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Vážení čtenáři Inspirace,

dovolte nám, abychom se s vámi podělili 

o úspěch, kterého dosáhl nás časopis. 

V soutěži Zlatý středník jsme obdrželi 

certifikát profesionální úrovně. Ten je 

odborným oceněním toho, že obsah, který 

pro vás šestkrát do roka připravujeme, je 

na velmi dobré úrovni. A proto chceme 

vám všem, kteří nám píšete, poděkovat, 

že nám pomáháte orientovat časopis tím 

správným směrem podle vašich přání.

Toto číslo jsme věnovali hned dvěma 

velkým tématům, která patří k létu. Jedním 

je chlazení a druhým pak fotoaparáty. 

Zatímco první téma se týká především vaší 

domácnosti, protože si všímá toho, jak 

nejlépe chladit potraviny ve chladničkách 

a mrazničkách, druhé téma je spojeno 

s časem dovolených. Zcela určitě si 

budete chtít zaznamenat neopakovatelné 

okamžiky z prázdnin – a právě proto jsme 

se rozhodli věnovat oblasti fotografické 

techniky. Ta ale už neslouží jen k foto-

grafování, ale i k záznamu videí, která si 

pak můžete prohlížet doma na velkém 

televizoru, a dokonce je můžete sdílet se 

svými známými. 

V obou hlavních tématech najdete i cenné 

rady, představení nových technologií 

a návodů na to, jaká zařízení si můžete 

koupit. K tomu jsme tentokrát ještě navíc 

přidali i tipy na elektrické grily, které jsou 

vždy po ruce a s jejichž pomocí můžete 

doma vytvořit pochoutky i tehdy, pokud 

zrovna nebude venku dobré počasí 

na klasické grilování.

Máme pro vás připraveny také tipy na ak-

tivní dovolenou na kolech v oblasti Velkých 

Karlovic na Valašsku. Krásné místo. Zde 

můžete po celoročním vypětí relaxovat 

a vydechnout – a přitom i sportovat 

a zajezdit si na kolech. 

My jen spolu s vámi doufáme, že letošní 

prázdniny nám umožní užít si krásného 

počasí do sytosti, takže si chvíle volna 

opravdu budeme moci vychutnat. Přejeme 

vám krásnou dovolenou, hodně sluníčka 

a spoustu prima zážitků, na které budete 

moci vzpomínat po celý rok. 

Milan Loucký
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rozhodně žádný drobeček

Máte větší obývák a potřebujete ještě nějakou tu ozdůbku? 

Pak zkuste největší běžně dovážený LCD televizor 

s úhlopříčkou 203 centimetrů (80“). Jmenuje se Sharp 

Aquos LE645E (149.990 Kč) a je unikátní i výjimečně 

nízkou spotřebou energie 131 wattů, díky níž je zařazen 

do energetické třídy A++ s roční spotřebou (při sledování 

4 hodiny denně) pouhých 182 kWh. Pro srovnání vám 

nabízíme fotografii s vyznačenou úhlopříčkou 81 cm (32“). 

Mimochodem Sharp pro tento olbřímí monument uvádí 

sledovací vzdálenost pouhé tři metry.

ultrabook trochu jinak

Pokud vám na ultraboocích vadila absence DVD mechaniky, teď 

už nemusí. Jejich obdobu o výšce 20 mm, avšak vybavenou DVD 

vypalovačkou a displejem s úhlopříčkou 15" (38 cm), uvádí Acer. Jeho 

Aspire Timeline Ultra M3 má hmotnost 2,3 kg a může mít i výkonnou 

grafickou kartu GeForce GT640M. V provedení s procesorem Intel 

Core i3, 1,4 GHz, sdílenou grafikou a pevným diskem o kapacitě 

320 GB přijde na 14.990 Kč.

Autoškola v televizoru

Ano, je to tak a především u Samsungu. Firma totiž 

oznámila české widgety pro nejrůznější aplikace, které si 

jednoduše do televizoru nahrajete přes internet a ony vás 

pak například vyzkouší ze silničních předpisů (Autoškola), 

potěší zajímavými vychytávkami (Stereo & video), 

ukážou poslední zprávy (iDnes) nebo zajistí poslech 

rádia (Frekvence 1). Přes widgetové aplikace si však 

také můžete například přímo do televizoru přenést film 

(půjčovna TopFun, FilmBox) nebo zhlédnout nějaký ten 

videoklip třeba z extrémního sportu (Red Bull TV). Jak 

vidíte, s dobrou televizí nemusíte jen koukat na televizi.

