vlhkosti, lepší tepelnou izolaci než 

běžné jehličnany, a navíc příjemně voní.

Je vhodné zajímat se také o topidla v infra-

saunách. Kvalitní karbonová topidla používa-

ná v infrasaunách Hyundai totiž zajistí – oproti 

běžněji používaným keramických topidlům – 

rovnoměrnější rozložení tepla v sauně, energe-

tickou úspornost, větší bezpečnost, rychlost 

a  efektivitu prohřívání organismu. Výhodou 

infrasaun Hyudai je i možnost elektronické re-

gulace teploty uvnitř sauny.

Vybrané modely infrasaun Hyundai jsou 

navíc vybaveny ionizérem (viz obrázek), kte-

rý obohacuje vzduch velkým množstvím zá-

porně nabitých iontů (aniontů), jež ničí bak-

terie a viry a mají blahodárný vliv na zdraví. 

Záporné anionty zmírní astmatické a alergic-

ké potíže i onemocnění dýchacích cest, sti-

mulují myšlenkovou činnost, zlepšují paměť, 

ulevují od  migrény a  zmenšují nespavost. 

Duševní i fyzická výkonnost se prokazatelně 

zlepšuje.

Montáž infrasauny je snadná, protože se 

dodává jako stavebnice, stejně tak připojení 

k elektrické rozvodné síti je jednoduché. Není 

třeba žádné složité zapojování, stačí pouze 

vsunout zástrčku do zásuvky.

K infrasauně Hyundai dva dárky!

Nyní v prodejnách Euronics získáte rovnou 

dva dárky při nákupu infrasauny Hyundai. 

Jeden se týká nadstandardní prodloužené 

záruky. Ke  každé infrasauně je nyní záru-

ka 40 měsíců. Druhým dárkem je souprava 

dvou luxusních osušek.

Značka Hyundai svým výrobkům věří. 

Na  všechny modely meteostanic a  auto-

rádií a  nyní i  infrasaun Hyundai garantuje 

záruku 40 měsíců. Tuto nadstandardní ga-

ranci nabízí Hyundai na základě pečlivého 

výběru komponent, precizního dílenského 

zpracování a důsledné kontroly kvality. Zá-

ruka 40 měsíců je vedle technických para-

metrů dalším důvodem, proč se při koupi 

infrasauny rozhodnout právě pro značku 

Hyundai. Záruka je poskytnuta na  zákla-

dě bezplatné registrace na  www.hyundai-

-electronics.cz v sekci Záruka.

Druhým dárkem je set dvou luxusních 

froté osušek Hyundai v  béžové a  černé 

barvě. Kvalitní zpracování osušek ze sto-

procentní bavlny s kontrastním štepováním 

vám jistě ještě více zpříjemní prožité chvíle.

S  infrasaunami Hyundai, jejichž jednot-

livé modely nesou jména středomořských 

letovisek, se budete cítit, jako byste byli 

právě na dovolené.  

Více informací o  infrasaunách Hyundai 

získáte na www.hyundai-electronics.cz.

ionizér v ifrasauně.

Dárek: Set luxusních osušek.
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ELEKTRONIKA • TELEVIzORY

Nic nového
pod sluncem,

zatím spíše jen  
postupné změny

Konec roku je tady, a tím pádem je tu i naše každoroční téma – televizory a vše kolem nich. 
I když se toho letos v této branži moc neodehrálo, snad jen s výjimkou příchodu výrazně většího 
množství televizorů s DVB-S, HbbTV a s pasivním 3D, příští rok nás nejspíše čekají větší změny. 
Především u zabudovaných tunerů. Ostatně samostatný materiál na téma DVB-T2, jehož vysílání 
bylo u nás letos zkušebně zahájeno, najdete na stránce 43. Tady se budeme věnovat hlavnímu 
podzimnímu televiznímu proudu včetně nejdůležitějších funkcí a nejzajímavějších modelů.

Televizory nejen na českém trhu dnes cha-

rakterizuje několik věcí: předně maximum 

LCD, méně plazem a praktická nula v oblasti 

OLED. Co se týče tunerů, základem většiny 

je DVB-T/C, a  to ve  variantě včetně příjmu 

HD vysílání. Větší množství televizorů než 

kdy dříve je vybavováno satelitními tunery 

opět uzpůsobenými i pro příjem HD (ozna-

čují se jako DVB-S/S2).

Stále proměnlivá, a tudíž nespolehlivá, je 

podpora multimédií. Ta se stabilizovala jen 

v oblasti fotografií v JPG. Podpora formátu 

MPO, tedy 3D snímků, které dnes umí řada 

fotoaparátů, je k  dispozici na  méně televi-

zorech, než se očekávalo. V hudbě je sice 

základem MP3, ale bohužel s proměnlivou 

podporou ID3 tagů, poslední dobou se pak 

přidává formát WMA a v menší míře i beze-

ztrátový FLAC, který se rozšiřuje i díky stále 

rostoucí kapacitě paměťových médií. 

Pokud trváte na  přehrávání multimédií, 

je dobré se spolehnout na externí zařízení, 

i  když v průběhu letošního roku jejich kva-

lita hodně poklesla (problémy s firmwarem). 

Tady je nutno nyní vybírat obezřetně, ale vše 

se jistě časem usadí.

Ještě bychom měli zmínit spotřebu 

elektrické energie. Její snížení je evidentní 

v  oblasti provozní, menší pokroky a  hlav-

ně u  méně značek, jsou znát i  u  spotře-

by v  pohotovostním režimu. Tady je stále 

metou 0,1 wattu, které ve střední a zvláště 

pak ve vyšší třídě dosahují některé vybrané 

značky a přístroje. 

Pokud toužíte po  „klasickém“ síťovém 

vypínači na  televizoru, odpojujícím televizor 
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sická nahrávací zařízení. Tohle je zjevně něco 

mezi tím a tedy svým způsobem jakýsi ústupek. 

A ještě poznámka – u jednoho televizoru (Philips 

40PFL5007K) jsme letos narazili na to, že nahrá-

vání a následné přehrávání záznamu bylo pod-

míněno připojením k  internetu. Pokud televizor 

k internetu připojen nebyl, pořad se nedal nahrát. 

Navíc nešly přehrát ani dříve udělané nahrávky. 

Hlavní proud:  
LCD ve všech podobách
Většina aktuálně nabízených LCD televizorů 

pracuje s podsvícením LED diodami a oprav-

du to nejsou „LED televizory“, jak je stále čas-

to slyšet. Diody pouze podsvěcují obrazovku 

(nejčastěji jsou umístěny v  rámu, tzv. Edge 

LED), čímž zároveň šetří energii a napomáhají 

lepšímu podání barev. Panel sám je klasické 

LCD, a je tudíž složen z tekutých krystalů, a ni-

koli diod. To platí jen u OLED, ke kterému se 

dostaneme záhy. 

Špičkové LCD panely typu IP – to nejlepší, 

co bylo v LCD vymyšleno – pak vynikají vyso-

kou barevnou stálostí, excelentními pohledo-

vými úhly (178°) a o jejich kvalitě svědčí i fakt, 

že se neustále objevují další LCD technologie 

snažící se jim vyrovnat. 

Pro ty, kteří přemýšlejí dlouhodobě a  mají 

zájem kupovat kvalitní výrobky, jež vydrží 

dlouhá léta, je investice do „elcédéčka“ s IPS 

panelem navýsost logická. Pochopitelná je 

v tomto okamžiku vyšší cena, nicméně kvalitu 

můžeme potvrdit z vlastní dlouhodobé praxe.

U  LCD je nejdůležitějším primárním roz-

hodnutím výběr typu panelu (běžný, IPS…) 

a druhu podsvícení. Rozhodování mezi klasic-

kými zářivkovými trubicemi a LED diodami je 

sice u  většiny, či spíše drtivé většiny, zákaz-

níků dnes jasné, ale i  první varianta má také 

něco do sebe. Jednak není tak automatické, 

že podsvícení diodami znamená lepší obraz, 

jednak u malých úhlopříček to hraje minimální 

nebo žádnou roli. 

Nejpropracovanější, a  také nejdražší pod-

svícení diodami je plošné. Diody jsou – jak říká 

název – rozprostřeny na  zadní straně panelu 

(tzv. Direct LED) a  nikoli pouze v  rámu (tzv. 

Edge LED). Podsvícení v  tomto okamžiku za-

sahuje opravdu celý panel a zajišťuje plynulost 

přechodů bez tmavých neosvětlených míst 

a výpadků. 

Spolehlivá plazma 
Stará dobrá klasika milovníků kvalitního obra-

zu je zdánlivě na ústupu, ale stále se drží. Otě-

že po  vyhlášeném Pioneeru přebral (alespoň 

z  větší části) Panasonic a  excelentní modely 

jako TX-P50VT50 představují vrchol současné 

televizní zobrazovací technologie. 

Plazmové obrazovky se momentálně vyrá-

bějí od nějakých 90 cm výše a nabízejí (v kva-

litním provedení) velice nízkou reakční dobu 

a  excelentní barevné podání, včetně problé-

mové černé barvy. Nechybí ani skvělé pohle-

dové úhly jak ve 2D, tak ve 3D. To je zatím vždy 

provedeno jako aktivní. A  právě tady uvidíte 

to, co prakticky nikde jinde – prostorový efekt 

a obraz jako takový, nevadne ani při pohledu 

hodně z boku či od rohů (což je typický pro-

blém pasivního 3D) a rychlé pohyby a švenky 

kamery je radost sledovat. Plazma je zkrátka 

stará osvědčená klasika s dnes jasně defino-

vanou spotřebou, která ani zdaleka není tak 

vysoká jako dříve a  jak se traduje. Ve  změti 

nejrůznějších novinek a  pseudonovinek tele-

vizního trhu právě ona představuje jeho kotvu. 

Zvláště ve vyšší cenové relaci. 

Při uvažování o koupi plazmy myslete pře-

devším na  cenu a  tady povětšinou platí pra-

vidlo, čím dražší, tím lepší. Uvědomte si však, 

že nejde pouze o princip, ale i o kvalitu vnitřní 

elektroniky, která se ve značné míře na výsled-

ném obrazu podílí. Naše doporučení je v tom-

to ohledu jednoznačné: pokud chcete kvalitní 

plazmu, připravte si více peněz – obecně vzato 

alespoň 20 až 25 tisíc korun. 

Pozoruhodnost jménem OLED
Ano, je to pozoruhodnost, ale také momentál-

ně poněkud nespolehlivá. OLED (Organic Light 

Emitting Diode), tedy diody emitující světlo or-

ganicky, se zatím řadí po bok dalším futuristic-

kým technologiím pro výrobu televizorů, jako 

je především SED (CRT obrazovky miniaturizo-

vané do velikosti obrazového bodu). K dispozi-

ci je několik vzorků, jakási malosériová výroba, 

ale ke hromadné výrobě se zatím nikdo nepro-

od  elektrické energie, kupodivu ho letos na-

jdete málokde. Podstatně více jich bylo v se-

zonách 2010 a možná i  2011. Ostatně co se 

tohoto tématu týče, připomínáme staré dobré 

zvyky vytahování televizoru ze zásuvky nejen 

při odjezdu na dovolenou…

HbbTV: teletext à la internet
Mezi funkce, které se v televizorech začínají ob-

jevovat stále častěji, patří podpora HbbTV, což 

je zkratka pro Hybrid Broadcast Broadband 

TV (hybridní televizní vysílání – širokopásmo-

vý internet). Jde o moderní obdobu teletextu 

nabízející interaktivní služby a dovolující chyt-

rým televizorům spolupodílet se – třeba hlaso-

váním – na vysílaném pořadu nebo si k němu 

vyhledat podrobnější informace. Například při 

sledování sportovního zápasu můžete vyvolat 

výsledky ostatních utkání někdy i  jen na části 

obrazovky. 

Takovýto hybridní televizní příjem slučuje vý-

hody standardního televizního vysílání s mož-

nostmi příjmu jakéhokoliv obsahu šiřitelného 

po  internetu. Ten navíc může být s  vysíláním 

i  synchronizován. Podmínku pro příjem Hbb-

TV je nejen podpora této funkce v konkrétním 

přístroji (televizoru či například v set-top boxu), 

ale i k němu zavedené – a spuštěné – interne-

tové připojení. Vše se pak řídí běžným dálko-

vým ovladačem.

Podporu HbbTV v  současnosti nabízejí 

všechny velké značky u  řady vyspělých pří-

strojů. Někdy je však třeba aktualizace firmwa-

ru. Informace o stavu HbbTV v České televizi, 

která ho už od května pokusně vysílá, najdete 

ve vloženém článku. 

Nahrávání stále běžnější
Ty nejlepší televizory nemají jen nahrávání, 

ale i  funkci TimeShift, tedy přehrávání živé-

ho televizního vysílání se zpožděním. U  řady 

přístrojů, které tuto funkci zvládají (u Hyundai 

LLH24924DVDCR či Samsung UE40ES6540), 

je ovládání snadné. Typicky stačí zmáčk-

nout Pause, zobrazování pořadu se zastaví 

a po následném Play se zase spustí s vyvola-

ným zpožděním. Po nahrávce (TimeShift uklá-

dá vysílání do přechodného souboru na médi-

um) se můžete posouvat vpřed i vzad.

Některé televizory také umí nastavit délku Ti-

meShiftu nebo si to dělají samy, podle velikosti 

USB média, které mají k dispozici. A když jsme 

u něj, jen málo přístrojů si rozumí s  jakýmkoli 

médiem, tedy i s obyčejnou dvougigabajtovou 

„flashkou“. Pravidlem bývá, že televizory ma-

sových značek vyžadují alespoň 100GB disk, 

televizory menších značek se často spokojí 

s obyčejnou gigabajtovou flash pamětí. 

Nahrávání je v  praxi zajištěno dvěma způ-

soby: většina televizorů (zvláště velkých zna-

ček) si u  média dělá speciální reformátování 

a následné spárování s konkrétním přístrojem. 

Zbytek se spokojí s diskem standardně nafor-

mátovaným pod Windows. V  tomto případě 

jdou nahrávky na počítači i přečíst, resp. spus-

tit. Soubor má nejčastěji koncovku TS, tedy 

transportní stream či proud. 

Záznam z  televizorů vyžadujících speciál-

ní formát disku nepřehrajete nikde jinde než 

v konkrétním přístroji. Pokud disk připojíte k ji-

nému televizoru téhož označení, záznam bude 

nedostupný, za což může právě ono zmiňova-

né „spárování“. Je třeba si proto uvědomit, že 

pořízená nahrávka je vždy pouze přechodná. 

Nikam ji neuložíte a disk může kdykoli odejít. 

Ostatně staré dobré pravidlo hovoří o  něja-

kých šesti letech provozu.

Za  zmiňovaný styl nahrávání nemohou vý-

robci, ale daňové požadavky, které z  důvodů 

autorských práv jinak daní televizory a jinak kla-
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Freecom Mobile Drive Sq TV je externí 2,5“ pevný disk s kapacitou 
500 GB (2.399 Kč) nebo 1 TB, tj. 1 024 GB (3.399 Kč), navržený speciálně 
pro nahrávání z televizoru. V ceně dostanete šikovnou kolébku, kterou 

můžete přidělat třeba i na zadní stranu televizoru.

panasonic TX-L47eTW5e (23.990 Kč) se 119 cm představuje LcD televizor s kvalitním panelem typu ipS, podsvícením LeD a velmi 
vysokými pohledovými úhly (178°). zabudováno je pasivní 3D, webový prohlížeč, nahrávání a také HbbTV. Vše koření satelitní tuner 

DVB-S/S2.

LG 42LM615S (14.990 Kč) s úhlopříčkou 107 cm nabízí především zajímavý poměr cena/výkon a vyvážené vlastnosti. Jednoduchý základ 
doplňuje satelitní tuner a pasivní 3D.

Typické dotykové ovládání na televizoru (vlevo u LG 42LM615S) 
bylo letos poměrně často vystřídáno tlačítky buď na boku, nebo 

v zadní části panelu (vpravo u Samsung Ue40eS6540). i když byste 
to možná neřekli, po chvíli zvyku je i tohle překvapivě pohodlné.

V rozhodování, co koupit, hraje – vedle  
financí a úhlopříčky – největší roli volba tuneru  

a dodatečných funkcí, jako je internet,  
3D či nahrávání.
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zvládají multimédia přes rozhraní USB, takže 

tu vlastně máme přístroj typu 3v1. 

Typickým představitelem této kategorie je 

na  našem trhu značka Hyundai a  například 

nejnovější LLH24924DVDCR s 58cm (23") při-

jde na  5.690 Kč. Panel je hluboký nějakých 

1,5 cm, pouze v oblasti reproduktorů a mecha-

niky, což je malý, asi 3,5 centimetru hluboký 

přívažek na  zadní straně, je hloubka 5,5 cm. 

U tohoto televizoru můžete, vedle snadné pře-

nosnosti (4,6 kg), očekávat dokonce i podporu 

nahrávání a  také parádní TimeShift. Stačí jen 

připojit vcelku jakoukoli USB paměť.

Pokud hledáte „chalupářský“ televizor, dejte 

si pozor především na jeho přenosnost (pokud 

ho hodláte převážet). Pokud v tomto okamžiku 

trváte na snadno odmontovatelném podstavci, 

pak dbejte i na způsob jeho přidělání. Poslední 

dobou se bohužel pro spojení panelu a pod-

stavce hodně používá pouze plastový zámek, 

který častější montáž nesnese. 

Tunery, internet, 3D… 
Tunery dnes typicky představují rozhodování 

ve stylu „satelit ano, či ne“. Uvědomit si je tře-

ba i fakt, že tuner DVB-S v televizoru nejspíše 

nikdy nenabídne takový komfort jako tuner 

v kvalitním set-top boxu, a to nejen co do jeho 

citlivosti a možnosti nastavení, ale i co do ob-

sluhy či třeba třídění naladěných kanálů. Po-

kud si ho ale přesto s televizorem pořídíte, dá 

vám to k dispozici nejen jediný dálkový ovla-

dač, ale vlastně i více možností. Jakmile totiž 

nebudete spokojeni, vždy můžete dokoupit 

externí set-top box. 

Rozhodnout, zda „internet ano, či ne“, je při 

výběru televizoru skutečnou výzvou. Uvědomit 

si je třeba především to, že widgetový internet, 

tedy takový, který představuje jednu speciálně 

vytvořenou aplikaci pro jeden server, se lépe 

ovládá dálkovým ovladačem a  obecně vzato 

je také spolehlivější. Internet otevřený, tedy 

s  možností zapsat libovolnou webovou ad-

resu, vyžaduje v  ideálním případě klávesnici 

a myš či alespoň dotykovou destičku. Dálko-

vým ovladačem se řídí špatně, navíc písmena 

a symboly na obrazovce nemusejí být ve zcela 

ideální velikosti stejně jako podpora tzv. flasho-

vého obsahu, která je zde minimální. 