Něco pro každého

Designová sluchátka Philips CitiScape jsou k dispozici 

ve čtyřech variantách: špuntové St. Germain (1.299 Kč, 

na snímku) s chytrým řešením proti zamotání a třech 

mušlových. Jednoduchá 

Shibuya (1.299 Kč) v pěti 

barvách, odlehčená 

hliníková Downtown 

(1.829 Kč) vybavená 

mikrofonem, takže 

plní funkci hands-free, 

a konečně špičková 

Uptown. Ta jsou určena 

pro audiofily a za 2.599 Kč 

dostanete robustní 

hliníkovou konstrukci 

s odhlučněnými 

reproduktory, mikrofonem 

a ovládáním hlasitosti.
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Výkonný

Za kulantní cenu 3.997 Kč uvádí na trh 

Gogen svůj první tablet s kapacitním 

displejem.  A vypadá hodně šikovně 

nejen díky poslední verzi operační-

ho systému Android 4.0, ale i díky 

multidotykovému displeji s úhlopříč-

kou 20,3 cm (8"), rozhraní miniHDMI, 

paměťové kartě a zvláště pak díky 

výkonnému procesoru s frekvencí 

1,2 GHz. Váží 480 g a jeho rozměry 

jsou 200 x 160 x 14 mm.

Extrazoom 

Olympus SZ-14 (4.999 Kč) nabízí neuvěřitelný 

24násobný zoom (25–600 mm) s mechanic-

kou stabilizací obrazu, displej s úhlopříčkou 

7,6 cm, natáčení HD videa (720p), panorama-

tický režim a také rozhraní HDMI a podporu 

3D fotografie. Po registraci vám dá Olympus 

navíc prodlouženou záruku na 30 měsíců!

foto: Asus, Gogen, LG, Olympus

Jedinečná kombinace

Co ten Asus ještě nevymyslí! Jeho poslední hit představuje kombinace telefonu s dokovou 

stanicí s klávesnicí a displejem zvaná PadFone. Chytrý telefon s operačním systémem Android 

má v sobě dvoujádrový procesor, a když ho vložíte do stanice, promění se v tablet s displejem 

s úhlopříčkou 27 cm (10,1“), ke kterému lze ještě připojit klávesnici tak, jak vidíte na snímku. 

Do Česka by PadFone měl dorazit nejspíše v červenci.

Změna je život

Elegance a švih, to je LG LM660S 

(cena 26.999 Kč pro 42palcový model 

a 49.999 Kč pro 55palcový model), 

která je důkazem, že televizor může 

vypadat i trochu jinak. Zabudováno je 

pasivní 3D, Wi-Fi, plná tunerová výba-

va včetně DVB-S/S2 a součástí balení 

je i dálkový ovladač Magic Motion. 

Televizor můžete mít v úhlopříčce 82, 

107, 120 a 140 cm.
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Nikon uvedl zrcadlov-

ku D3200 (16.390 Kč 

s objektivem AF-S DX 

18-55) určenou pro 

začínající fotografy. 

Nabízí mimo jiné ve-

lice vysoké rozliše-

ní snímacího prvku 

CMOS (24,2 mil. pi-

xelů) a natáčení videa 

do Full HD s 30 sním-

ky za sekundu ve for-

mátu MOV s kompre-

sí buď H.264, nebo 

MPEG-4. Novinkou je 

rovněž volitelné příslušenství v podobě Wi-Fi (Wi-Fi Direct) adaptéru 

WU-1a umožňujícího bezdrátově přenášet fotografie přímo mezi foto-

aparátem a například tabletem s operačním systémem Android. 