Na  přehrávání televizních archivů či živého 

televizního vysílání můžete v podstatě při tomto 

druhu internetu v televizoru zapomenout. V in-

ternetu přes tzv. widgety je přístup televizním 

pořadům jednodušší a  výrazně spolehlivější. 

Pokud je samozřejmě widget vůbec k dispozi-

ci. A zatím jich moc není – především ČT.  

Při koupi kvalitního a tudíž dražšího, či do-

konce drahého televizoru hraje prostorový 

obraz v  současnosti menší roli, protože 3D 

je v  této třídě naprosto běžné. Jen si musíte 

promyslet druh 3D, tedy aktivní kontra pasivní. 

Výhody i  nevýhody neustále omíláme, takže 

pravidelným čtenářům jsou už nejspíše dobře 

známé: napájené a drahé brýle, podstatně vět-

ší pohledové úhly kontra nižší pohledové úhly 

a jednoduché nenapájené brýle, které jsou na-

víc za babku. 

Jaký televizor vybrat?
Kvalitní obraz s sebou při koupi televizoru nut-

ně nese vyšší výdaje, zvláště u úhlopříček přes 

90 cm. Čím má levnější televizor vyšší stupeň 

výbavy, tím spíše bude jeho elektronika jedno-

dušší a  tudíž obraz spíše horší. Zvláště se to 

týká cenové relace mezi deseti a dvaceti tisíci, 

kde byste si na to měli dát opravdu pozor (pod 

zhruba 10.000 Kč většinou v tomto směru oče-

káváme málo). 

U  úhlopříček menších než 81 cm, typicky 

66 cm a níže, nebývají s obrazem problémy ani 

na DVB-T, které u nás nepatří k nejkvalitnějším. 

Nutnost resamplování, tedy převodu z nízkého 

rozlišení na obrazovku HD Ready či dokonce 

Full HD, se projeví spíše až u 81 cm, resp. plněji 

až kolem metrové úhlopříčky. Je pochopitel-

né, že kvalita resamplování je dnes pro dobrý 

obraz klíčová a s  vyšší cenou bývá zpravidla 

lepší. Při příjmu opravdových HD kanálů pak 

hraje roli nižší, nebo prakticky žádnou.

Pokud toužíte po  co nejlepším obrazu 

a máte na něj méně peněz, snažte se při vý-

běru televizoru omezit jeho výbavu. Za vše se 

totiž platí a poslední dobou je právě tohle ob-

líbený manévr řady výrobců, jak své televizory 

zatraktivnit.

pracoval, i když zejména LG a Samsung tvrdí, 

že jsou těsně před ní. Tvrdí to už ale nějaké dva 

roky. A přitom je OLED hodně nadějná tech-

nologie s precizním obrazem, zanedbatelnou 

odezvou panelu a  hlavně naprostou absencí 

podsvícení. Každá obrazová dioda emituje 

vlastní světlo. Černá a bílá jsou naprosto pre-

cizní, stejně jako odstíny šedi, a věrnost barev 

je ve srovnání s LCD na podstatně vyšší úrovni 

a nejspíše bude plně konkurovat plazmě, byť 

obraz pocitově působí trochu jinak. Panel je 

vysloveně tenoučký, hmotnost televizoru neu-

věřitelně nízká, až je problém s tím, kam vlast-

ně umístit tunerovou část. 

Televizor OLED působí vysloveně jako so-

litér, technologický šperk či obraz s  tenoulin-

kým rámem. Po zapnutí se rozzáří neuvěřitel-

ně jasným a  ostrým obrazem, jaký hned tak 

neuvidíte. 

Jeden z mála na letošek ohlášených mode-

lů, LG 55EM9600 (140 cm) s  proklamovanou 

cenou nějakých 230.000 Kč, nakonec k  dis-

pozici nebude. Jak LG, tak Samsung totiž 

ohlásily, že letos vůbec žádné OLED televizory 

nenabídnou kvůli problémům s výrobou. Tato 

technologie se tak zatím nejvíce uplatňuje 

v podobě malých panýlků v  telefonech či fo-

toaparátech a uvidíme, zda se splní ujištění vý-

robců o hromadné výrobě v roce 2013.

Jak vidíte, o OLED zatím nijak detailně pře-

mýšlet nemusíte. Pokud však o  tento princip 

stejně stojíte, připravte si řádově stovky tisíc 

korun a obrňte se trpělivostí. 

Méně časté projektory
I na ty můžeme občas v domácnostech narazit 

a spolu s externími set-top boxy do nich samo-

zřejmě můžete pustit i  televizní vysílání, nejen 

běžné DVD apod. Ideální je takový projektor, 

který lze napojit přes rozhraní HDMI a  záleží 

plně na vás, jaký druh televizního příjmu využi-

jete. Doplňkem projektoru je nejlépe projekční 

plátno, méně náročným postačí i prostá stěna. 

Rozebírat jednotlivé principy projekce je 

nad rámec článku, ale jednoduché projekto-

ry zakoupíte ve  verzi HD Ready (např. 1 280 

x 768 bodů) od  nějakých devíti tisíc korun 

a vzhledem ke kvalitě českého DVB-T vysílání 

i satelitnímu příjmu je nižší rozlišení v případě 

levnějších projektorů lepším řešením. 

Pokud toužíte po  Full HD (1  920 x 1  080 

bodů) je už třeba na  kvalitu projektoru dbát 

více, i  když v  obou případech pochopitelně 

velkou roli hraje i set-top box, resp. kvalita re-

samplování na vysoké rozlišení. 

U  projektoru platí pravidlo, že kvalitní plát-

no dokáže obraz vylepšit a před nákupem se 

také neopomeňte podívat na cenu projektoro-

vé lampy. Velkou roli v  tomto okamžiku hraje 

i světelný tok udávaný v lumenech (lm) a u pro-

jektorů nazývaný „svítivost“. Čím vyšší je tento 

parametr, tím je to lepší. Naopak při velmi níz-

kém toku typicky z projektorů s lampou z LED 

diod, budete v místnosti potřebovat dobré za-

temnění, abyste vůbec něco viděli. 

Svou roli hraje i projekční vzdálenost, takže 

nákup projektoru (a jeho instalace) je podstat-

ně složitější (a dražší) než u televizoru. Pokud 

nejste v této oblasti opravdu kovaní, je nejlepší 

využít odborníka. 

Kombinované přístroje  
na chalupu
Ty jsou stále oblíbené nejen pro tento účel 

a na našem trhu představují kombinaci s DVD 

přehrávači. Vedle toho pochopitelně rovněž 
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Česká televize a HbbTV

ČT zahájila zkušební vysílání HbbTV 

v květnu 2012 na všech čtyřech pro-

gramech jak v pozemní, tak satelitní 

distribuci. Vše je postaveno kolem 

nového, graficky příjemně zpracova-

ného prostředí a konkrétních aplikací, 

jako například „Euro 2012“ či „MS 

hokej 2012“. Ty divákům přináše-

ly sportovní zpravodajství, on-line 

reportáže, informace o jednotlivých 

hráčích, žebříčky, statistiky atd. 

Součástí HbbTV je také nová aplikace 

se starým názvem „Teletext“. Ta je ov-

šem od svého předchůdce naprosto 

odlišná, což je dobře vidět ze snímku. 

Grafika i ovládání jsou v podsta-

tě na úrovni internetových stránek 

a k pohybu v nabídkách se používají 

kurzorová tlačítka dálkového ovlada-

če, takže je vše velice jednoduché.

Možnosti nastavení prostorového obrazu jsou u různých televizorů různé. U Samsungu Ue40eS6540 s aktivním 3D můžete upravit 
například i perspektivu.

Stále platí, že nejlepší obraz nabízí kvalitní  
plazma těsně následovaná špičkou z LcD.  

nové principy televizorů, jako OLeD a další,  
jsou zatím jen ve hvězdách.
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foto: Hyundai, Samsung, Thinkstockautor: Milan Loucký, foto: LG, Panasonic, Samsung

Z minulého článku už víte, jaký televizor si vybrat a jaké jsou trendy v této oblasti. Teď už jen 
zbývá vybrat si model, který by se vám hodil nebo by se vám líbil. A právě proto zde máte tuto 
dvoustránku.

Televize Samsung UE46ES8000
cena: 43.690 Kč

Televize Samsung UE40EH5300
cena: 10.990 Kč

Televize Hyundai LLH32934DVDR 
cena: 7.990 Kč

Televize Hyundai LLF24945RGbR
cena: 5.490 Kč

Televize LG 37LS570S 
cena: 12.990 Kč

Televize Panasonic TX-L47ETW5E
cena: 23.990 Kč

Top model 3D (aktivní systém) Full HD televizoru Samsungu je dostupný kromě 46palcové (117 cm) 

verze vybraných prodejnách Euronics ještě i s úhlopříčkami 55 a 65 palců. Tenký televizor Samsung 

ES8000 LED je připraven přinést výjimečné zážitky, se kterými vstoupíte do budoucnosti domácí 

zábavy. Budoucnost inteligentní televize však můžete objevovat již dnes – s  funkcí inteligentního 

ovládání hlasem, rozpoznávání tváří a ovládání pohybem, stejně jako s funkcemi inteligentního ob-

sahu, jako je například sdílení pomocí služby Family Story a přístup k obsahu na jiných zařízeních 

pomocí funkce AllShare Play. Samsung Evolution Kit vám umožní aktualizovat hardware, firmware, 

software a rozhraní na nejmodernější úroveň. Váš televizor se bude vyvíjet a vy si budete vychutná-

vat všechny nové funkce, aniž byste museli kupovat nový.

• TV tuner: analogový; DVB-C; DVB-S2; DVB-T; HDTV (MPEG-4) tuner, 2x CI+ slot

• Třída energetické účinnosti: A. 

• Extra příslušenství: TopFun půjčovna na půl roku měsíců, 50 filmů měsíčně, cash back (vrácení 

peněz za účelem koupě jiného výrobku téže značky ve výši 3.000 Kč.

Technologie Wide Color Enhancer Plus od Samsungu využívá pokročilý algoritmus na zvýšení kvality 

Full HD obrazu, výrazně zvyšuje kvalitu každého obrazu a odhaluje skryté detaily. S technologií Wide 

Color Enhancer Plus uvidíte barvy přesně tak, jak to tvůrci obsahu zamýšleli. Technologie Clear Moti-

on Rate od společnosti Samsung vytváří ostrý pohybující se obraz díky kombinaci tří faktorů: čipové 

sady, panelu televizoru a podsvícení. Tento nový standard ovládání pohybu vytváří ten nejostřejší 

pohybující se obraz prostřednictvím technologie podsvícení zabudované v panelu televizoru s úhlo-

příčkou 40 palců (102 cm).

• Úhlopříčka obrazovky; rozlišení; zobrazovací frekvence; 3D: 119 cm; 1  920 x 1  080 (Full HD); 

100 Hz; ne

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

• Třída energetické účinnosti: A

• Extra příslušenství: TopFun půjčovna na půl roku zdarma, 50 filmů měsíčně

Televizor Hyundai Full HD s úhlopříčkou 24 palců (61 cm) můžete jednoduše přizpůsobit své náladě 

nebo barevně doladit svému interiéru. Stačí vyměnit jeho přední rámeček za jiný. Rozdíl je jak jinak 

než v barvách! V základním provedení je televizor bílý, ale snadnou a rychlou výměnou barevného 

rámečku z něj budete mít televizor modrý, červený nebo v módní zářivě zelené barvě. Získáte tak 

neotřelý doplněk – červenou televizi do dívčího království nebo modrý televizor do chlapeckého 

pokoje. A kdykoliv vás jedna z barev omrzí, není nic jednoduššího než rámečky prohodit a vyměnit 

za jinou barvu. Stylový televizor s výměnnými barevnými rámečky má úhlopříčku 61 cm a kromě 

standardních technických parametrů je jedinečný funkcí Record Ready. Díky ní můžete nahrávat 

DVB-T vysílání na flash disk nebo externí disk.

• TV tuner: analogový; DVB-T; HDTV (MPEG-4) tuner, CI slot

S chytrým pasivním 3D LED Full HD televizorem LG 37LS570S o úhlopříčce 37 palců (94 cm) mohou 

uživatelé nejen sledovat televizní vysílání, ale také se snadno pohybovat v on-line světě a využívat 

plnohodnotný internetový prohlížeč, App store, prémiové aplikace, které byly optimalizovány pro 

televizi. Pro TV modely s označením Magic Remote Ready je možno samostatně dokoupit magický 

dálkový ovladač LG AN-MR300 se třemi režimy dálkového ovládání. Televizor je vybaven i satelitním 

tunerem DVB-S2, který umožní družicový příjem ve Full HD kvalitě.   

• TV tuner: analogový; DVB-C; DVB-S2; DVB-T; HDTV (MPEG-4) tuner, CI slot

• Třída energetické účinnosti: A

3D (pasivní) Full HD Smart TV s úhlopříčkou 47 palců (119 cm). Letošní nabídka Smart Viera LED LCD 

má ve všech svých modelech LED panely IPS, které umožňují pozorovací úhel až 178° bez ztráty kva-

lity kontrastu a barev, využívají technologii Super High Speed 1920 Backlight Scanning (kmitočet až 

1 600 Hz) pro dokonalé zobrazení rychlých (akčních/sportovních) scén a výrazně snižují počet „duchů“ 

a rozmazání při zachování vysokého kontrastu. 

• TV tuner: analogový; DVB-C; DVB-S2; DVB-T; HDTV (MPEG-4) tuner; CI slot

• Třída energetické účinnosti: A+

• Extra příslušenství: VOYO – kupon na jeden měsíc zdarma

Vybrali jsme pro vás

Vynikající televizor HD Ready s úhlopříčkou 32 palců (81 cm) s vestavěným DVD přehrávačem je 

určen především pro menší místnosti. I přesto vám nabízí skvělý zvuk a naprosto nepřekonatelný 

je ve  znalosti množství formátů, které můžete z  DVD mechaniky nebo z  portu USB přehrávat. 

Pokud připojíte před USB externí pevný disk nebo flash disk s vyšší kapacitou (od jeho velikosti se 

odvíjí délka možného záznamu), můžete provádět i záznam naprogramovaných pořadů vybraných 

televizních stanic.

• TV tuner: analogový; DVB-T; HDTV (MPEG-4) tuner, CI slot
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Nízká cena bude vyvážena tím, že tu není za-

budován přístup na internet, pouze na domácí 

síť, a chybí také nahrávání. Na druhou stranu 

je tu satelitní tuner, a to rozhodně není málo. 

Včetně DVB-S
Ovládání je šikovně navržené a  jde o  sta-

rý známý systém Enter, šipkové klávesy. 

V menu se dá kolovat, důležitá tlačítka dál-

kového ovladače jsou hned po  ruce kolem 

kurzorového kříže a  do  multimédií se do-

stanete snadno a  rychle. Tam však zjistíte, 

že ovládání už tak pohodové není a musíte 

na něj při některých operacích hodně mys-

let, což platí zvláště o používání tlačítka Re-

turn. Ovládání multimédií najdete na spodní 

straně dálkového ovladače, tlačítka pro pře-

skok po  kapitolách chybí, takže je k  mání 

pouze rychlé převíjení. 

Mezi tunery se přepnete tlačítkem Input, 

a protože jsme u LG, je k dispozici i přepínání 

mezi rozhlasovými a televizními stanicemi. 

Naladit lze všechny tři zabudované tunery 

samostatně a  jejich kombinace s  tunerem sa-

telitním. Díky volbě „ladit naslepo“ máte naději, 

že po  změně frekvence některé stanice, což 

se v poslední době děje často, odpadne ruční 

dolaďování s manuálním zadáváním parametrů. 

Kanály, a  to včetně satelitních, setřídíte 

snadno a  rychle a  je to provedené šikovněji 

než u většiny konkurence. 

Bohaté úpravy obrazu
Po vstupu do EPG se obraz a zvuk nepřeruší, 

ale současně vidíte program pouze pro pět 

stanic. Na  pořad se můžete nechat upozor-

nit a  televizor se probudí i  z pohotovostního 

režimu. Voleb pro úpravu obrazu je spousta 

včetně expertních režimů dovolujících samo-

statně upravit až šest barev. U zvuku ovlivníte 

výšky a basy, a pokud si mezi poměry stran 

obrazu vyberete Originální, televizor bude 

rea govat automaticky, podle formátu přícho-

zího pořadu.

Spotřeba je udávána na vynikajících 56 W, 

pohotovostní režim je však o něco slabší, je až 

0,3 W (energetická třída A). 

Kompatibilita s multimédii přes USB je prů-

měrná, rezervy jsou zvláště v  podpoře HD 

nahrávek z kamer a  fotoaparátů, kde se pře-

hrálo pouze MPEG-4, resp. H.264 (Panasonic 

a  Samsung) a  MOV (Nikon). Filmové titulky 

u XviD, X.264 a MKV jsou vynikající i co do vol-

by jejich velikosti, a video umí správně navázat. 

Podpora prostorového obrazu se neliší 

od ostatních výrobků s pasivním 3D a nabízí 

všechny jeho výhody (např. nenapájené brýle) 

i neduhy (nízké pohledové úhly).

Zvuk je nadprůměrný, obraz je poplatný třídě, 

či spíše o něco horší, s velice živými barvami, ze 

kterých někdy vystupují červená a zelená. Není 

divu, elektronika je jednodušší, což je zvláště 

znát na  málo kvalitních stanicích a  málo kva-

litních vysílaných materiálech, typicky na ČT24. 

Televizor je i přes parádní design určen pro 

nenáročného diváka jdoucího po  co nejnižší 

ceně a co největší úhlopříčce. A také částeč-

ně po výbavě, protože satelitní tuner přece jen 

hraje při rozhodování své.
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Řada šest patří u  Samsungu mezi střední, 

možná až vyšší střední třídu, a  v  tomto kon-

krétním případě je výbava opravdu excelentní. 

Počítejte s námi: všechny tři tunery, tedy včet-

ně satelitního, aktivní 3D, připojení na internet 

přes kabel i přes Wi-Fi a také výborně fungující 

nahrávání pořadů, včetně sledování živého vy-

sílání s časovým posunem (TimeShift). 

Problematické třídění
Televizor je tenký – ve  většině plochy zadní 

strany kolem 33 mm. To s  sebou nese nejen 

adaptérový kabel pro SCART, ale dokonce 

i  adaptér pro mechaniku PCMCIA (CI), resp. 

přístupovou kartu, určenou typicky pro příjem 

DVB-S/S2. Obé dostanete v ceně. 

Hloubka panelu je udávána na  48 mm, ale 

to se týká jen spodní části, kde jsou umístěny 

reproduktory vyzařující směrem dolů, což se 

příznivě projevuje na zvuku. 

Instalace dovoluje na jeden zátah zvládnout 

DVB-T i satelit, kde je to sice trochu náročnější, 

ale při troše šikovnosti to zvládnete sami i bez 

odborníka. V  našem případě to bylo trochu 

náročnější proto, že televizor procházel obdo-

bím aktualizace nejen firmwaru, ale i  aplikací 

pro internetový přístup, tzv. widgetů. A tak se 

několikrát prováděla aktualizace tzv. Smart 

Hubu, což je ústřední aplikace, přes kterou 

přistupujete např. na  multimédia či internet. 

A také přes něj děláte ještě jednu zásadní věc 

– třídíte naladěné kanály. A na to pozor! Nikde 

jinde, ani v tradičním menu, bohužel třídění ne-

najdete. Aktualizace se provádějí automaticky 

z internetu proto, aby všechny aplikace praco-

valy správně a do televizoru se dostaly nové 

aplikace a funkce.  

Výborná spotřeba
Spotřeba, zejména v  pohotovostním režimu, 

je vynikající, pod 0,1 W. Provozní je udávána 

na  63 W, roční spotřeba podle štítku EU je 

92 kWh a televizor byl zařazen do energetické 

třídy A. I to o něčem svědčí. 

Programový průvodce EPG je u  Sam-

sungu vynikající, i když se televizor z poho-

tovostního režimu při upozornění na  pořad 

neprobudí. Nastavit si můžete i  nahrávání 

a  snadno lze upravit čas začátku a  kon-

ce. Výborné jsou i  možnosti úpravy obrazu 

a  zvuku. V  multimédiích jsou podporovány 

dokonce i fotografie ve 3D, titulky ve filmech 

v XviD, X.264 i MKV jsou dokonce ve  třech 

velikostech. Výtečná je kom-

patibilita s  HD nahrávkami 

z  kamer a  fotoaparátů, a  to 

včetně 3D kamery Panasonic 

HDC-SDT750. Ostatně v ceně 

dostanete dvoje brýle. Potíž 

je pouze v  tom, že mají velice 

tenké postranice, takže pokud 

budete mít televizor umístěn u  okna, bude 

vám boční světlo 3D efekt kazit.

Práce s  internetem přes tzv. widgety byla 

bezproblémová. Televizor také podporuje 

připojení klávesnice a myši, což jsme vyzkou-

šeli s  výbornou bezdrátovou Logitech K400 

(990 Kč), která má i dotykovou destičku. 

Zvukově je televizor nadprůměrný a  oce-

níte také slušný výkon zesilovače i  minimální 

zkreslení. Co se týče obrazu, je velice dobrý, 

s tradičně hodně živými barvami a lehkým pří-

klonem k červené. Resamplování, tedy převod 

z nízkého na vysoké rozlišení, je v rámci třídy 

nadprůměrné, výborné je i podání v multimé-

diích promítaných přes USB. A  zabudované 

Wi-Fi? To dovolí přivést internet k  televizoru 

opravdu komukoliv. Za  danou cenu je Sam-

sung UE40ES6540 solidní nabídka.

ELEKTRONIKA • TEST

3D televizor Samsung UE40ES6540

S parádní výbavou
Díky prodejně Euronicsu 
v pražském Europarku jsme 
dostali zapůjčen cenově zají-
mavě posazený a excelentně 
vybavený televizor se solid-
ním obrazem. 

cena:
19.788 Kč (Euronics,  
2x aktivní 3D brýle)

úhlopříčka, formát: 102 cm (40"), 16:9

obrazovka: LCD, aktivní 3D, 
podsvícení LED (v rámu – 
Edge LED), 1 920 x 1 080 
bodů

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

vstupy/ 
výstupy: 

mj. 3x HDMI, 3x USB, 
sluchátka, Wi-Fi,  
Ethernet (LAN)

rozměry (švh); 
hmotnost:

930 x 621 x 241  
(bez podstavce 48) mm; 
12,2 kg

cena:
14.990 Kč (Euronics, 
včetně šesti brýlí)

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

obrazovka: LCD, pasivní 3D, 
podsvícení LED (v rámu – 
Edge LED),  
1 920 x 1 080 bodů

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

vstupy/ 
výstupy: 

mj. 3x HDMI, SCART, 
Ethernet (LAN); sluchátka, 
2x USB

rozměry (švh); 
hmotnost:

979 x 670 x 263 (bez 
podstavce 36) mm;  
14,9 kg

Samsung UE40ES6540 LG 42Lm615S

elegantní design televizor rozhodně nezapře. V ceně dostanete i dvoje 3D brýle.

LG 42LM615S má zajímavý design s pozoruhodným podstavcem. Brýle jsou k dispozici také ve veselých barvách 
a dokoupit můžete i dětské.

Upravenému dálkovému ovladači dominuje 
tlačítko Smart Hub („krystal“ à la stylizované „M“). 

V něm – kupodivu – najdete i třídění kanálů.

3D televizor LG 42LM615S

Se 107 cm nejde o žádného 
kolibříka. K dispozici má 
i spoustu rozhraní a satelitní 
tuner. Za televizor zaplatíte 
14.990 Kč, a to včetně šesti 
pasivních brýlí.

jednoduchý obraz, 
obrovská úhlopříčka
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Sony už zase vyrábí mobilní telefony. A  dělá 

i telefony chytré s operačním systémem Goo-

gle Android. Jaké jsou, už možná víte. Nebo 

také ne, což ale vůbec nevadí, protože tu pro 

vás jeden šikovný, tak akorát do ruky, máme. 

Cena 6.995 Kč ho v  rámci chytrých telefonů 

umisťuje do střední třídy, a protože se dělá kro-

mě černé také v bílé a červené, uspěje nejen 

jako manažerský telefon, ale i jako telefon pro 

náročnější paní či dívku. Myslíme „na  funkce 

telefonu náročnější“, samozřejmě. 

Překvapivé funkce
Začneme s ovládáním. Tomu říká Sony „Floa-

ting Touch“ a má fungovat až dva centimetry 

nad displejem, tedy bezdotykově. Zkoušeli 

jsme to dlouho a důkladně a povětšinou s neú-

spěchem. Nemluvě o tom, že udržet prst v této 

vzdálenosti, nebo spíše blízkosti, je natolik vy-

silující, že už na nic jiného nemyslíte. Naštěstí 

klasický dotyk funguje bezproblémově a je ne-

srovnatelně pohodlnější. 

Druhou překvapivou funkcí je NFC. Zkratka 

znamená Near Field Communications, tedy 

komunikaci na  krátkou vzdálenost, řádově 

centimetry, nebo dokonce na dotyk. Pak může 

načíst nějaká data či si je i  vyměnit. Může jít 

třeba o data konfigurační, takže snadněji za-

pojíte nové zařízení do domácí sítě, nebo může 

jít např. o  komunikaci mezi dvěma telefony. 

NFC lze i vypnout.

Při prvním připojení telefonu k počítači se má 

automaticky nainstalovat software PC Com-

panion (mj. synchronizace s MS Outlook), což 

v  našem případě bohužel (Windows XP) ne-

klaplo ani při dalších připojeních. Pokud na této 

funkci trváte, dobře si ověřte, že u  vás bude 

fungovat. Při testu na Windows 7 vše fungovalo 

napoprvé. 

Někdy pomalejší
Zabudován je sice gigahertzový dvoujádrový 

procesor, ale někdy je telefon kupodivu poma-

lejší. Poměrně dlouho například trvá (opět „ně-

kdy“), než se spustí pětimegapixelový fotoapa-

rát. Ten – klasicky při dostatku světla – docela 

slušně fotí, jinak rychle vystoupí šum a snímky 

jsou nekoukatelné. V interiéru se s ním tak pří-

liš neuplatníte. Jedině s bleskem…

Ze zabudovaných aplikací chybí především 

galerie na prohlížení fotografií, protože zabudo-

vané Album je nedostatečné. Minusem je i to, že 

řada dalších aplikací bohužel vyžaduje přístup 

na síť. Včetně tak jednoduché, jakou je počasí 

od Accuweather. Ta pokud nemá v době aktu-

alizace, která se nedá vypnout, připojen telefon 

k  datovému přenosu, tak místo aby ukázala 

poslední údaj, zobrazí informaci ve stylu „Nepři-

pojeno“ a poslední teplotu prostě smaže. Jiné 

aplikace jsou však užitečné. Například možnost 

seřadit si je podle abecedy nebo podle svého. 

I  to zajišťuje vlastní nadstavba a možná i kvůli 

ní je někdy telefon pomalejší. Povětšinou však 

běhá jako drak, což je vidět i na prostém posu-

nu obrazovky či spuštění většiny aplikací. Pra-

cují i  tak náročné věci, jako AirAttack HD, bez 

problémů fungoval CoolReader (čtečka e-knih) 

i  aplikace pro sledování televizních archivů – 

iVysilání ČT a Prima. 

Sony Xperia Sola je za danou cenu opravdu 

hodně zajímavý telefon, který padne i do malé 

ženské ruky. Jen ho budete muset častěji 

nabíjet, protože za  zvýšeného provozu vydr-

ží den, den a půl. Navíc nabízí skvělý displej 

a NFC, které sice zatím moc neuplatníte, ale 

v budoucnu možná ano. A pokud jste si někde 

na internetu přečetli, že telefon pracuje s mini-

SIM kartou, nemějte obavy – skutečně tomu 

tak není.
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V minulém čísle jsme vás s touto novinkou ob-

sáhle seznámili. V tomto jsme pro vás přichys-

tali test. Zakoupit můžete dvě verze – se SIM 

kartou (podporou 3G) nebo bez ní, s kapaci-

tami paměti (diskového prostoru) 16, 32 nebo 

64 GB. My jsme dostali zapůjčenu nejlevnější 

verzi s Wi-Fi a 16 GB. Díky zabudované me-

chanice paměťové karty však nyní nehraje vol-

ba velikosti paměti takovou roli jako dřív. Díky 

microSD rozšíříte diskový prostor opravdu vý-

razně – minimálně o 32 GB…

Co je třeba oželet
Tablet je sice úžasný, ale rozhodně nebude pro 

všechny, kteří touží po desetipalcovém disple-

ji a  mohou si ho dovolit. Proč? Protože mu 

i při dané ceně k dokonalosti pár věcí chybí. 

Předně samostatný konektor microUSB, kte-

rý je k dispozici jen přes systémové rozhraní, 

přes něž připojujete i dobíječku a také HDMI. 

Nejméně pochopitelnou věcí je krátký kabel 

od dobíječky. A protože jde o kabel speciální, 

jen tak snadno nahradit nepůjde a vše musíte 

dohánět síťovou prodlužovací šňůrou. Bohužel 

chybí i ochrana displeje odolným sklem Gorilla 

Glass, kterou má levnější Galaxy Tab 2. 

Přední fotoaparát má pouze pět milionů pi-

xelů, to ale bude vadit málokomu. Tablet přece 

jen není primárně ani sekundárně určen k fo-

cení. Vše doplňuje solidní LED blesk a také au-

tofokus. Díky dotykovému peru si rovněž mů-

žete užít malování či zápisu vzorců a příjemné 

je, že se příslušné aplikace nabídnou ke spuš-

tění samy, hned po vytažení pera.

Výborný displej, parádní zvuk 
Displej je velice dobrý, se značnými pohledo-

vými úhly a  výtečným podáním barev. Tady 

na klasický problém většiny tabletů – nemož-

nost sledovat film z  úhlu – nenarazíte. Zvuk 

z kvalitního zdroje je překvapivě plný, s mini-

málním zkreslením a více než dostatečnou hla-

sitostí. V  případě použití kvalitních sluchátek 

budete nejspíše příjemně překvapeni, stejně 

jako jsme byli my. 

Filmy a  video pouštěné přes MX Player 

byly povětšinou perfektní a  s  Full HD na-

hrávkami z  kamer a  foťáků či např. s  WMV 

HD, x.264, XviD apod. nebyly žádné potíže. 

Zazlobilo až vysoce kvalitní video ve Full HD 

natáčené Panasonikem TZ30 a profesionální 

kamerou. V tomto okamžiku bylo možné po-

zorovat více či méně trhaný chod. Ani takto 

výkonný procesor – a grafika – zjevně ještě 

nedostačují pro všechno. A  doba provozu? 

Při běžných operacích surfování (zapnu-

tá Wi-Fi), čtení knihy, prohlížení fotek atd., 

kolem devíti hodin. Při souvislém sledová-

ní videa (vypnutá Wi-Fi), kolem šesti hodin. 

Dobití za chodu trvá přibližně stejně, což je 

ovšem slabé.

Samsung Galaxy Note 10.1 není nejlevnější. 

Pokud ale nepotřebujete čtyřjádrový proce-

sor, nechcete vydávat tolik peněz, nebo pro-

stě naopak vyžadujete Gorilla Glass, zkuste 

o  3.000 Kč levnější Galaxy Tab 2. Nebo jeho 

sedmipalcovou verzi, která je přece jen více 

po  ruce. Samsung má ale evidentně pokryty 

prakticky všechny varianty.
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tablet Samsung Galaxy Note 10.1

cena:
11.990 Kč;
14.490 Kč (3G)

displej: 25,7 cm (10,1“), AMOLED, 
16:9, 1 280 x 800 bodů

procesor; paměť 
a disk:

Samsung Exynos 4 Quad 
(ARMv7), 1,4 GHz,  
4 jádra; 2 GB RAM, 16 GB 
plus mechanika microSD

napájení: Li-Ion,  
7 000 mAh

vstupy/výstu-
py: 

systémový konektor 
(redukce na USB v ceně), 
sluchátka (jack 3,5 mm), 
Wi-Fi, Bluetooth

rozměry (švh); 
hmotnost:

258 x 175 x 9 mm;  
590 g

Samsung Galaxy Note 10.1

Placka s tužkou

Nádherně tenký, nádherně bílý a s reproduktory konečně tam, kde mají u tabletu být – na čelní 
straně. K tomu navrch dotykové pero a paměťová karta. Co víc si přát? 

i přes absenci kovového těla patří tento tablet k nejvyšší třídě a bylo to vidět i na kvalitně působícím bílém plastu. potěšila i výborná spolupráce s androidem 4.0.

režim „Multidisplej“ můžete využít jen s některými 
zabudovanými aplikacemi , ale např. s populárním MX player 

nikoli. U note lze tedy mít na jedné obrazovce dvě běžící aplikace 
– například webový prohlížeč a poznámky.

chytrý telefon Sony Xperia Sola MT27i

Tento elegantní mobil střední 
třídy se systémem Android 
4.0 charakterizují zajímavé 
funkce, skvělý displej a také 
v jedné části poněkud překva-
pivý tvar. Díky němu budete 
mít hned po zapnutí osvětlen 
nápis Xperia.

Parádička i pro ženy 

cena: 6.995 Kč

podporované sítě: GSM, 3G, GPRS, EDGE

displej; paměť: 9,4 cm (3,7“), 480 x 854 
pixelů, 16,8 mil. barev; 
8 GB, mechanika karet 
microSD

napájení: nezjištěno

vstupy/ 
výstupy: 

microUSB

rozměry (švh); 
hmotnost:

116 x 59 x 19  mm;  
110 g

Sony Xperia Sola MT27i

povšimněte si zajímavého profilu telefonu. pod tlačítkem domečku je štěrbina občas osvětlující název Xperia. překvapivé je rovněž 
umístění tlačítek na pravém boku dole, kde při držení překáží. Jsou ale dostatečně tuhá, takže náhodné zmáčknutí nehrozí.
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Řada TZ a  konkrétně nejvyšší TZ30 je u Pa-

nasoniku vlajkovou ultrazoomovou lodí dnes 

vybavenou třeba i navigací, dotykovým disple-

jem a stále také i vysoce kvalitním objektivem 

Leica. S  ním se kupodivu výtečně uplatníte 

i v malé místnosti, protože začíná hodně nízko! 

Aparát se také chlubí účinnějším potlačením 

šumu a dokonce i dobíjením přes USB. K dis-

pozici je však i běžná dobíječka.

Nejen kvalitní video
Zabudovaná GPS nabízí sejmutí vaší pozice, 

její promítnutí do snímku a následně i do mapy 

ve  fotoaparátu. Dále také lze setřídit snímky 

podle místa jejich vzniku či po  nich putovat 

po  mapě. Neméně zajímavou funkcí je mož-

nost uložit si vlastní nastavení a pak je snadno 

a rychle vyvolat přes volbu na kolečku fotore-

žimů. Není tak problém si třeba na  C1 uložit 

focení bez blesku s  pěti snímky za  sekundu 

a vypnutou GPS. Nastavení lze udělat jak pro 

foto, tak pro video.

Pro natáčení videa si můžete zvolit mezi ně-

kolika formáty, maximálním rozlišením je pak 

1 920 x 1 080 bodů, tedy Full HD, s 50 progre-

sivními snímky za  sekundu a  velice vysokým 

datovým tokem až 28 Mb/s. Nechybí ani tako-

vé funkce, jako je automatické omezení hluku 

větru či stereozvuk.

Fotografie nabízejí běžný JPG a v této třídě 

rovněž běžné foceni do 3D, tedy formátu MPO. 

To se dělá tradičně jednoduchým způsobem, 

posunutím fotoaparátu do  strany. Nejinak 

na tom budete u panoramat. Ta najdete mezi 

dalšími 17 scénickými režimy, kde za  pozor-

nost stojí i focení pod vodou či přes sklo. 

Šikovný dotek
S  TZ30 není problém okamžitě po  vyfocení 

namáčknout další snímek, kdykoli a  za  ja-

kýchkoli okolností můžete i  „kamerovat“ 

a přepnutí do sériového focení je přes Q.Me-

nu dílem okamžiku, i když je škoda, že chybí 

klasické tlačítko. V sérii snímků můžete napří-

klad udělat 10 sn./s za plného rozlišení či do-

konce 40 sn./s při rozlišení pěti milionu pixelů. 

Vynikající je focení do  3D a  také focení pa-

noramat, které tady zvládne opravdu každý 

a snad napoprvé, což v druhém případě stále 

ještě není obvyklé. 

Fotoaparát působí příjemně kvalitním do-

jmem a  díky gripu dobře padne do  ruky. 