K zaostřování D3200 používá jedenáct volitelných polí, citlivost sahá 

od ISO 100 až do 6 400 (případně 12 800) a sekvenční focení pracuje 

s rychlostí čtyř plných snímků za sekundu. 

Důležitou funkcí pro video je automatické zaostřování. Udržuje jed-

nak ostrý obraz při sledování objektu a také při snímání pohyblivých 

objektů, kdy pracuje zaostřování souvislé. Záznam je ukládán s mo-

nozvukem, stereo 

je dostupné přes 

přídavný mikrofon.

Pro začátečníky 

v  oblasti zrcadlov-

kového fotografo-

vání je určen režim 

P r ů v o d c e ,  n y n í 

ve  třetí generaci. 

Ten pomáhá s  jed-

notlivými fotogra-

fickými kroky po-

mocí pokynů a obrázků. Zároveň s tímto režimem je aktivován i režim 

Pomocné fotografie, který používá vizuální příklady a pomůže vám zís-

kat představu o požadovaném snímku. Vytvořit tak například můžete 

rozmazané pozadí v portrétech nebo vyfotografovat ostré snímky dětí 

při hře. 

K dispozici je spousta úprav přímo v zrcadlovce, některé režimy jsou 

dostupné i při samotném fotografování. 

D3200 spolupracuje se spoustou objektivů Nikonu, automatické 

zaostřování je k dispozici s AF-S a AF-I. Fotí se na paměťovou kartu 

typu SD (XC), obrazový výstup může obstarat buď analogové rozhraní, 

nebo miniHDMI. Rozměry zrcadlovky jsou 125 x 96 x 77 mm, hmot-

nost těla, včetně akumulátoru, je 500 g.

NOVÁ HVĚZDA V TÝMu

Z TELEFONu ROVNOu DO KINA

Šest Blu-ray kin Panasoniku podporuje 3D a má přístup nejen na do-

mácí server, ale také na tzv. Viera Connect zajišťující on-line služby jako 

třeba videopůjčovnu Voyo, zpravodajství tn.cz či známé YouTube. Vedle 

dálkového ovladače je můžete řídit i  přes software chytrého telefonu 

Panasonic Remote Control, který je už zdarma k dispozici i pro operační 

systém Android. Některé modely mají zabudované Wi-Fi a také dokova-

cí stanice pro iPod  či iPhone.

Na vrcholu stojí SC-BTT590 (viz foto), který si zakládá na vytříbené 

technologii zpracování zvuku, kvalitních komponentech typu kuželový 

reproduktor s bambusem či 8centimetrový basový reproduktor směřu-

jící dolů. Náročné zájemce potěší i provedení z nerezové oceli a dok pro 

iPod či iPhone. Sdílení multimédií přes domácí síť, a to klidně i bezdrá-

tovou, je samozřejmostí, stejně jako vstup na napojené počítače. Wi-Fi 

mají ale zabudováno i další modely, včetně jednoduššího SC-BTT282 

(viz foto), SC-BTT290 a SC-BTT490, takže není nutné dokupovat bez-

drátový adaptér. Díky dvěma vstupům HDMI se u nich rovněž nemusíte 

obávat o přípojná místa a důležitou vlastností těchto a vyšších modelů 

je funkce, díky níž signál mezi připojenými přístroji skrz domácí kino pro-

chází i v případě, že je vypnuté. Abyste tedy zprovoznili herní konzolu, 

nemusíte kvůli zvuku zapínat kino. Samozřejmě pokud si vystačíte jen 

s reproduktory televizoru.

Vedle výše uvedených kin, které doplňují základní modely bez Wi-Fi 

(SC-BTT182, SC-BTT190 za  7.790 Kč a  SC-BTT195 za  9.290 Kč), je 

tu i pět nových přehrávačů Blu-ray disků opět s podporou 3D a jeden 

„obyčejnější“ 2D model (DMP-BD77). Za pozornost stojí také designový 

DMP-BBT01, jehož recenzi vám aktuálně přinášíme v tomto čísle.
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DOMÁCÍ SPOTřEBIČE • kAlEidOSkOp

barvy v páře

Parní hrnec Tefal Steam n´Light VC 

300831 (1.796 Kč) indikuje každý ze 

šesti programů jinou barvou světla. 