Na zadní straně vás upoutá neobvyklé tlačítko 

dovolující pracovat s expozicí či vyvolat mapu 

světa. Dotykový displej potřebuje trochu více 

přitlačit, což má u  fotoaparátu kupodivu jed-

nu pochopitelnou výhodu – nereaguje, když 

o něj jen tak zavadíte, což se může třeba při 

hledání vhodné pozice k  focení snadno stát. 

Navíc přes LCD lehce zaostříte na určitou po-

zici a také si po dotyku můžete rovnou nechat 

snímek i vyfotografovat. 

TZ30 je díky svým vlastnostem skuteč-

ný rodinný fotoaparát. Na  jedné straně tu 

máme předlouhý zoom s výtečnou stabiliza-

cí, na straně druhé začíná na 24 milimetrech, 

takže ho uplatníte opravu kdekoli. A co víc! 

Prodává se za vynikající cenu a nabízí i  vy-

nikající poměr cena/výkon. Jde rozhodně 

o jednu z nejlepších nabídek na současném 

trhu.

ELEKTRONIKA • TEST

ultrazoomový fotoaparát Panasonic DMC-Tz30

V bílé, černé, hnědé a stří-
brné si můžete zakoupit další 
z vyhlášených kompaktních 
ultrazoomů, který potěší 
nejen kvalitou a výbavou, ale 
také excelentní cenou.

cena: 7.290 Kč

objektiv: Leica DC Vario-Elmar, 
20x optický zoom 
(24–480 mm), světelnost 
F 3,3–6,4, stabilizace

rozlišení CCD, 
citlivost:

14,4 mil. pixelů (MOS), 
ISO až 3 200, resp. 6 400

formát fotografií 
a videa; paměť:

JPG, MPO, AVCHD, 
MPEG-4, QuickTime 
Motion JPEG; mechanika 
pro karty SD (XC)

napájení: akumulátor Li-Ion,  
895 mAh

vstupy/výstupy: miniHDMI, AV výstup/USB

rozměry (švh); 
hmotnost:

109 x 59 x 28 mm; 210 g 
(včetně akumulátoru)

Panasonic DMC-TZ30

parádní objektiv Leica s dvacetinásobným stabilizovaným optickým zoomem začíná od excelentních 24 mm. nechybí ani 
natáčení do Full HD.

Velice důležitý pohled shora mimo jiné odhaluje 
zabudovanou GpS, samostatnou videospoušť a také kolečko 
fotorežimů. To má dokonce i dvě polohy (c1 a c2), ze kterých 

si vyvoláte vlastní nastavení funkcí fotoaparátu.

Naprostý univerzál









DOTYKOVÉ TABLETY

IPS DISPLEJ, ANDROID 4.1 
A PROCESOR DUAL-CORE

ŘADÍ TABLET GOGEN TA 10100 
NA VRCHOL SVÉ KATEGORIE

NEJDOSTUPNĚJŠÍ
TABLET GOGEN

- úhlopříčka 7“, 4 GB �ash paměť
- 512 MB RAM 
- cena 1.989,-

- úhlopříčka 8“, 8 GB �ash paměť
- 1 GB RAM, mini HDMI výstup
- cena 3.489,-

- úhlopříčka 8“, DUAL-CORE
- 16 GB �ash paměť, 1 GB RAM
- mini HDMI výstup
- cena 4.489,-

- rozlišení 1024 x 768 pxl
- cena 5.980,-

TA 8300 TA 8200 TA 7300TA 8300TA 8300 TA 7300

 





touch

PAMĚŤ
16 GB

1 GB
RAM 

browser

 PAMĚŤ
4 GB

1 GB
RAM 

browser

www.gogen.cz

Smart Box je multimediální přehrávač s operačním 
systémem Android 4.0. Po připojení k vaší televizi z ní 
udělá televizi internetovou s řadou skvělých funkcí jako 
např. přehrávání hudby, fotek, videí, �lmů i s možností 
hraní her. WiFi připojení k internetu umožní stahování 
a instalaci oblíbených aplikací z Google Play. 
Se SMART BOXem můžete bezdrátově sdílet oblíbený 
multimediální obsah svého telefonu nebo tabletu. 

SMART BOX

SB 2002

DOTYKOVÝ TABLET DOTYKOVÝ TABLET DOTYKOVÝ TABLET

TA 10100
DOTYKOVÝ TABLET

- cena 1.989,-



inSpirace eUrOnicS • 6/201240 autor: Milan Loucký, foto: HP, Sony, Toshiba

POčíTAčE • HVĚzDNÉ NOTEBOOKY

Hvězda pro úspěch
Notebook Sony VAIO E1512H1ES 
cena: 16.490 Kč

Hvězda do kapsy
Notebook Lenovo IdeaPad S206
cena: 8.888 Kč

Hvězda zábavy
Notebook Toshiba Satellite C870-177
cena: 11.990 Kč

Stolní počítač HAL3000 Trinity Silver 61008
cena: 12.990 Kč

Hvězda domácnosti
Notebook HP Compaq CQ58-255SC
cena: 9.990 Kč

Přenosná zařízení
Dotykový tablet Samsung Galaxy Note 10.1
cena: 11.990 Kč (varianta Wi-Fi), 14.490 Kč (3G)

Velmi elegantní a výkonný notebook ve stříbrném provedení s 15,5palcovým displejem je vybaven 

dvoujádrovým procesorem Intel Core i3 Ivy Bridge i3-3110M/2,4 GHz, webovou kamerou, mecha-

nikou DVD±R/RW, Wi-Fi, Bluetooth, HDMI.

• Kapacita paměti RAM: 4 GB

• Kapacita pevného disku: 640 GB

• Grafická karta: AMD Radeon HD 7650M, 1 GB

• Operační systém: 64bitový Windows 8 

Cenově velmi přijatelný model notebooku s 11,6palcovou úhlopříčkou obrazovky a s  rozlišením 

1 366 x 768 obrazových bodů používá dvoujádrový procesor AMD C-60/1 GHz. I v  jeho výbavě 

najdete například Wi-Fi, Bluetooth, webkameru i HDMI.

• Kapacita paměti RAM: 4 GB

• Kapacita pevného disku: 320 GB

• Grafická karta: AMD Radeon HD 6290

• Operační systém: 32bitový Windows 7 Home Premium

Notebook s velkým 17,3palcovým displejem (rozlišení 1 600 x 900) v černém provedení má dvou-

jádrový procesor Intel Celeron B830/1,8 GHz. Vybaven je mimo jiné DVD±R/RW, Wi-Fi, Bluetooth, 

webkamerou, HDMI.

• Kapacita paměti RAM: 4 GB

• Kapacita pevného disku: 500 GB

• Grafická karta: Intel HD

• Operační systém: 64bitový Windows 8

Nadupaný herní počítač je osazen čtyřjádrovým procesorem AMD A10 5800K/3,8 GHz. Je dodá-

ván ve velmi zajímavém provedení skříně Tower s DVD±R/RW, klávesnicí, myší a s mnoha připojo-

vacími místy.

• Kapacita paměti RAM: 8 GB DDR3, 1 333 MHz

• Kapacita pevného disku: 2 TB – IntelliPower

• Grafická karta: Radeon HD 7660D

• Operační systém: 64bitový Windows 8

Slušně vybavený v černé barvě provedený notebook s cenou těsně pod deset tisíc s 15,6palcovým 

displejem (rozlišení 1 366 x 768 obrazových bodů) používá dvoujádrový procesor Intel Celeron 

B830/1,8 GHz. Kromě jiného má DVD±R/RW, Wi-Fi, Bluetooth, webkameru, HDMI.

• Kapacita paměti RAM: 4 GB

• Kapacita pevného disku: 750 GB

• Grafická karta: Intel HD

• Operační systém: 64bitový Windows 8 

Tablet s desetipalcovou úhlopříčkou dotykové obrazovky (10,1 palce, 1 280 x 800 bodů) používá 

procesor ARM/1,4 GHz. Pomocí dotykového pera S-Pen je možné ovládat především grafické ap-

likace a programy. Skutečný multitasking je možný pomocí tlačítka Multiscreen. Wi-Fi, u dražšího 

modelu i 3G modul, Bluetooth, GPS modul, 2x webová kamera (zadní kamera 5 Mpix), podpora pa-

měťových karet microSD, sluchátkový výstup, 1x USB 2.0, HDMI, audioformáty: 3GP, AAC, AAC+, 

AMR, AMR-NB, eAAC+, H.263, MP3, videoformáty 3GPP, H.263, H.264, MPEG-4, WMV.

Každému něco
Před Vánoci vám chceme představit jeden zajímavý model z každé kategorie Hvězdných note-
booků. A k tomu ještě přidáváme tip na pořádný herní počítač a na hit několika posledních uply-
nulých Vánoc: na přenosný tablet.

41inspirace euronics • 6/2012Foto: 100Mega Distribution, Lenovo, Samsung
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Než se dostaneme k tomu, kdy, jak a za kolik 

vlastně DVB-T2 bude, musíme si odbýt nutné 

technické minimum. Ale nebojte – budeme se 

snažit, aby bylo opravdu krátké a srozumitelné.

Co to DVB-T2 vlastně je?
Jak bylo řečeno, jde o pokročilejší verzi DVB-T, 

i když s ní má společného pramálo. Namísto 

komprese MPEG-2, kterou znáte například 

z DVD disků, sází DVB-T2 na úspornější a cel-

kově kvalitnější kompresi MPEG-4. Ta se vyu-

žívá u disků Blu-ray a také se používá pro vysí-

lání ve vysokém rozlišení (HD), jak pozemním, 

tak satelitním. DVB-T2 ovšem nemusí praco-

vat pouze s vysíláním v HD, tedy s například 

1 280 x 720 body či 1 920 x 1 080. Funguje 

i v tom dnes běžném, nízkém, tedy například 

s 576 řádky a 480 sloupci. Zvuk může být buď 

mono, stereo nebo vícekanálový, tedy prosto-

rový ve formátech MPEG-1, MPEG-4 HE AAC 

nebo Dolby Digital Plus. 

Televizní kanály jako takové jsou šířeny v tzv. 

multiplexech, stejně jako u DVB-T, což v praxi 

znamená typicky čtyři vysílané stanice pohro-

madě (vysílané na jednou kmitočtu). Díky účin-

nější kompresi může být buď v jednom multi-

plexu ve srovnání s DVB-T více kanálů, nebo 

mohou být šířeny s vyšším datovým tokem, tj. 

v kvalitnější podobě. 

À propos „datový tok“. Ten určuje kvalitu 

vysílaného pořadu a  – zjednodušeně řečeno 

– čím vyšší je, tím pořad vnímáme jako kvalit-

nější. Udává se v Mb/s (megabity za sekundu) 

a kvalitní britské či německé satelitní HD stani-

ce, které bychom si u nás v tomto ohledu měli 

brát za vzor, vysílají kolem 10 Mb/s.

Základem je D-Book 
České radiokomunikace odstartovaly experi-

mentální šíření DVB-T2 letos v červnu v Praze 

a v Plzni. Vysílá se pět HD kanálů, mj. Barran-

dov HD, ČT1 HD a ČT4 HD, což pochopitelně 

neznamená, že všechny pořady jsou skutečně 

ve vysokém rozlišení. Naopak! Je jich menšina.

S  přidělením kmitočtů, které je nutné pro 

řádné vysílání DVB-T2, Český telekomunikač-

ní úřad (ČTÚ) do  roku 2014 nepočítá, i  když 

České radiokomunikace, které DVB-T2 u nás 

prosazují nejvíce, by rády začaly s  vysíláním 

kolem roku 2016. 

Druhou nutnou podmínkou pro šíření DVB-T2 

je existence tzv. D-Booku, která jasně stanoví 

vysílací parametry tak, aby výrobci mohli na trh 

uvést kompatibilní přístroje pracující pochopi-

telně v češtině. Těch je sice momentálně u nás 

nula nula nic, ale je to tím, že D-Book existuje 

teprve od poloviny srpna, kdy ho vydal ČTÚ. 

V  D-Booku se mj. stanoví specifikace po-

zemně vysílaného 3D či třídění naladěných ka-

nálů a říká se také, že ho přijímač musí umět. 

Pro interaktivní služby je doporučena platfor-

ma HbbTV, která kombinuje televizní příjem 

s  internetem, takže v  kompatibilním chytrém 

televizoru můžete například využívat aplikace 

typu domácí bankovnictví či sledovat průběž-

né výsledky ze sportovních zápasů. Nechybí 

ani bližší určení televizní programové nabídky 

EPG, včetně možnosti programovat nahrává-

ní pořadů. Důležité v  tomto okamžiku je, že 

D-Book jasně říká, že pořady musí jít napro-

gramovat i z EPG, a to včetně ručního zadání 

(úpravy) data a času. 

To nejdůležitější – přístroje 

Každý přijímač pro DVB-T2 by měl zároveň 

umět i dnes běžné DVB-T. Alespoň tak to říká 

D-Book. V  současnosti nekoupíte s  DVB-T2 

ani tak set-top boxy (těch je opravdu jen pár), 

jako spíše televizory. Několik modelů nabízí 

LG, Sony a Toshiba v cenách od asi 15.000 Kč 

výše. Je však otázkou, zda zabudované tunery 

DVB-T2 budou českému D-Booku vyhovovat, 

protože byly navrženy ještě před jeho uvede-

ním. ČTÚ tvrdí, že s výjimkou české lokalizace 

menu a EPG je specifikace prakticky shodná 

s britskou, takže set-top boxy a televizory do-

vezené ze Spojeného království by měly být 

– s výjimkou jazykové podpory – kompatibilní.

Co vás čeká a nejspíše nemine
Pro vás jako pro kupující bude přechod na po-

zemní televizní vysílání v DVB-T2, ke kterému 

nejspíše opravdu dojde (a následné výhledové 

vypnutí DVB-T), znamenat následující:

• výměnu vašich DVB-T set-top boxů za verze 

s DVB-T2/DVB-T,

• vlastníte-li plochý televizor s  tunerem DVB-

-T, i jemu budete muset předřadit set-top box 

s DVB-T2,

• výše uvedené nebude přehnaně drahou zá-

ležitostí – tou nejspíše bude až rekonstrukce 

domovních rozvodů (STA).

Podle toho, jak u  nás bude zvládnut pře-

chod DVB-T/T2, ho budete mít buď pohodl-

nější a  „automatizovanější“, nebo náročnější 

a dražší. V řadě zemí Evropy se přechod řeší 

(řešil) přímo na vládní úrovni a například v Itálii 

bylo vydáno nařízení, že se po  roce 2015 už 

nebudou smět prodávat přijímače bez DVB-

-T2. I  u nás, kde by na DVB-T2 měly partici-

povat pouze soukromé finance, by takovýto 

zásah státu určitě nebyl od věci.

DVB-T2 • buDE SE VÁm HODIT

autor: Milan Loucký, foto: autor

O QR kódech jako takových jsme už v Inspiraci 

jednou psali. Ale připomeneme těm, kteří tento 

článek neměli možnost číst. QR kód je inter-

pretace nějakého textu, webové adresy nebo 

nějakého sdělení, určená pro specializovanou 

čtečku především v chytrém mobilu. QR kód 

vyfotíte a speciální aplikace vám zakódovaný 

obsah převede na text nebo na webovou ad-

resu. Pak většinou stačí dotek na tuto adresu, 

abyste se na ni ihned přenesli pomocí webo-

vého prohlížeče. 

Pro šťouraly, kteří rádi přemýšlejí o tom, jak 

se informace do čtverečku dostane, uvádíme, 

že na internetu je možné nalézt spoustu gene-

rátorů QR kódů a že do QR kódu lze opravdu 

zakódovat jakýkoli obsah, třeba i vaši adresu, 

jméno a telefon. A pro ty zvídavější pak uvádí-

me, že labyrint v QR kódu je tím složitější a po-

drobnější, čím více textu do něj zadáte. O tom 

se ale ostatně můžete přesvědčit na doplňko-

vých QR kódech, které najdete na této strán-

ce. Můžete si je „přečíst“ a dekódovat, abyste 

poznali, co jsme vám chtěli vzkázat. Maximální 

počet znaků, které lze do  jednoho QR kódu 

vtěsnat, je 300. 

A to je právě to, co se nám hodí!
A  právě možnosti přejít na  v  QR kódu zakó-

dovanou adresu chceme nadále využívat! 

Jak víte, časopis Inspirace vychází šestkrát 

do  roka, tedy s  dvouměsíční frekvencí vydá-

vání. To je dost dlouhá doba k  tomu, aby se 

během ní třeba změnily nějaké ceny u testova-

ných nebo doporučovaných spotřebičů. 

A  protože chceme, abyste byli vždy maxi-

málně spokojeni, QR kódy umístěné u obrázků 

testovaného nebo doporučovaného zboží vás 

zavedou na  nový web společnosti Euronics, 

která je vydavatelem časopisu Inspirace. Ba co 

víc, adresa zakódovaná v QR kódu vás zave-

de přímo na webovou stránku, kde je ten který 

v Inspiraci prezentovaný výrobek na webu nabí-

zen. Cena uváděná v tištěné Inspiraci je cenou, 

jaká byla stanovena v den, kdy časopis odchází 

do tiskárny. Jak víte, to, co je psáno, je i dáno. 

To platí pro papír. Takže pokud se během poz-

dější doby u  výrobku změní cena nebo tento 

přejde do nějaké speciální akce, kdy je nabízen 

s nějakou výhodou nebo nějakým doplňkem či 

službou, vy se o tom už nedozvíte.

Teď vám však bude stačit chytrý telefon 

nebo fotoaparát, kterým sejmete QR kód a ne-

cháte si jen dekódovat (přímo v mobilu, v pří-

padě ofocení fotoaparátem pak třeba v počí-

tači), a  tím pádem se dostáváte na webovou 

stránku, kde je tento výrobek nabízen. Takže 

ihned znáte jeho aktuální cenu a můžete si jej 

– třeba hned z chodníku – objednat. QR kód 

oceníte i  tehdy, když si budete pročítat starší 

vydání Inspirací. Nemusíte nic hledat, nic ni-

kam psát, jen opět ofotíte QR kód a zjistíte, zda 

už dříve testovaný výrobek je ještě v nabídce 

a  zda si jej ještě můžete objednat – to v pří-

padě, že vás třeba recenze tohoto produktu 

v Inspiraci zaujala. 

Doufáme, že s touto novinkou budete spo-

kojeni a že přispěje k vaší lepší informovanosti 

o výrobcích, které se vám zalíbí a budete si je 

chtít objednat. Letošní Vánoce totiž mohou být 

zrovna takovým testovacím obdobím.

buDE SE VÁm HODIT • QR KÓDY

Se čtverečky, které vypadají 
jako bludiště, se v našem 
časopise můžete setkávat už 
nějaký ten pátek. A připravte 
se, bude jich ještě víc, pře-
devším v rubrikách doporu-
čujeme, tipy, hvězdné note-
booky a testy. Proč to děláme 
a k čemu je vám to dobré, to 
se dozvíte níže.

Pro snazší orientaci

Jako čtečka Qr kódů může sloužit například aplikace Googles pro operační systém android. pomocí ní vyfotíte Qr kód, ta jej detektuje 
a vy máte – viz první řádek pod obrázkem Qr kódu – možnost ihned přejít na vybranou webovou stránku. Jak zdroj nám posloužil Qr 

kód, který najdete vždy na obálce inspirace.

Sony KDL-40eX653 (17.100 Kč) má úhlopříčku 102 cm (můžete ho mít i ve 117 cm) a zabudovaný jak tuner DVB-T, tak T2. Spotřeba za 
provozu je 62 W, v pohotovostním režimu 0,25 W.

Přechod z pozemního analogového na 
pozemní digitální vysílání je prakticky 
ukončen a už se chystá další. Po DVB-T je 
forhontu jeho pokročilejší varianta – DVB-
-T2. Podívejme se, co vlastně obnáší.

DVB-T2 přichází 
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Provedení
Nejčastějším provedením trub je vestavné, 

které již vytlačilo trouby samostatně stojící. Po-

dobně stále ubývá sporáků, které představuji 

v kombinaci s varnou plochou samostatně sto-

jící přístroj. Pro malinké domácnosti jsou určeny 

stolní trouby (minitrouby), které nabízejí zhruba 

poloviční pečicí prostor a omezenou funkčnost. 

Stejně tak zhruba poloviční prostor k pečení, ale 

širokou funkčnost poskytují kompaktní vestav-

né trouby, které mají zachovánu šířku 60 cm se 

sníženou výškou. Tyto přístroje lze zamontovat 

dva nad sebe a oba pohodlně obsluhovat.

Moderní montáž do úrovně trupu dělá ob-

sluhu velmi pohodlnou a bezpečnou. Některé 

trouby určené pro tuto montáž jsou vybaveny 

dvířky otevírajícími se do boku. To přináší ještě 

vyšší pohodlí.

Objem a množství
Objem prostoru k pečení má souvislost s ma-

ximálním množstvím najednou připravova-

ných pokrmů. Proto se výrobci snaží tento 

prostor zvětšovat, což není snadný úkol. 

Nejde jen o  to, že jsou omezeni jednotnými 

vnějšími rozměry, které je nutné dodržet, ale 

každé zvětšení vnitřního prostoru nese vyšší 

nároky na  izolaci, protože je nutné zacho-

vat co nejlepší energetickou třídu a zejména 

nízké teploty v  okolí trouby. Největší trouba 

na  našem trhu dnes nabízí prostor 77 litrů. 

Z  hlediska uživatele je přínos jasný. Může-

me péct větší kachnu, nebo dokonce krůtu, 

případně více cukroví, protože máme větší 

plechy. Drobnou nepříjemností je potom to, 

že při potřebě více plechů, než je dodáváno 

s výrobkem, je nutné kupovat plech přímo pro 

konkrétní model, popřípadě od výrobce.

Při pečení vánočního cukroví, buchet a po-

dobných pokrmů znamená značné urychlení 

práce možnost umístit do  trouby více plechů 

najednou. To však není výsada všech trub ani 

režimů. Plnohodnotné horkovzdušné trouby 

nabízejí možnost současného pečení zpravidla 

na třech úrovních (existují už i první přístroje se 

čtyřmi úrovněmi). Je to možné jen na vybraných 

programech, které využívají zadního kruhového 

topného tělesa a jeho ventilátoru, kdy jsou tep-

loty uvnitř pečicího prostoru v celém prostoru 

stejné. I  to však má jako podmínku využívání 

plechů k tomu určených, které dovolí správnou 

cirkulaci vzduchu. Při použití neoriginálních ple-

chů se může stát, že trouba peče nerovnoměr-

ně nebo na každé úrovni výrazně jinak.

Vybavení
Nejzákladnější vybavení, tedy spodní a  horní 

ohřev s  grilem, je dnes využíváno velmi málo 

u  levných a zejména u stolních trub. Přidáním 

ventilátoru se rozšiřuje počet možných kom-

binací ohřevu na čtyři a začínáme se setkávat 

s  poněkud matoucím názvem multifunkční 

trouba. Teprve zadní kruhové těleso ale umož-

ňuje plnohodnotné současné pečení na  třech 

úrovních, současně s dalším rozšířením nabíd-

ky způsobů pečení. Při využití horkovzdušného 

pečení (zadní kruhové těleso a ventilátor) použij-

te o asi 20 °C nižší teplotu než při pečení spodní 

a horní spirálou. Při tomto způsobu pečení se 

pokrmy více vysušují, je nutné s tím počítat.

Důležitou součástí je venkovní chladicí venti-

látor, který ochlazuje vnější povrch trouby a brá-

ní tak jejímu přehřátí, které by mohlo mít za ná-

sledek poškození okolního nábytku (hrozí to 

zejména u toho méně kvalitního). Aby ventilátor 

správně fungoval, dbejte při montáži na správ-

né umístění a dostatečnou velikost odvětráva-

cích průduchů v nábytku kolem trouby.

Pro bezpečnost zejména dětí je nutné, aby 

teplota dvířek byla co nejnižší. Podle evropské 

normy může dosahovat až 60 °C nad úroveň 

teploty v místnosti. Proto je zasklení dvířek mi-

nimálně dvojité, daleko častěji ale s více skly. 

U trub s pyrolýzou se používá až čtyřnásobné 

zasklení.

Pára
Přidání páry je dalším logickým řešením, i když 

není zdaleka tak technicky snadné, jak by se 

zdálo, ale přibližuje troubu k  profesionálnímu 

řešení konvektomatu. Protože však není pára 

jako pára, i  zde může trouba umět plnohod-

notné parní vaření nebo jen zvlhčování vzdu-

DOmÁcí SPOTřEbIčE • VÁNOČNÍ PEČENÍ

Trouba není hloupá

Možná kdysi jako prázdný a hučící 
prostor v kachlových kamnech si 
trouba zasloužila být synonymem 
hlouposti, ale dnes už rčení hloupá 
trouba opravdu nesedí. Právě naopak. 
Elektrické pečicí trouby patří k chlou-
bám vývoje jednotlivých výrobců, kteří 
se předhánějí v tom, co všechno právě 
jejich trouby dovedou. A není toho 
málo. Takže když dnes manželka řekne 
o svém protějšku „ten můj trouba“, 
mělo by to být spíše myšleno jako po-
chvala. Podívejme se tedy, co můžeme 
od moderních elektrických pečicích 
trub očekávat a podle čeho si je vybí-
rat. Vlastnosti trub budu procházet 
ve stejném pořadí, v jakém je vhodné 
zvažovat je při nákupu.

Termosonda měří teplotu přímo uvnitř bloku masa a zajistí jeho propečení přesně podle nastavení.
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moderní přístroje jejich zkušenosti nahrazují. 

Bez ohledu na  název systému inteligentních 

programů (šestý smysl, Auto Pilot, IQ ) jde 

vždy o  speciální programy určené pro pří-

pravu konkrétních pokrmů. Podle zvoleného 

programu a zadané hmotnosti surovin spustí 

elektronika jednotlivé části přístroje podle 

konstruktéry naprogramovaného algoritmu, 

který přesně stanoví teploty a  časy, po  něž 

bude pokrm připravován. Elektronika měří 

průběhy teplot, vlhkosti a podle nich program 

upravuje tak, aby pokrm byl co nejchutnější. 

Některé přístroje jsou vybaveny zapichovací 

teplotní sondou, která měří teplotu uprostřed 

bloku masa, a tak umožňuje řídit proces pe-

čení ještě přesněji.

Vždy máme možnost vybírat přímo způsob 

ohřevu, ale trouby umožňují stále častěji vy-

bírat z ovládacího menu přímo pokrmy, které 

chceme uvařit, a přístroj sám pak zvolí způ-

sob jejich přípravy, takže se nemusíme o nic 

starat. Elektronické ovládání komunikuje po-

mocí českých menu nebo piktogramů, které 

nám na základě vložených dat také předepí-

šou, do  jaké úrovně máme zasunout plech, 

a  pokud je potřeba, vyzvou nás v  průběhu 

pečení k otočení pokrmu. Pozor, při automa-

tickém pečení troubu neotevírejte, pokud to 

automatika nevyžaduje. Každé otočení by na-

rušilo probíhající program a pokrm by potom 

nebyl správně připravený. Zpravidla si také 

můžete uložit některý ze svých postupů pe-

čení do paměti, abyste jej mohli kdykoli jed-

noduše použít.

Novinkou jsou programy pro nízkoteplot-

ní pečení, které se stává hitem díky lepšímu 

zachování nutričních hodnot, minimálnímu 

úbytku hmotnosti masa a výborné chuti i bar-

vy masa. Nízkoteplotní programy ale vyžadují 

mnohem více času na pečení.

Výhodou bude jistě také možnost nastavení 

nízkých teplot (už od 35 °C), které využijete napří-

klad při sušení ovoce, hub nebo bylin. Programo-

vé vybavení se stará u moderních trub i o správný 

průběh čisticích programů včetně pyrolýzy.

Užitečné doplňky
Určitě stojí za  to zamyslet se nad vnitřním 

vybavením. Pokud investujete do  pyrolytic-

ké trouby, pak by stálo za úvahu, aby i pečicí 

plechy a boční mřížky bylo možné takto čistit. 

Zatím neexistují výsuvy, které by nebylo nutné 

před pyrolýzou sejmout, ale i toho se jistě ča-

sem dočkáme.

Dnes je jen málo trub vybaveno otočným 

grilovacím rožněm. Použití tohoto vybave-

ní umí značně znečistit pečicí prostor, tak-

že se přímo nabízí pyrolýza jako souběžný 

požadavek. I  takové kombinace již výrobci 

nabízejí.

Ke zvýšení bezpečnosti manipulace s po-

travinami v troubě přispívá možnost vysunout 

pečicí plech co nejvíce mimo prostor trouby. 

Jasným favoritem v  této oblasti jsou plno-

výsuvy vyvážející plech zcela mimo prostor 

trouby, kterými jsou některé trouby vybave-

ny, případně je možné je dokoupit. Nápaditou 

variantou jsou samočinné výsuvy, které se 

vysunou vždy při otevření dvířek.

Protože je moderním povrchem nerez, 

je vhodné při nákupu dbát také na  to, aby 

na něm neulpívaly otisky prstů, které by bylo 

nutné stále čistit. Většina výrobců již využívá 

nerez s  povrchovou ochranou proti otiskům 

prstů.

chu při pečení. Některé trouby umějí pracovat 

s párou pomocí speciální varné nádoby, do níž 

se pára přivádí hadičkou z  výrobníku, který 

je součástí trouby. Vyspělejší přístroje využí-

vají páru v  pečicím prostoru bez speciálního 

nádobí. Parní programy umožňují kombinace 

pečení s přidáváním páry v různých poměrech 

a teplotách. U některých trub je možné i vaření 

ve stoprocentní páře při teplotě 98 °C, což je 

příprava pokrmů, která zachovává maximum 

vitamínů a minerálních látek.

Speciální kategorií jsou parní trouby, které 

připravují pokrmy výhradně v páře. Jsou zpra-

vidla v  kompaktním provedení, které můžete 

zabudovat vedle nebo nad stejně provedené 

horkovzdušné trouby.

Mikrovlny
Příprava pokrmů pomocí mikrovln bývá kom-

binována s možností grilování a pečení pomocí 

horkého vzduchu i  v  samostatných spotřebi-

čích, proto je logické, že se prosadila mezi 

vestavnými spotřebiči, které bývá zpravidla 

v kompaktním provedení. Některé samostatně 

stojící mikrovlnné trouby umožňují vestavění 

pomocí speciálních rámečků. Toto řešení je 

na ústupu, protože neposkytuje jednotný de-

sign všech spotřebičů v kuchyni.

Způsoby čištění
Důležitost jednoduchého čištění trub bývá čas-

to podceňována. Pokud si ale zkusíte vyčistit 

neupravený vnitřní prostor trouby od mastných 

nečistot, pochopíte, kolik námahy mohou sys-

témy pro jednoduché čištění ušetřit.

Nejjednodušší je využití hladkého smal-

tu, který nedovolí nečistotám přilnout, a tak 

je jeho očista o  poznání jednodušší. Tento 

smalt může být kombinován s parním čiště-

ním, při kterém je využívána čisticí schop-

nost páry vzniklé z vody přidané do varného 

prostoru (Aqua clean, Water Clean, parní 

čištění atd.).

Katalytické plechy odbourávají mastno-

ty i  při nízkých provozních teplotách pomocí 

speciálního povrchu. Jejich málo známou ne-

výhodou je nutnost plechy po jejich vyčerpání 

vyměnit.

Nejdokonalejší metodou, při níž očistí-

me vnitřní prostor trub opravdu jednoduše, 

je však pyrolýza. Ta využívá velmi hladkého 

smaltu a teploty až 500 °C, pomocí které spálí 

všechny nečistoty na  jemný prach, který lze 

jednoduše setřít vlhkým hadříkem. Jde o tech-

nicky náročný proces, pro jehož uskutečnění 

je nutná perfektní izolace vnitřního prostoru, 

uzamčení dvířek trouby při vysokých teplo-

tách nebo zachování přijatelných teplot dvířek, 

které se řeší troj- až čtyřnásobným zasklením. 

Podle evropské normy by oteplení dvířek trou-

by nemělo přesáhnout 60 °C, což znamená při 

20 °C v místnosti maximálně přípustnou tep-

lotu předního skla 80 °C. Moderní trouby však 

dosahují podstatně nižších hodnot. U řady trub 

nepřesahuje teplota dvířek při pyrolýze 65 °C.

Nejmodernější pyrolytické trouby mohou 

být vybaveny několika programy podle stupně 

znečištění a  katalyzátorem, který odstraňuje 

zápachy vzniklé při spalování nečistot.

Donedávna nebylo pyrolytické čištění pro-

veditelné u  parních trub, dnes jsou na  trhu 

trouby s pyrolytickým čištěním a připařováním, 

takže se časem jistě dočkáme i  plnohodnot-

ného parního provozu u pyrolytické trouby.

Programové vybavení
Zkušené kuchařky jistě nebudou mít problém 

nastavit troubu tak, aby výsledky pečení byly 

perfektní i  bez nejrůznějších automatik, ale 

DOmÁcí SPOTřEbIčE • VÁNOČNÍ PEČENÍ

Teleskopické výsuvy umožňují rychle a pohodlně manipulovat s pečenými potravinami.

parní generátor trouby electrolux je umístěn na dně varného prostoru pro snazší čištění.

Čištění trub pomocí pyrolýzy je opravdu účinné.
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DOmÁcí SPOTřEbIčE • VÁNOČNÍ PEČENÍ

foto: Gorenje, Mora, Whirlpoolautor: Milan Loucký, foto: Bosch, Electrolux, Siemens

V předchozím článku jste si mohli přečíst o tom, v jaké troubě nejlépe připravit třeba zrovna 
aktuální vánoční cukroví. Na této dvoustraně vám přinášíme několik tipů na zajímavé výrobky 
z této kategorie.

Electrolux EOB8851AOX
cena: 21.990 Kč

Gorenje bO 7522AX
cena: 10.990 Kč

Mora VT538MX 
cena: 9.990 Kč

Whirlpool JT369SL
cena: 6.990 Kč

Siemens Hb43GT540E 
cena: 11.990 Kč

Bosch HBA63B251
cena: 17.990 Kč

Trouba CombiSteam Deluxe se třemi stupni vaření v páře, s infragrilem a osvětlením vnitřního pro-

storu. Textový displej s  funkcí nápovědy, 100 přednastavených pečicích programů, 20 vlastních 

oblíbených programů, ukazatel teploty, indikace zbytkového tepla, čas, minutka, automatické vy-

pnutí senzoru jídla. Funkce trouby: spodní ohřev, ventilátor + spodní ohřev + pára (100 %), ventilátor 

s grilem (infrapečení), ventilátor s grilem (infrapečení) + spodní ohřev, kruhové těleso + ventilátor, 

ventilátor + kruhové topné těleso (humid), gril + spodní ohřev, kruhové těleso + spodní ohřev, pára. 

Hlučnost 50 dB(A), extra velký ventilátor a upravený rozvod vzduchu. Provedení nerez ocel a úprava 

proti otiskům. Čas pečení: statická funkce: 53 min, multifunkce: 45 min.

• Vnitřní objem: 73 litrů

• Maximální příkon; spotřeba v pohotovostním stavu; energetická třída: 3,5 kW; 0,99 W; A

• Rozměry (švh); hmotnost: 594 x 594 x 567 mm; 42 kg

• Příslušenství: jeden odkapávací pekáč šedý smalt, koláčové smaltované plechy na pečení, dva 

běžné rošty z nerezové oceli

Vestavná multifunkční trouba s deseti funkcemi, hodinami, časovačem, minutkou s ovládáním ho-

din dotykem (DirecTOUCH) a  osvětlením vnitřního prostoru a  displejem v  nerezovém provedení. 

Dvouúrovňový teleskopický výsuv plechů (3/4 výsuv), výsuvné prosvětlené knoflíky, teplotní sonda 

na maso, celoskleněná vnitřní strana dveří, hlídání zavření dveří trouby, dynamické chlazení DCS + 

systém ultra cool door. Tukový filtr a katalytický kryt ventilátoru.

• Vnitřní objem: 60 litrů

• Maximální příkon; spotřeba v pohotovostním stavu; energetická třída: 3,3 kW; 0,79 W; A

• Rozměry (švh); hmotnost: 597 x 595 x 565 mm; 38  kg

• Příslušenství: hluboký a mělký plech, rošt

Volně stojící pečicí horkovzdušná trouba v  provedení Jet Chef se šestým smyslem je vybavena 

grilem (osm úrovní nastavení výkonu), mikrovlnným ohřevem (s 3D distribucí mikrovln) a možností 

vaření v páře. Má dětskou pojistku, LCD displej, elektronické tlačítkové ovládání, časovač a dětská 

pojistka. Dodává se ve stříbrné barvě. Průměr otočného talíře 36 cm a nerezovým provedením vnitř-

ního prostoru. Dveře se sklápějí dolů. Nabízené funkce: Jet Start, Jet Defrost, Combi 4, Gril Quartz, 

Crisp, Autoconvection, Quick Heat, Jet Stream, Plus 30/60 sekund.