Další funkcí je rozmrazování a auto-

matická Keep warm pro udržování 

teploty. Neodmyslitelný je časovač 

nastavitelný do 60 minut. Kromě tří 

nádob s odnímatelnou mřížkou ve dně 

s celkovým objemem pro potraviny 10 l 

získáte i nádobu na vaření rýže a for-

mu pro přípravu zeleninového pečiva.

Chlazení i ohřev na cesty

Cestovní chladnička Hyundai MC 18 (1.999 Kč) 

s univerzálním napájením pro automobily 12 V nebo 

běžnou síť 230 V je vybavena dvěma ventilátory a vý-

konným chladicím článkem. Prostor 18 litrů dokáže 

vychladit na teplotu o 20 °C nižší, než je teplota okolí. 

Umí také ohřívat až na teplotu 60 °C, takže ji můžete 

využít celoročně jako ideálního pomocníka do kara-

vanu, auta či na chatu.

designový kousek

Moderní design i pro menší domácnosti nabízí 160 cm vysoká kombinovaná chladnička Goddess RCC0161GRS8 

(7.990 Kč) s celkovým objemem 213 litrů. Se spotřebou 0,59 kWh energie za den se řadí do energetické třídy A+. O kva-

litní izolaci nás přesvědčí dobou skladovatelnosti při poruše napájení deset hodin a také mrazicí výkon 4,5 kg za 24 hodin, 

který odráží i výkonnost chladicího agregátu. Mrazicí část je vybavena čtyřmi zásuvkami pro ukládání potravin. V chlad-

ničce najdeme variabilní skleněné police z tvrzeného skla a průhlednou zásuvku na zeleninu.

Supertichá

Nejen nízkou hlučností 39 dB, 

ale i spotřebou vody pouhých 

8,8 l na cyklus je výjimečná 

myčka Fagor ES38 (15.990 Kč), 

která je aktuální novinkou. Pro 

mytí 13 sad nádobí můžete 

vybrat z devíti programů a šesti 

teplot nebo zvolit teplotu 

automatickou. Vyšší účinnost 

mytí ovlivňuje i rozprašovač 

„Cyklone“ umístěný na spodním 

rameni. Zajímavou možností 

je připojení na vodu až 70 °C 

teplou, tedy například ze 

solárního ohřevu.
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Výkonný mixér

Tyčový mixér Electrolux Ultramix 

Pro ESTM 6200 (1.226 Kč) 

s motorem o výkonu 700 W je 

vybaven nástavcem na omáč-

ky s profesionálním nožem 

a proměnným řízením otáček. 

Právě používaný počet otáček 

zobrazuje LED indikátor v horní 

části přístroje. Využít můžete 

i funkci turbo zvyšující otáčky 

po dobu podržení ovládacího tla-

čítka. K přístroji obdržíte závěsný 

držák, jednolitrovou pracovní 

nádobu a míchací nástavec.

Zaměřeno na barevné

Pračka Whirlpool AWOE 71400 (17.490 Kč) 

v designu Carisma je vybavena elektroni-

kou šestého smyslu pro programy Colours 

a programy Colours 15 °C, zaměřené na praní 

barevného prádla. Tyto 

programy snižují teplotu 

na minimum a přitom zajiš-

ťují stejnou účinnost praní 

jako při teplotě 40 °C. 

Sedm kilogramů prádla 

vypere při měřicím progra-

mu se spotřebou 0,8 kWh, 

čímž se řadí do energe-

tické třídy A+++. Účinnost 

praní a odstřeďování 

1 400 otáček za minutu 

jsou shodně hodnoceny 

třídami A.