• Vnitřní objem: 31 litrů

• Maximální příkon: 2,2 kW

• Rozměry (švh); hmotnost: 487 x 377 x 515 mm; 31 kg

• Příslušenství: grilovací mřížka, talíř Crisp s držákem, pařák a plech na pečení

Pečicí vestavná horkovzdušná trouba Universal (sedm druhů ohřevu: horní/dolní ohřev, horký vzduch, 

samostatný dolní ohřev, cirkulační gril, vario – velkoplošný gril, vario – maloplošný gril, rozmrazování) 

s dětskou pojistkou a chladicím ventilátorem v nerezovém provedení. Trojdílný teleskopický výsuv 

plechů, samočištění ecoClean na stropě, zadní stěně a bočních stěnách, celoskleněná vnitřní strana 

dvířek trouby, hladké stěny trouby. Elektronické hodiny s programováním, softClose – tlumené do-

vírání dvířek trouby a osvětlení trouby. Automatický rychloohřev, zápustné ovládací knoflíky a smalt 

titanGlanz. Teplota skla dvířek max. 50 °C.   

• Vnitřní objem: 62 litrů

• Maximální příkon; energetická třída: 3,58 kW; A

• Rozměry (švh): 595 x 595 x 515 mm

• Příslušenství: aluminiový pečicí plech, kombi rošt, smaltovaný pečicí plech

Moderní pečicí vestavná horkovzdušná trouba s  multifunkcí 3D Plus (šest druhů ohřevu: horní/

spodní ohřev, spodní ohřev, 3D horký vzduch Plus, Eco horký vzduch, cirkulační infragril, vario – 

velkoplošný gril), dětskou pojistkou, pyrolytickým čištěním a vnitřním osvětlením v provedení nerez. 

Elektronické řízení teploty od 50–300 °C, elektronické hodiny s časovou předvolbou, hladké stěny 

trouby se závěsnými rošty – možnost dovybavení teleskopickými výsuvy. Zapouštěcí knoflíky, tep-

lota skla dvířek max. 50 °C, bezpečnostní vypínání, automatický rychloohřev.  

• Vnitřní objem: 66 litrů (XXL) s šedým smaltem GranitEmail 

• Maximální příkon; energetická třída: 3,56 kW; A –30 % 

• Rozměry (švh): 595 x 595 x 548 mm

• Příslušenství: kombi rošt, univerzální pánev

Vybrali jsme pro vás

Multifunkční vestavná elektrická trouba s devíti funkcemi, s čištěním trouby Water Clean, dolním 

a horním kruhovým tělesem s ventilátorem a osvětlením trouby. Nerezové provedení. Elektrický gril 

s ventilátorem, zvláště šetrné rozmrazování. Regulace teploty v rozsahu 50–250 °C, dvouúrovňové 

výsuvné teleskopické rošty, speciální smalt trouby ECE (Eco Clean Enamel) a  chladicí systém 

dvířek trouby. Skleněná vnitřní strana dveří pro snadné čištění. Elektronické hodiny s dotekovým 

ovládáním.

• Vnitřní objem: výrobce neuvádí

• Maximální příkon; energetická třída: 3,3 kW; A –20 %

• Rozměry (švh); hmotnost: 597 x 595 x 565 mm; 38 kg

• Příslušenství: pečicí plech, pekáč a rošt, katalytický kryt ventilátor
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Design Dolce Gusto Melody ve  tvaru dvou 

spojených koulí je již na trhu delší dobu. Me-

lody 3 již nemá horní páku nastavující teplotu 

vody. Zato přibyl ukazatel s otočným ovlada-

čem pro nastavení množství vody a dvě tlačít-

ka, kterými lze pustit horkou nebo studenou 

vodu. Magnetický držák na kapsle, který za-

jišťuje správnou polohu kapsle před popích-

nutím, polohovací odkapávací tácek sloužící 

pro volbu správné polohy podle velikosti šálku 

a 1,3litrová nádobka na vodu jsou téměř beze 

změny.

Ovládání
Nejprve je nutné naplnit nádobu na  vodu, 

kterou jednoduše odejmeme za madlo a po-

ložením vrátíme zpět. Po  spuštění hlavním 

vypínačem je nutné počkat na nahřátí a podle 

počtu čar na kapsli nastavit otočným ovlada-

čem množství vody (stejný počet čar). Poté 

stačí stisknout tlačítko s modrým nebo červe-

ným symbolem, podle toho, zda připravujeme 

studený nebo teplý nápoj, a počkat, případně 

pokud jde o nápoj ze dvou složek, vložit další 

kapsli a postup opakovat. Je to velmi jedno-

duché.

Zkušenosti
Nahřátí přístroje po  zapnutí je rychlé (trvá 

30 sekund), takže než vybereme a  zasadí-

me kapsli do držáku, můžeme přípravu kávy 

spustit. Teplota vody měřená na  výstupu se 

pohybuje mezi 80 až 87 °C bez ohledu na to, 

jaký teplý nápoj nebo jaké množství připra-

vujeme. Pokud připravujeme kávu bez mléka, 

má hezkou pěnu. Mléčné nápoje se skládají 

ze dvou kapslí, přičemž se nejprve napou-

ští mléko, které velmi dobře pění. Mléko je 

v  kapsli práškové, proto jsem kapsle vždy 

rozpáral, ale nezjistil jsem nerozpuštěné zbyt-

ky. Kapsle obsahuje podle nápoje od 5 do 7 g 

kávy, uvnitř kapsle je nad kávou dírkovaná fó-

lie a pod ní sítko kovové. Vody přístroj dávkuje 

přibližně stejné množství – jak studené, tak 

i horké. Studenou vodu využívá pro chladné 

nápoje, jako je ledová káva, ledový čaj a  le-

dové kapučíno, které jsem ale nedokázal 

vyzkoušet, protože jsem je v obchodech ne-

sehnal.

Pokud přístroji dojde voda, přeruší napou-

štění a  signalizuje blikáním vypínače střídavě 

červenou a zelenou barvou. Po dolití vody zů-

stane kontrolka blikat, ale přípravu nápoje lze 

spustit. Doporučuji, pokud byla voda vysáta 

zcela, první dávku jen odpustit bez kapsle. 

Vzduch nasátý do  přístroje by mohl ovlivnit 

množství nápoje.

Při doplňování vody mne trochu pozlobilo 

víčko nádobky, které je správně usazené jen 

v jediné poloze bez jakékoli aretace.

Hodnocení přístroje
Kávovar Dolce Gusto Melody 3 naprosto vy-

hoví všem, kteří chtějí připravovat kávu rychle 

a  bez složitější údržby přístroje. Připravit lze 

nejen horkou kávu a kávové nápoje, ale i čoko-

ládové nápoje a chladné čaje i kávy. Testovaný 

přístroj funguje perfektně a bez podstatnějších 

výhrad k funkci nebo konstrukci.

Hodnocení nápojů (jiný výrobce)
Nabídka nápojů je velmi široká. Káva samot-

ná je v  rozumné kvalitě, jen mne překvapilo, 

že u  některých náplní jsem navážil o  gram 

méně, než výrobce kávy udává. Také je třeba 

smířit se s  poněkud vyššími náklady na  vý-

robu kávy.

TEST • DOmÁcí SPOTřEbIčE

autor: Miloš Chadt, foto: DeLonghi

První dojem
V  poměrně malé krabici najdete vysavač 

ve třech dílech, takže je nejprve nutné je složit. 

Zvládne to úplně každý. Díly zasunete do sebe 

a  madlo zajistíte přiloženým šroubem. Dvou-

dílný filtr zasadíte do  nádoby na  nečistoty 

a pak doporučuji nechat přístroj nabíjet. Nápis 

na  těle přístroje hlásá napětí lithiového aku-

mulátoru 25,2 V, což je předpoklad pro velmi 

slušný výkon přístroje. Zvolit lze dva pracovní 

režimy – normální a ECO, který prodlouží dobu 

použití na  jedno nabití. Tři LED diody indikují 

úroveň nabití akumulátoru.

Praktické zkušenosti
Po  prvních několika cyklech nabití a  vybití 

jsem měřil dobu vybíjení po plném nabití. Vždy 

jsem vysával deset minut, což je zhruba doba, 

za  kterou stihnete vysát dva pokoje, předsíň 

a kuchyň. Při používání normálního stupně vy-

savač pracoval celkem 22 min 15 s  (výrobce 

udává 22 min). Při pokusu na stupni ECO vy-

držel vysávat 34 min (podle výrobce 35 minut). 

Slabý akumulátor indikuje blikáním všech LED 

diod ukazatele. Nabíjení trvalo vždy přibližně 

95 minut. Při něm se rozsvěcují LED diody tak, 

že je nabíjení i  jeho ukončení na první pohled 

rozeznatelné. Příkon při nabíjení je 39 až 41 W 

a spotřeba energie na jedno nabití 0,06 kWh. 

Kapacita akumulátoru se po prvních cyklech 

zvyšuje.

Ovládání dvěma tlačítky je poněkud nelo-

gické. Pro volbu normálního intenzivního re-

žimu stačí stisknut tlačítko, ale při volbě ECO 

režimu je nutné stisknout tlačítko ECO až 

po zapnutí vysavače.

Pokud potřebujete vysavač odložit, stačí jej 

postavit ke zdi na podlaze, která příliš neklou-

že a  jemně opřít. V poloze těla vysavače úpl-

ně vpředu stojí sám i bez opory, což bych pro 

dlouhodobější odložení nedoporučoval.  

Filtrace a čištění
I  přesto, že je filtrace konstruována tak, aby 

proud vzduchu odstředil těžké části, nepřed-

stírá (na rozdíl od jiných stejně konstruovaných) 

cyklónovou technologii. Jde o  dnes moderní 

bezsáčkovou filtraci, zde s dvojitým jemným fil-

trem. Celý filtr je součástí odnímatelné nádoby, 

ve  které se shromažďují nečistoty. Nasazený 

jemný filtr tvoří její víko. Jeho vyjmutí a vyčiš-

tění není právě hygienicky čistá práce, stejně 

jako čištění dvojitého jemného filtru, který je 

třeba před čištěním rozebrat tahem za výstup-

ky na protilehlých koncích sestavy. Oba filtry 

lze propláchnout vodou. Poté je nutné nechat 

je před dalším použitím řádně vyschnout.

Hodnocení
Vysavač DeLonghi Colombina XLR24-Li zasta-

ne rychlý úklid v celé domácnosti, při kterém 

máte plnou volnost pohybu. Díky výkonnému 

akumulátoru si s nečistotami poradí velmi dob-

ře. Navíc povedeným designem nezapře ital-

ský původ, takže se jím rádi pochlubíte.

Bezsáčkový systém, který znamená nepříliš 

hygienické vyprazdňování, je zápornou strán-

kou tohoto vysavače.

DOmÁcí SPOTřEbIčE • TEST

vysavač DeLonghi Colombina XLR24

Název vysavače DeLonghi 
Colombina XLR24-Li evokuje 
spojení Pierot a Kolombína, ve 
smyslu ladně tančící krásky. 
Možná si stejně jako já zprvu 
pomyslíte, že jde o zvláštní 
název pro vysavač. V průběhu 
testů jsem ale musel konsta-
tovat, že název je opravdu 
přiléhavý. Po podlaze se totiž 
pohybuje lehce a jeho pohyb 
se řídí tak jednoduše, že máte 
pocit, jako by tancoval.

Tančící Colombina

cena: 4.989 Kč

funkce: rychlé dobíjení, ECO

filtrace,  
velikost nádoby:

bezsáčkový,  
0,7 l

napájení: akumulátor lithiový 25,2 V

rozměry (švh); 
hmotnost:

282 x 181 x 185 mm; 
2,6 kg

DeLonghi Colombina XLR24-Li

kávovar Krups Dolce Gusto Melody 3

Nové Dolce Gusto 
Kávovar Dolce Gusto již není třeba předsta-
vovat, protože je již řadu let stálicí našeho 
trhu. Vyrábí se v několika designových 
variantách od malinkého Piccola až po ku-
laté Circolo a v bezpočtu barevných variant. 
Já jsem měl možnost otestovat poslední 
novinku v řadě, Dolce Gusto melody 3 Flow 
stop (3.999 Kč). Z široké nabídky nápojů jsem 
musel vybrat jen některé, abych mohl testo-
vání řádně v daném čase provést.

cena: 3.990 Kč

cena kapslí: 125 Kč/16 ks,  
7,81 Kč/kus

zabudovaný mlýnek 
na kávu:

ne, příprava z kapslí 
s mletou kávou

možnosti nastavení: množství vody 
v 7 stupních

tlak: 15 barů

zásobník na vodu: 1,3 l

Příkon udávaný/ 
naměřený:

1 500 W/ 
1 394 W

rozměry (švh); 
hmotnost:

276 x 144 x 105 mm;  
1 kg

Krups Dolce Gusto melody 3
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Tedy vlastně bylo to nutné až doteď. Na žeh-

ličce Philips GC 5060 byste nastavení teplo-

ty hledali marně, a přesto výrobce tvrdí, že 

s ní lze žehlit jakoukoli tkaninu. To jsem tedy 

zvědav.

První pohled
Na  kombinaci černého plastu s  průhledným 

zaujme především absence ovládacího prvku 

pro nastavení teploty. Dvě tlačítka na  spodní 

a vrchní straně slouží ke spuštění parního rázu, 

svislého napařování a  funkce eco. Žehlička 

není vybavena kropením, které ale, jak se uka-

zuje dál, nepotřebuje. Kromě přístroje balení 

obsahuje návod, letáky a  odměrku na  vodu 

s objemem 320 ml.

Zkušenosti
Protože žehlička nemá možnost nastave-

ní teploty, začíná hřát ihned po  připojení 

do  zásuvky. Zahřívá se do  teploty 127  °C 

a připravena je přesně za  jednu a půl minu-

ty. Při žehlení si můžete vybrat ze dvou re-

žimů – normální a  eco. Podle měření teplot 

režim eco pracuje s  teplotami žehlicí plochy 

120 až 130 °C, zatímco normál 125 až 135 °C. 

Režimy poznáte na první pohled podle pod-

světlení žehličky, které je pro režim normál 

modré, pro eco zelené. Podobně signalizuje 

při aktivovaném intenzivním napařování po-

mocí dvou stisků spodního tlačítka rychlým 

blikáním, zatímco pomalé blikání, kterého si 

všimnete ihned po  jejím zapnutí, signalizuje 

nahřívání žehličky a  její zchladnutí díky pře-

pnutí do vyčkávacího režimu při dlouhodobé 

nečinnosti. Bezpečnostní vypnutí, ke  které-

mu dojde po  30 s  v  pracovní poloze nebo 

na boku a po 8 minutách v odkládací poloze, 

není signalizováno zvukově, žehlička jen pře-

stane nahřívat, což jsem ověřil měřením tep-

loty a odběru proudu.

Při pracovních režimech je automaticky 

vyvíjeno poměrně velké množství páry, což 

umožňuje rychlé a  kvalitní vyžehlení i  ba-

vlněných látek při teplotě podstatně nižší 

než u  klasické žehličky. A  pokud je nějaký 

záhyb úpornější, funguje velmi dobře parní 

ráz, který dělá opravdu veliké množství páry. 

Zkoušel jsem i  svislé žehlení, při kterém je 

potřeba držet spodní tlačítko, a  s  výsledky 

jsem byl spokojen. Při žehlení je jen mírně 

slyšet vestavěné čerpadlo, které žene vodu 

do parní komory.

Vzhledem k  tomu, že výrobce doporučuje 

nepoužívat tvrdou vodu, ale nepředepisuje 

destilovanou, očekával jsem nějaký mechani-

smus odvápňování. Ten jsem ale nenašel ani 

přímo na  přístroji (jen symbol) ani v  návodu 

k němu.

Hodnocení
Vyzkoušel jsem žehlit umělá vlákna, flanel i ba-

vlněná trika, zkrátka vyžehlil jsem velkou horu 

prádla a  musím potvrdit, že i  nižší teplotou 

je prádlo za  přítomnosti páry vyžehleno per-

fektně. S  fungováním jsem byl spokojen, jen 

při častějším používání parního rázu bylo vy-

žehlené prádlo mírně vlhké. Jedinou výhradu 

mám k návodu, kde jsem nenašel ani zmínku 

o možnosti odvápňování.

TEST • DOmÁcí SPOTřEbIčE

autor: Miloš Chadt, foto: Philips

O  to užitečnější je zubní kartáček Philips So-

nicare for Kids HX6381, který sám dítě ohlídá, 

aby dodrželo správný čas čištění zubů, a zpo-

čátku jej na čištění zubů učí.

První dojem
Jak balení, tak i barevnost kartáčku se třemi 

volitelnými ozdobnými panely okamžitě sig-

nalizují jeho určení pro děti. Nabíječka s  na-

sazovacím stojánkem na  kartáčky umožňuje 

umístění na poličku v koupelně a trvalé dobí-

jení. Menší ze dvou dodávaných kartáčků je 

určen pro malé děti do šesti let, větší pro děti 

starší. Přiložený návod je zpracován názorně 

a  vysvětluje použití včetně likvidace výrobku 

po skončení jeho životnosti.

Ovládání
Dvě ovládací tlačítka umožňují zapínání kar-

táčku a přepínání mezi jemným a intenzivním 

režimem. Při stisku horního tlačítka se auto-

maticky aktivuje nastavený režim. Spodním 

tlačítkem lze přepínat mezi režimy. Režim 

intenzivního čištění, který je určen pro větší 

děti, využívá znatelně delšího pohybu vlasu 

kartáčku, zatímco při začátečnickém jem-

ném režimu se pohybuje mnohem jemněji. 

Přepnutí režimu nelze provést při čištění, jen 

ve vypnutém stavu.

Užitečná funkce Easy-start, tedy učení nebo 

zvykání si, postupně navyšuje intenzitu čiš-

tění tak, že po  14 cyklech je intenzita čištění 

na maximu. Její zapnutí a  vypnutí nelze pro-

vést bez nabíječky, ve které je nutné mít pří-

stroj po dobu přepínání zasunutý a nabíječku 

zapojenou v  zásuvce. Podržením tlačítka za-

pnutí po dobu dvou sekund se přepíná zapnutí 

a vypnutí této funkce.

Podobně funguje i  funkce KidTimer, která 

při intenzivním režimu hlídá a  oznamuje čas 

dvou minut, respektive 4x 30 sekund, po kte-

rých se kartáček automaticky vypne. Při začá-

tečnickém provozu hlídá čas 1 minutu (4x 15 

sekund), který se postupně prodlužuje.

Při práci kartáčku vzniká z pasty pěna, kte-

rá se dostává i do mezizubních prostor, takže 

čistí i tam, kam štětina kartáčku nedosáhne.

Nabíjení
Plné nabití kartáčku ve stojanu trvá podle návo-

du nejméně 24 hodin, pro jedno vyčištění zubů 

však stačilo nechat přístroj nabíjet 20 minut. 

Odběr nabíjecí stanice při nabíjení je téměř ne-

znatelný: 0,9 W. Po plném nabití kartáček do-

kázal vyčistit zuby na  intenzivní program 75x, 

než začal signalizovat potřebu nabití blikáním 

kontrolky a zvukově! I poté vydržel ještě deset 

čištění, než přestal fungovat kvůli vybití bate-

rie. Při jemném programu vydržel neuvěřitel-

ných 188 cyklů se zapnutou funkcí Easy Start 

a KidTimer. Z  toho vyplývá, že na dovolenou 

s sebou nabíječku brát nemusíte.

Hodnocení
S funkcí kartáčku jsem byl naprosto spokojen, 

i když jde o kartáček především pro děti. Zprvu 

jsem měl nepříjemný pocit lechtání na dásních, 

na  který jsem si po  několika čištěních zvykl. 

Vibrace se přenášejí i na madlo kartáčku, což 

nemusí být pro každého příjemné. I  přes vy-

bavení nabíjecím stojánkem pro každodenní 

odkládání je počet cyklů provedených bez 

nabití opravdu vysoký. Oceňuji funkce, které 

pomáhají malým dětem zvykat si postupně 

na proces čištění zubů a provádět ho správně. 

Dětem to ušetří nepříjemné zákroky u zubaře 

a rodičům starosti a peníze.

DOmÁcí SPOTřEbIčE • TEST

zubní kartáček Philips Sonicare for Kids HX6381

Hygienické návyky dětí jsou dnes důležitější více než dříve. Po-
vinné zubní prohlídky již nejsou organizovány školami a rodiče 
často na preventivní prohlídky zapomínají nebo na ně v dnešní 
uspěchané době prostě nemají čas.

Kartáček učí děti

cena: 1.799 Kč

počet rychlostí: 2

funkce: KidTimer,  
Easy-start, KidPacer

Napájení/doba 
nabíjení:

akumulátor/24 hodin

Philips Sonicare for Kids HX6381

Kartáček se třemi barevnými panely.

žehlička Philips GC 5060

První pohled každé hospo-
dyňky před žehlením prádla 
odhaduje materiál, ze kte-
rého je tkanina vyrobena, 
aby mohla určit, jakou teplo-
tou jej bude žehlit. A pokud 
si není jistá, začne pátrat 
po visačce, na které najde 
symboly, označující, při jaké 
teplotě lze látku žehlit. Je to 
nutné, protože příliš vysokou 
teplotou je možné tkaninu 
zničit.

Bez nastavení teploty 

cena: 3.699 Kč

bezpečnostní 
vypínání:

ano, po 30 s, v odkládací 
poloze po 8 min

zásobník na vodu: 320 ml

pára; parní ráz: 0–65 g, +40 %

příkon udávaný/
měřený: 

2 800/2 548 W

rozměry (švh); 
hmotnost:

276 x 144 x 105 mm; 
1 kg

Philips Gc 5060

Graf teplot žehlicí desky při obou režimech.
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V  poměrně malé krabici se skrývá třináct 

umně naskládaných částí mixéru Cabero. 

Kromě motorové jednotky a kovového mixo-

vacího nástavce také šlehací metly a  k  nim 

odměrná nádoba s objemem 0,8 litru určená 

pro šlehání a mixování kovovým nástavcem. 

Dalším příslušenstvím je strouhací nástavec 

se třemi výměnnými struhadly a srpovým no-

žem, který pracuje ve stejné nízké multifunkč-

ní nádobě o  objemu 1,25 l. Vysoká nádoba, 

také o objemu 1,25 l, je vybavena dalším sr-

povým nožem.

Ovládání
Připojení příslušenství provedeme jen za-

klapnutím motorové jednotky a  jeho odpojení 

je možné po odblokování tlačítky v její spodní 

části. Srpové nože nejprve nasadíme na vodicí 

trn ve dně příslušné nádoby. Struhadla je nut-

né do unášeče zatlačit trochu větší silou, což 

je nutné, aby dobře držela. Po zapojení do sítě 

svítí modře zapínací tlačítko a modrý LED dis-

plej indikující nastavení rychlosti, které poho-

dlně provedeme i za běhu přístroje prstencem 

na horním okraji přístroje.

Zkušenosti
Strouhací nástavec jsem vyzkoušel na  plát-

kování okurky, strouhání mrkve a  brambory 

na  bramborák. Struhadla jsou ostrá, proto 

strouhání nedělá problém a není nutné potra-

vinu do struhadel příliš tlačit. Problém zde ale 

vidím v  příliš velké mezeře mezi struhadlem 

a  vedením potraviny ve  víku, díky které jsou 

nenastrouhané konce potravin tlusté až 3 mm, 

což je poměrně dost. Tyto zbytky zůstávají 

v prostoru nad struhadlem.

Nůž v  nízké nádobě jsem využil k  sekání 

cibule. To proběhlo rychle a podle očekávání. 

Pokud nesekáme na jemno, je vhodné spustit 

mixér vždy jen na sekundu několikrát po sobě. 

Nasekání na větší kusy zpravidla nedává stej-

noměrné kostečky, ale pokud cibuli (papriku, 

rajče) dáváme do základu pokrmu, nejsou stej-

ně velké kusy podmínkou.  

Šlehací nástavec jsem zkoušel na šlehačce, 

funguje bezvadně i díky tvaru odměrné nádo-

by. Průměr jejího dna pojme s malou rezervou 

metly, takže šlehání a  míchání je velmi účin-

né. Tato sestava je doporučena i  pro šlehání 

majonéz. Ve stejné nádobě lze pracovat i s mi-

xovacím nástavcem a  také potraviny uchová-

vat. Na spodní části má navlečenou plochou 

gumu, která slouží jako ochrana proti podklu-

zování, ale lze ji využít i jako vzduchotěsné víč-

ko nádoby.

Mixovací nástavec je ideální pro mixování 

horkých potravin mimo pracovní nádoby, pro 

výrobu pyré, majonéz, řídkých těst, omáček 

a podobných pokrmů.

Vysoký nástavec se srpovým nožem doká-

že stejně jako nízký posekat tužší potraviny. 

Jeho nádoba je vybavena žebry, které zabra-

ňují klouzání potravin po stěnách, proto bych 

jej využíval i pro výrobu koktejlů. Tyčový mixér 

ETA Cabero má pomalý rozběh, aby na vás 

mixovaný obsah nevystříkl. Vaši práci zpříjem-

ní egnonomický tvar jednotky.

Hodnocení
Tyčový mixér s hromadou příslušenství, který 

i  díky silnému 800W motoru zastane mnoho 

práce. I přes drobné nedokonalosti může pří-

stroj být užitečným kuchyňským pomocníkem. 

Výrobci bych doporučil vybavit sadu ještě dr-

žákem pro sestavu s tyčovým nástavcem, pro-

tože bude nejčastěji využívána a měla by tedy 

být vždy po ruce.

DOmÁcí SPOTřEbIčE • TEST

tyčový mixér ETA Cabero 6016

Využívá sílu

cena: 2.496 Kč

příslušenství 
(nástavce):

strouhací, sekací vysoký, 
sekací nízký, šlehací, 
mixovací kovový

rychlosti: 8 stupňů s LED indikací

max. příkon: 800 W

rozměry (švh); 
hmotnost:

67 x 400 x 67; 895 g  
(s tyčovým nástavcem)

ETA Cabero 6016

Tyčový mixér se širokým vybavením a silným 
motorem – tak by se dal charakterizovat mixér 
ETA Cabero 6016. Měl by být dobrým domácím 
pomocníkem, který bude rychle po ruce.

Elektro, které si 

         ZAMILUJETE         ZAMILUJETE
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EURONICS – NEJLEPŠÍ MÍSTO PRO VAŠE NÁKUPY!

hejtmankovab
Lístek s poznámkou
vyměnit pozici - umístění na stranu 61
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Dlouhá léta vás televizní diváci vídávali 

coby jiskřivou a  energickou průvodkyni 

magazínem Top Star na  Primě. Od  září 

ovšem moderujete pořad Sen za  den 

na zbrusu nové televizi Pětka. 

Z magazínu Top Star jsem dostala výpověď asi 

před rokem, už si to přesně nepamatuji. Je to 

pro mě dost nepříjemná kauza, ve které figuruje 

i Gabča Partyšová, která mě v pořadu nahradi-

la, ale vedení mi to tehdy nějak zapomnělo říct. 

(smích) Jenomže jak už to v životě chodí, všech-

no špatné je k něčemu dobré. Měla jsem na-

jednou víc volna, mohla se věnovat dceři, a pak 

najednou přišla nabídka z nově se formujícího 

týmu televize Pětka. Teď mám možnost dělat 

pořád po svém a absolutně svobodně, v exteri-

érech, které mi vyhovují, a navíc s mou nejlepší 

kamarádkou Zuzkou Strakovou. V Pětce je ta-

ková pohoda, že se to až zdá neuvěřitelné. Štáb 

má tak deset lidí, ale nikdo si ani náznakem ne-

leze na nervy. Pojí nás stejný smysl pro humor, 

lidskost, prostě pro mě je to malý zázrak.

Vybrané divačce se v  pořadu plní sen. 

Máte i vy nějaké ty nesplněné? 

Jen na okraj – zdaleka se to netýká jen diva-

ček, protože se nám do pořadu začínají hlásit 

i kluci. Ta sestava je zatím hodně pestrá – dámy 

v  letech, mladé holky… Mám trochu problém 

s tím, že po tom našem „senza dni“ chytneme 

navzájem citovou vazbu a loučení bývá oprav-

du smutné. Také jste v přímé konfrontaci s lidmi, 

kteří mají skutečně velké starosti a trápení. Svírá 

se mi srdce a stydím se, jak si žiji nad poměry 

a jak jsou mé problémy ve srovnání s jejich ma-

licherné. A co se týče mých nesplněných snů, 

ty jsou hodně osobní, a tak si je – s dovolením 

– nechám pro sebe.

Není vám trochu líto, že ve stínu televizní 

kariéry trochu leží ta divadelní? 

Je normální, že vaši televizní či filmovou práci 

vidí masy lidí, kdežto divadelní role jen zlomek 

lidí. Už pětadvacet let hraju v Činoherním klubu 

a o deset let méně v divadelním spolku Háta, 

z čehož si myslím jasně vyplývá, že divadlo je 

u mě na prvním místě. Je to můj život a radost 

a  také tam mám ty nejbližší životní přátele. 

Z  těch jedenácti představení, ve  kterých mo-

mentálně účinkuji, mám asi nejradši Světáky.

Před šesti lety jste se úspěšně zúčastnila 

soutěže StarDance. Jak to máte s tancem 

nyní? 

Tančíme pořád, zrovna dnes jsme měli tré-

nink. Mým trenérem na standard je špičkový ta-

nečník Petr Zabystran. Pak mě ještě mučí „můj” 

Jarda Kuneš a ty divoký salsy a bachaty vrtíme 

společně s Johnem Santanou. Tanec už bude 

vždycky patřit k mému životu.

Kromě televizního účinkování váš ži-

vot nyní vyplňuje mnohem prozaičtěj-

ší událost – stěhování do  nového domu 

v Buštěhradu. V jaké je to fázi? 

Už je to zaplaťpánbu hotové a  přestěhova-

né, jen já musím pochopit všechny ty spotře-

biče, které jsem si tam natahala, což je někdy 

peklo, opravdu. Například mám nějaké úžasné 

domácí kino a  naprosto dokonalou 3D televi-

zi, ale zprovoznit to umí zatím jen moje dcerka 

Márinka, já jsem v háji jak Baťa s dřevákama. 

(smích) Pračka se sušičkou na  mě normálně 

mluví – a ta pračka, když se rozbije, mi umí na-

psat do mobilu textovkou, co jí je! Chápete to? 

Normální Matrix. Jediné, co jsem zvládla, strčit 

svůj iPhone do takový nádherný kostky s inte-

grovaným dockem a ono to hraje. No, jsem holt 

stará škola.

Prý jste si dům navrhovala sama. Coby 

dcera architekta vám to jistě nečinilo vel-

ký problém. Na co jste při vymýšlení klad-

la největší důraz? 

Otevřený prostor!!! A  tři vykřičníky za  tím. 

Možnost dýchat. Světlo. Útulno. Když přišel 

majitel firmy Oresi, od  které mám kuchyni, 

jen z něj vypadlo: To je dokonalý party house. 

A měl pravdu, je to dům jako stvořený pro přá-

telská setkání, pohodu, sounáležitost.

Jak se dům líbí vaší dceři Márince? Určitě 

jste při navrhování myslela hlavně na ni.

Dva roky jsme s Márinkou bydlely v malinkém 

pronajatém bytečku blízko Staromáku, takže ta 

si to teď užívá, tady klidně může jezdit na ko-

lečkových bruslích, jak je to velkorysý prostor. 

(smích) U vzniku našeho nového domova byla 

skoro každý den, protože dům mi postavili naši 

sousedé, manželé Peterkovi, kteří mi pomáhali 

i s hlídáním Márinky. Jsou to takoví moji andě-

lé strážní, za to, jak mi pomáhají, určitě jednou 

přijdou do  nebe. Míra dům postavil za  pouhý 

rok a Ivanka mi vykouzlila interiéry přesně podle 

mých představ.

Nedávno jste se stala též tváří společnosti 

LG a ambasadorkou „dokonalého praní“. 

Co si pod tím mám představit? 

Přiznám se, že na pračce umím akorát nasta-

vit máchání…

Ano, lidé z LG jsou bůhvíproč přesvědčeni, 

že i  takové technické trdlo jako já propadne 

nádherné dokonalosti jejich výrobků, které mi 

tak neuvěřitelně usnadňují život. (smích) Ten 

rozdíl mezi pračkou a televizí, které jsem měla 

dřív a nyní, je propastný.

Proč jste se rozhodla právě pro značku 

LG? Co od domácích spotřebičů vyžadu-

jete? 

Jednoduše: instinkt, sympatie, krásu designu.

Jste známá tím, že kolem sebe šíříte dob-

rou náladu a stále se usmíváte, i když ten 

pomalu končící rok k vám zase tak příznivý 

nebyl. Odkud vy sama berete sílu jít dál? 

To máte pravdu, ten rok skutečně byl těžký. 

Teď už je nám s Maří dobře, protože to nejhor-

ší máme za sebou. Rozvod byl proti ztrátě táty 

brnkačka, a to jsem si tenkrát myslela, že umřu, 

že mi praskne srdce – a ono bylo ještě hůř. Ale 

jsem přesvědčená, že když jsme s  Márinkou 

ty poslední tři roky obě ve  zdraví přežily, tak 

už zvládneme všechno. Dům stojí, Márinka je 

šťastná, takže zbývá ještě dotáhnout do finiše 

ten bazén, který jsem jí slíbila. Vím, že to zvlád-

nu, jen to bude chvíli trvat. Jedno je mi jasné 

– po dlouhé době jsem zase šťastná a konečně 

můžeme zase začít žít!

autor: Jan Dušek, foto: Martin BučekinSpirace eUrOnicS • 6/201256

ROZHOVOR • MAHULENA BOČANOVÁ

jsem
technologické
trdlo!

Její kamarádi, známí i fanouškové pořadů, kterým propůjčila svou tvář jižanské 
krásky, jí neřeknou jinak než Mahu. Žena – vichřice, nespoutaný živel, který každého 
kolem sebe nabíjí dobrou náladou a pozitivní energií. Herečka, moderátorka a přede-
vším máma desetileté dcery, pro kterou není problém se v rozhovoru dotýkat i hodně 
bolestných zkušeností. Ruku v ruce s jiskřivým vtipem, sebeironií i nadhledem.

Curriculum vitae
Česká herečka a moderátorka se 

narodila 18. března 1967 v Praze. 

Její otec Jan Bočan byl známý český 

architekt. Poprvé stála před kamerou 

už ve třech letech, jako dítě účinko-

vala v televizních pohádkách, filmech 

i seriálech. Po studiu na konzerva-

toři hostovala v Národním divadle, 

posléze nastoupila do Činoherního 

klubu, kde je dodnes. Kromě mnoha 

filmových rolí (například Golet v údolí, 

Kouzelný měšec, Pták Ohnivák, Post 

coitum) je těžištěm její práce účinko-

vání v divadle a televizi. V roce 2006 

soutěžila v pořadu České televize 

StarDance, o rok později v něm dělala 

jednoho z porotců. Léta moderovala 

pořad o soukromí hvězd na Primě 

Top Star, nyní působí v nové televizi 

Pětka. Je rozvedená, z manželství 

s podnikatelem Viktorem Mrázem má 

desetiletou dceru Marinu.
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Tři hotely – a vybere si každý!
Pobyt Zimní dovolená v Beskydech nabízí Re-

sort Valachy ve  všech třech svých hotelech, 

které reprezentují kategorii od  dvou do  čtyř 

hvězdiček. To „své“ si tak určitě najde každý – 

od cestovatelů, kteří preferují levnější variantu 

dovolené, až po velmi náročné hosty.

Nejlevnější hotel Galik** nabízí jednodušší 

bydlení ve velmi kvalitním standardu. Wellness 

hotel Horal s tří- a čtyřhvězdičkovými reziden-

cemi nad sjezdovkou Horal a relaxačním cent-

rem Wellness Horal s termálními bazény a na-

bídkou exotických masáží je ideální pro rodiny 

s dětmi a cestovatele, kteří vyhledávají aktivní 

zábavu i relaxaci. Nejvyšší komfort přináší Spa 

hotel Lanterna**** s L-Spa saunovým světem, 

který vyniká velmi poklidnou atmosférou stra-

nou běžného ruchu.

Vše pro rodiny
Zvláště pokud plánujete rodinnou dovolenou, 

jste v  Resortu Valachy na  správné adrese – 

a to nejen proto, že děti mají ubytování zdarma. 

Pro malé hosty jsou ve všech hotelech dětské 

koutky, samozřejmostí je nabídka dětských jí-

del a  animačních programů. Hotely Lanterna 

a Horal jsou zcela nekuřácké, v Galiku je mož-

no kouřit jen ve vyhrazených místech. Ve Ski 

areálu Razula můžete s  dětmi nejen lyžovat 

(případně je svěřit do péče lyžařské Tygří škol-

ky), ale také si užít zábavu na  snowtubingu. 

Letos v zimě má být navíc zřízena sáňkařská 

dráha. Po večerech děti určitě pobaví bowling 

a  hlavně koupání v  bazénech. Ve  Wellness 

Horal mohou rodiny využít speciální otevíra-

cí dobu s  možností saunování dětí – denně 

od osmi do deseti hodin. 