Polož, kam chceš

Indukční varná deska Siemens EH875KU11EU (80.990 Kč) 

poskytuje varnou plochu, u níž nemusíte přemýšlet, na kterou 

zónu položíte velký a na kterou malý hrnec. Můžete jej položit 

kamkoli, deska to sama rozpozná a na TFT dotykovém 

displeji zobrazí polohu a velikost hrnců. Varnou plochu tedy 

tvoří celých 2 800 cm2. Celkový příkon desky 7,2 kW může 

být rozložen do čtyř míst na desce a řízen v 17 výkonových 

stupních. Samozřejmostí jsou funkce dětské pojistky, časové 

funkce, bezpečnostní vypínání i Power Management pro 

nastavení maximálního výkonu. Funkce Info zobrazí všechny 

dostupné tipy k používání a ovládání.

foto: Bosch, Electrolux, Siemens, Whirlpool

dál a čistěji

Vysavač Bosch MoveOn BGL 35MOV17 (3.990 Kč) je díky 

filtračnímu systému Air Clean HEPA vhodný pro alergiky, 

protože vrací do místnosti vzduch čistější, než je ve větši-

ně domácností. Dlouhý kabel s automatickým navíjením 

a kulovým kloubem 360° zjišťuje pohodlnou práci v okru-

hu deseti metrů. Přizpůsobení síly sání sacího agregátu 

s příkonem 2 000 W otočným ovladačem umožní vysát 

libovolný povrch.
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DOMÁCÍ SPOTřEBIČE • kAlEidOSkOp

RYCHLÝ ROBOT

ŠKODA JI SCHOVÁVAT

Vybavení programem Turbo umožní vysavači Hoover RBC 009 

(12.990 Kč) uklidit najednou až 680 m2 plochy. Přitom využívá vyšší 

ze dvou rychlostí, kterými se pohybuje po bytě. Pokud nechceme, 

aby zajížděl do některé části místnosti, můžeme využít virtuální zeď, 

kterou jednoduše přehradíme část prostoru. Tak lze ochránit prostor 

s nechráněnými kabely, odpočinkové místo našich domácích mazlíč-

ků nebo místnost, kde nechceme uklízet. Není třeba chránit schody, 

ty vysavač pozná sám díky čtyřem senzorům proti pádu. Pohyb vy-

savače po místnostech je řízen infračervenou technologií AAI, která 

měří vzdálenosti a pomocí speciálních algoritmů vypočítává trasu 

nejefektivnějšího úklidu celé místnosti. Po každém programu se pří-

stroj vrátí do nabíjecí základny. Čtyři automatické programy zvládají 

uklidit podle většiny požadavků, přesto můžete na přehledném LCD 

displeji zvolit také program pro intenzivní čištění, při kterém vysavač 

pracuje ve spirále, turbo program pro rychlý úklid, případně můžete 

vysavač ovládat manuálně. Stejně tak lze vysavač ovládat pomocí 

přiloženého dálkového ovládání. Samozřejmostí je i možnost časo-

vého plánování úklidů na dobu, kdy nejste doma, takže vás vysavač 

nebude rušit.

Výrobce vybavil přístroj UV lampou, která má v průběhu vysávání 

likvidovat bakterie.

I přes své rozměry 44 x 55 x 50 cm, které umožňují vložení do skříňky 

kuchyňské linky, je design stolní myčky Hyundai DTB656DG8 tak re-

prezentativní, že se s ní rádi pochlubíte. Bílý skelet je doplněn černým 

sklem na  dvířkách, ve  kterých se skrývá také elektronické dotykové 

ovládání s displejem a LED ukazateli zvoleného programu, nedostatku 

soli i leštidla. Zvolit můžete jeden ze šesti programů pro jakýkoli typ ná-

dobí, kterého v myčce najednou umyjete šest sad. Mytí lze jednoduchým 

způsobem odložit až o 24 hodin, takže můžete využít noční proud nebo 

jen mýt tak, abyste měli nádobí čisté, až přijdete domů.

Myčka spotřebuje sedm litrů vody a  0,61 kWh energie, což ji řadí 

do energetické třídy A+. Účinnost sušení i mytí je ohodnocena shodně 

třídou A. K úsporám přispívá i moderní skryté topné těleso tvořící prů-

tokový ohřívač, který je umístěn pod pracovním prostorem a umožňuje 

pracovat s menším množstvím vody.