Zůstaňte zkrátka letos v zimě „doma“ a užij-

te si dovolenou v Beskydech, ve Velkých Kar-

lovicích.

Tip na další pobyty:
Pokud nelyžujete, můžete v Resortu Valachy 

využít jiné zvýhodněné pobyty. Nejoblíbe-

nější je Wellness pobyt v  Beskydech s  po-

lopenzí, masáží a  kosmetickým ošetřením. 

Aktuální novinkou je Romantické hýčkání 

– pobyty na dvě a  tři noci pro páry se sní-

daní do postele, romantickou večeří, masáží 

a kosmetikou. 

Velké Karlovice
Historicky patří k  nejvyhledávanějším zimním 

střediskům na Moravě a jejich věhlas stále roste 

díky množství služeb, které zde přibyly v  po-

sledních letech. V obci je řada ski areálů a sjez-

dovek. Velké Karlovice jsou vysoce ceněny 

mezi běžkaři díky čtyřiceti kilometrům kvalitně 

udržovaných stop v údolí a desítkám kilomet-

rů na hřebenech okolních hor. Své kouzlo mají 

i  „obyčejné“ procházky zasněženou krajinou. 

Pro výlety mimo obvyklé cesty se můžete vyba-

vit sněžnicemi z půjčovny ve Ski areálu Razula. 

Neopakovatelné kouzlo má pohled na půvab-

nou zasněženou krajinu z  celoročně přístup-

ných rozhleden Sůkenická a Miloňová. Pokud 

máte chuť na  kyselici, halušky, frgály a  další 

krajové speciality, také nepřijdete zkrátka. Sta-

čí navštívit kteroukoli z karlovických hospůdek. 

Skutečný gurmánský koncert nabízí restaurace 

Vyhlídka v hotelu Lanterna. V hotelech Resor-

tu Valachy nechybí bohaté možnosti relaxace 

ve dvou wellness centrech s možností koupání 

a saunování. Víte, že i v zimě si tu můžete zahrát 

golf? Navštivte indoor golf v Club House Horal 

v hotelu Horal. K tomu všemu se v obci po celý 

rok koná řada doprovodných programů, přibli-

žujících místní tradice.

Přesně takovou si můžete dopřát ve  Vel-

kých Karlovicích, půvabné horské obci ležící 

na  hranici se Slovenskem v  krásné přírodě 

CHKO Beskydy. Vybírat tu můžete ze spousty 

nabídek ubytování – od  menších apartmánů 

a penzionů až po komfortní hotely. K těm nej-

vyhledávanějším patří karlovický Resort Vala-

chy, který sdružuje tři hotely a Ski areál Razula. 

Od ledna do konce března nabízí zvýhodněný 

pobyt Zimní dovolená v Beskydech, tradičně 

nabitý atraktivními službami v ceně.

Děti a skipas zdarma
Nejprve dobrá zpráva pro rodiny s  dětmi: 

malí návštěvníci do  dvanácti let mají uby-

tování na  přistýlce se snídaní zdarma. Tato 

výhoda platí pro jedno dítě na  jednoho ro-

diče, hradí se jen doplatek za  večeři a  ski-

pas. Náruživí lyžaři jistě ocení, že mají v ceně 

zahrnutý vícedenní skipas nejen do Ski are-

álu Razula, ale také do  Ski centra Kohútka 

a Ski areálu Bílá, které leží do 20 minut cesty 

autem. Dohromady to obnáší 15 kilometrů 

sjezdovek, v  Kohútce a  Bílé i  s  komfortem 

sedačkových lanovek.

Pobyt zahrnuje také snídani, večeři a bez-

platný vstup do relaxačního centra Wellness 

Horal se saunovým světem, kardio fitness 

a  zejména termálními bazény, které patří 

k největším lákadlům Resortu Valachy. Právě 

zde najdete zábavu i odpočinek po setmění. 

Co může být příjemnějšího než prohřát zkře-

hlé tělo ve slané vodě vyhřáté na příjemných 

36 °C? Díky bazénům se navíc nebudete 

na horách nudit ani v případě, že vás zaskočí 

obleva, nebo naopak extrémně mrazivé po-

časí.

Podle typu ubytování a  doby pobytu mů-

žete mít i  další bonusy – masáž, kosmetické 

ošetření pro ženy i muže, bowling, tělový zá-

bal Rasul, slevu na  indoor golf či degustační 

menu v  restauraci Vyhlídka. Pro hosty hotelů 

Lanterna a  Horal se konají zdarma, zejména 

o víkendech, animační programy. 

cESTOVÁNí • VELKÉ KARLOVICE

Bašta lyžování i wellness
Přes den brázdit sjezdovky nebo běžecké stopy a z plných plic si vychutnávat jiskřivě čistý hor-
ský vzduch, po setmění skočit do bazénu s teplou „mořskou“ vodou, pochutnat si na krajových 
specialitách a svěřit unavené tělo thajské masérce, k tomu všemu ubytování pro děti zdarma 
a skipas do tří lyžařských středisek v ceně… Umíte si představit pohodovější zimní dovolenou?

Kalendář akcí:
26. 1. – Zimní karlovská 50  

(centrum obce a okolí )

10. 3. – Maškarní lyžovačka  

(Ski areál Razula)

30. 3. – Razula Open Cup  

(Ski areál Razula)

Každou první sobotu v měsíci: Sau-

nová noc ve Wellness Horal

Poloha: Zlínský kraj, na hranici se 

Slovenskem (Zlínský kraj)

Typ krajiny: hornatá s lesy, loukami 

a pastvinami

Cesta: autem, autobusem či vlakem 

do Vsetína a pak dál do Velkých 

Karlovic, možno i do Rožnova pod 

Radhoštěm a odsud do V. Karlovic 

přes horu Soláň

Mapa: KČT č. 27, cykloturistická; 

KČT č. 96, turistická

Kontakt: www.valachy.cz (Resort 

Valachy),  

www.vychodni-morava.cz (turistický 

portál Zlínského kraje),  

www.velkekarlovice.cz (obec Velké 

Karlovice)
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A tak zatímco loni vás několik herců provedlo 

výběrem vánočního sortimentu prodejních ře-

tězců Euronics, letos vás bude provádět jeden 

sympatický chlapík. Pointu reklamy ale nepro-

zradíme, abyste si ji mohli více vychutnat. Mně 

připadala vtipná – a doufám, že potěší i  vás, 

televizní diváky.

A protože se zaběhlé a fungující věci nemají 

měnit, i letos jsme se u natáčení spotů setkali 

s dvojicí Barbora Hejtmánková, marketingová 

specialistka, a  Vít Šerý, marketingový mana-

žer Euronics. Ti pečlivě dohlíželi na  natáčení 

reklamních spotů a vybírali pro vás ten správ-

ný. Ve studiu jsme opět potkali režiséra Davida 

Síse, který svým rozvážným, ale přesto účel-

ným vedením natáčecího štábu dával jednot-

livým klipům šťávu. Však uvidíte, jak se mu to 

povedlo.

Využil jsem možnosti a zeptal se Víta Šeré-

ho, kolik reklam se letos točí? „Natáčíme deset 

spotů, navazujících na  loňský koncept, který 

se osvědčil u diváků. Jejich reakce byla nad-

standardní a  podle průzkumu jejich spoko-

jenost předčila naše očekávání. Dokonce se 

zákazníci mezi sebou o těchto spotech bavili, 

chlapi si o  nich vyprávěli v  hospodě u  piva, 

a  vlastně míra interaktivity byla dost vysoká. 

Musím říci, že nás až zaskočilo, jak byly spoty 

úspěšné. A proto jsme letos vyšli z  loňského 

modelu, ale podali jsme ho jinak. Zákazník 

je zamilovaný do  prodavačky z  Euronicsu 

a snaží se jí nadbíhat, ale ona mu vždy pod-

strčí nějaký výrobek z prodejny. Není to nijak 

expresivní, je to prostě zamilované, humorné, 

obrovská platforma pro navázání různých 

druhů komunikačního mixu.“ 

A  Víta Šerého se ptám dál – změnily loň-

ské reklamy nějak povědomí o  vaší značce? 

„Myslím si, že se obrovsky změnilo povědo-

mí o  značce, protože některé spoty z  loňska 

zlidověly. Cílem kampaně bylo přihlédnutí 

do  prodejny. To byl primární cíl, sekundární 

pak upevnit pozici značky na trhu s elektrem, 

aby lidé při nákupu elektrospotřebičů, domá-

cích spotřebičů počítali s tím, že tu Euronics je. 

Já si myslím, že tyto dva cíle se podařily. Spot 

byl viditelný, ale nebyla viditelná pouze televizní 

kampaň, i ostatní – outdorová – v on-line pro-

středí. V komunikaci uvnitř prodejen jsme na-

vázali na tuto kampaň a využili ji třeba i v rádi-

ích. Obdobný komunikační mix plánujeme i pro 

tento rok, kdy se ta stand-up komedie nebude 

odehrávat jen v  televizi, ale bude přecházet 

i do těchto formátů. A co se týká spokojenosti, 

tak podle průzkumu jsme byli v rámci elektra 

nejúspěšnější. A to nás těší,“ říká Vít Šerý.

Kampaň poběží v  listopadu a  v  prosinci 

s  tím, že seriál spotů by měl prioritně poba-

vit diváka. A protože jsem některé klipy viděl, 

mohu vám říci, že už se na  ně těším. Ani vy 

nebudete zklamáni.

Euronics opět v televizi
O natáčení později velmi úspěšné řady reklamních spotů jsme vás informovali v minulém roce. 
A protože se reklamy vám, divákům, líbily, přichystal vydavatel časopisu Inspirace – společnost 
Euronics – i na tento rok sadu dalších reklam, které vás budou provázet v předvánočním čase.

Televizní štáb při natáčení nové reklamy pro letošní rok. 

hejtmankovab
Lístek s poznámkou
vyměnit pozici - umístnění na stranu 55
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SOuTĚŽ • O PRODUKTY PHILIPS

1. cena: Uvolněte se skvělou 
hudbou

Poslechněte si své oblíbené skladby na pře-

nosném přehrávači Philips MCM2000/12 

přes připojení MP3 a  USB Direct. Mikro-

systém také přehrává MP3-CD, WMA-CD 

a  CD-R/RW a  je vybaven reprosoustavou 

Bass Reflex s výkonnými a výraznými basy.

2. cena: Užijte si doma kouzlo 
trojrozměrného obrazu
Blu-ray přehrávač Phlips BDP2980 díky str-

hujícím efektům 3D a  rozlišení 1  080p po-

skytuje kvalitní hloubku obrazu a akci, která 

na  vás doslova vyskakuje z obrazovky, do-

konce i  na  DVD. Certifikace DivX Plus HD 

podporuje přehrávání DivX ve vysokém rozli-

šení. Technologie Dolby TrueHD nabízí zvuk 

nejvyšší kvality.

3. cena: Digitální hudba z pře-
nosného zařízení

Přenosný radiomagnetofon Philips 

AZ3856/12 nabízí přehrávání CD a  MP3, 

připojení USB direct, stejně jako je jeho 

součástí kazetový mechanický magnetofon 

nebo digitální tuner s  předvolbami. Repro-

duktory s  konstrukcí Bass Reflex zajišťují 

reprodukci hlubokých basů pomocí malé re-

produktorové soustavy. 

4. cena: Kapučíno snadno a rychle
Automatické espreso Philips Saeco Inte-

lia Class (HD8752/49) s  LED displejem pro 

snadné ovládání 

je vybaveno au-

tomatickým „ka-

puč i ná to re m“, 

který z  mléka 

během několika 

vteřin vytvoří la-

hodnou krémo-

vou pěnu.   Aby 

byl zážitek 

z mléka úplný, stačí jen přidat libovolně silné 

espreso a  skvělý nápoj hrající různými bar-

vami, chutěmi a vůněmi je na světě. 

5. cena: Nejvyšší sací síla i s pl-
ným prachovým sáčkem

Vysavač Philips PerformerPro FC9194 s pří-

konem 2 200 W je vybaven těsněním HEPA 

AirSeal s  filtrem HEPA 12, který zachytí 

99,95 % prachu a je tudíž vhodný i pro aler-

giky. Maximální sací výkon je 500 W, při-

čemž speciálně tvarovaná prachová komora 

zajišťuje maximální sací sílu i přes postupné 

zaplňování prachového sáčku s  kapacitou 

pět litrů. 

Soutěžte o novinky s Philipsem!
Odpovědi zasílejte do pátku 25. ledna 2013 

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 18. února 2013.

1. Jak se jmenuje konstrukce reproduktorů, která zajišťuje reprodukci hloubko-
vých basů pomocí malé reproduktorové soustavy? 

2.  Jak se nazývá technologie nabízející zvuk nejvyšší kvality na discích Blu-ray?  
3.  Jaká je kapacita prachového sáčku u vysavače Philips PerformerPro FC9194?

OTázKy

SOUTĚŽ

zapojte se do soutěže a vyhrajte zajímavé ceny! 
Společnost Philips se za pomoci svých výrobků snaží zvyšovat 
kvalitu života spotřebitelů tím, že se zaměřuje na jejich zdraví 
a životní pohodu. Výjimkou nejsou ani produkty, které můžete 
vyhrát v dnešní soutěži. 

1.
cena

2.
cena

3.
cena

4.
cena

5.
cena

zÁBAVA • KříŽOVKA

Znění tajenky křížovky zasílejte do pátku 25. ledna 2013 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 křížovky. Pro rychlejší jednání o zaslání výhry předejte své 
telefonní číslo. Výherci budou zveřejněni v příštím čísle časopisu, které vyjde v pondělí 18. února 2013.

Charismatické výrobky řady Hyundai Retro Style jsou určeny především milovníkům nostalgie. Modely v designu pří-
strojů první republiky kombinují rádio, CD mechaniku, kazetu a gramofon. Některé modely mají i funkci RIP, která pře-
vede přehrávané skladby do formátu MP3 a uloží je na flash disk.

Vyluštěte křížovku a vyhrajte jedno ze tří retro rádií Hyundai!

retro rádio Hyundai ra 202.
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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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NA ZÁVĚR

Výherci z minulého čísla
Soutěž o novinky firmy Philips
Na otázky soutěže se společností Philips správ-
ně odpověděli a ceny z minulého čísla Inspirace 
získávají tito vylosovaní výherci:
1. Přehrávač do zásuvky USB Direct 
na Philips Az385/12 získává Ivan Hofmann 
ze Šternberka.
2. Hudební mikrosystém Philips 
MCM1110/12 vyhrává Regina Hrubá  
z Prostějova.
3. Na mikrosystém Philips MC1000/12 se 
může těšit Roman Turyna z Rudníku.
4. Majitelem vzdušné fritézy Philips AirFryer 
HD9220 se stává Jiřina zemánková  
z Boskovic.
5. Žehlička Philips PerfectCare Xpress 
GC5060 putuje za Milanem Šafránkem 
z Prahy 7. 
Správné odpovědi:
1. Co zajišťuje výkonná funkce Dynamic Bass 
Boost? 
Zesiluje nízké tóny bez zkreslení a poskytuje 
hluboké a dynamické basy.
2. Až o kolik procent sníží vzdušná fritéza Philips 
AirFryer obsah tuku ve smažených pokrmech? 
Až o 80 %.
3. Jak se jmenuje technologie, která zajistí auto-
matické nastavení dokonalé teploty pro žehlení 
jakéhokoliv typu tkaniny nebo oděvu? 
Tato technologie se jmenuje Optimal TEMP. 

Křížovka
Tři dvojice vstupenek na komedii Se-
bevrah v Divadle Rokoko za zaslání 
správného řešení křížovky z minulého čísla: 
„Jiří Hána jako Podselkanikov“ posíláme 
následujícím výhercům: 
Ladislavu Knižákovi z Prahy, Věře 
Pojmanové z Havlíčkova Brodu a Anně 
Pličkové z Chomutova.
Všem výhercům srdečně blahopřejeme 
a ostatním účastníkům děkujeme za zájem. 

Příště to vyjde třeba právě vám!

příští číslo

Slavnostní křest proběhl dne 23. října v hotelu 

Paříž, v  jehož interiéru se gramofony v  de-

signu z dob první republiky krásně vyjímaly. 

Mistr si při významné události zavzpomínal 

i na nezaměnitelný zvuk vinylových desek. 

Poctu tradičním hudebním nosičům vyjádřil 

nedávno vydanou LP deskou Karel Gott Nej-

větší hity, která vznikla exkluzivně pro značku 

Hyundai.

Oficiální uvedení unikátní LP desky Karel 

Gott Největší hity bylo pro přítomné hosty 

překvapením. Nahrávka obsahuje třináct 

největších hitů Mistrovy slavné kariéry od 

roku 1963, například Lady Carneval, Být 

stále mlád nebo Když muž se ženou snídá. 

„Jako fanoušek a  sběratel vinylových alb 

vím, co to znamená držet takové album,“ 

uvedl Karel Gott. 

Karel Gott se mezi přítomnými pochvalně vyja-

dřoval o kolekci retro gramofonů Hyundai, pře-

devším poukazoval na jejich nádherný design, 

kdy nejvíce pozornosti věnoval modelu RTC 

611 se zdobenou kovovou ozvučnicí. Na pódiu 

pak tento model převzal jako dárek a poděko-

vání od značky Hyundai. 

LP desku Karel Gott Největší hity dostanou 

jako dárek všichni zákazníci Hyundai Retro 

Style, kteří si pořídí gramofon v retro designu. 

Unikátní deska je vydávána pouze na vinylu 

a není volně k prodeji.

Pračky a sušičky
Věčné téma praní a násled-

ného sušení prádla je té-

matem prvního čísla další-

ho, tentokráte už desátého 

ročníku Inspirace Euronics. 

Podíváme se, kam až tyto 

přístroje došly.

Přístroje s Windows 8
Windows 8 jsou novou krví 

počítačů, notebooků i table-

tů. Výrobci se činí a my se 

společně podíváme, jaké 

nejzajímavější přístroje bu-

dou na trhu k vidění a k do-

stání a co přinášejí nového.

Inspirace Euronics 1/2013 vyjde v pondělí 18. února 2013.

Hlavními tématy následujícího čísla budou:

Karel Gott ocenil krásu retro gramofonů Hyundai
u příležitosti křestu nového alba Karla Gotta s názvem Doteky 
lásky se hojné účasti celebrit a všem přítomným hostům před-
stavila ucelená řada retro gramofonů značky Hyundai.
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sušičky
sporáky
myčky nádobí 
vestavné spotřebiče

Vztahuje se na: 

televizory
ledničky
mrazničky
pračky