Z vnitřní výbavy potěší sklopné přihrádky koše určené pro ukládání 

talířů i samočisticí nerezový mikrofiltr, zjednodušující pravidelnou údrž-

bu. Pojistka proti přetečení zabrání případným škodám, které by mohly 

vzniknout při eventuální poruše přístroje nebo při použití nesprávného 

mycího prostředku.



ŠKODA JI SCHOVÁVAT
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ELEGANCE • kAlEidOSkOp

Solární klávesnice pro iPad

Se skvělým designovým a funkčním nápadem přišel Logi-

tech. Jeho klávesnice Solar Keyboard Folio (3.199 Kč) pro 

iPad kromě toho plní funkci pouzdra a solární nabíječky pro 

svou činnost. Bát se ale nemusíte, po plném nabití vydrží 

pracovat dva roky i ve tmě. Navíc má funkci dvoupoloho-

vého stojánku. S iPadem 2 nebo New iPadem komunikuje 

bezdrátově přes Bluetooth.

bílá v černém

Proč se bát experimentovat, když je na trhu tolik 

možností? Například spotřebiče od společnosti AEG 

zajmou svým černým provedením, které neurazí žádný 

prostor. Přivítejte černou ve své kuchyni! Černá barva 

působí v moderním interiéru elegantně a v kontrastu 

s jinými barvami dodá styl a noblesu. 

Volně stojící kombinovaná chladnička AEG (A+) s pro-

fesionálním systémem ProFresh uchová potraviny déle 

čerstvé. To umožňuje oddělený chladicí systém, který v chladničce 

udržuje optimální podmínky, v mrazničce zabraňuje tvorbě námra-

zy. Rovnoměrná cirkulace vzduchu MultiAir Flow stabilizuje teplotu 

a vlhkost uvnitř chladničky. Indukční varná deska AEG MaxiSense má 

inteligentní varné zóny, které se automaticky přizpůsobí tvarům a ve-

likosti nádobí. Profesionální vzhled plynové varné desky AEG vytváří 

elegantní litinové podpěry na všechny velikosti pánví a hrnců.

dotek saténu

Pláž je nejdelší přehlídkové molo na světě. Abyste se 

nemusely stydět ukázat své nohy, je třeba se důkladně 

připravit. Philips přináší novou řadu epilátorů SatinSoft 

(ceny od 1.599 Kč). Tak můžete vypadat jako modelka 

Alessandra Ambrosio, která tyto epilátory rovněž 

používá. Nejvyšší model Wet & Dry (2.199 Kč) lze používat 

na suché i mokré pokožce. Jemné kotouče zachytávají 

chloupky stejně jako pinzeta bez tahání. Kotouče 

obsahují ionty stříbra, a proto nehrozí alergická reakce 

ani zanícení. Jako dárek obsahuje balení epilátoru Philips 

SatinSoft Wet & Dry unikátní peelingový kartáček. Ten je 

vybaven dominantním prvkem, který při uchopení mezi 

prsty vypadá jako stylový prsten. Hypoalergenní štětinky 

kartáčku odstraňují odumřelé kožní buňky, které by 

mohly způsobit zanícení.
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Chytrý telefon Samsung Galaxy S III má Super 

AMOLED displej o úhlopříčce 4,8", o půl palce 

víc, než měl předchozí model Galaxy S II. Pou-

žívá nejaktuálnější verzi systému Android 4.0 Ice 

Cream Sandwich. I tento model má osmimega-

pixelový fotoaparát na zadní stěně, čelní fotoapa-

rát má 1,9 megapixelu.

Samsung u modelu Galaxy S III zdokonalil in-

terakci mezi přístrojem a uživatelem. Samsung 

Galaxy S III dokáže rozpoznat vaši tvář, hlas i po-

hyby, a dokonce na vás dokáže reagovat a při-

způsobit funkce telefonu tak, aby jeho ovládání 

bylo pohodlné a intuitivní. Postará se o to funkce 

Smart Stay, která pozná, k čemu telefon právě 

používáte – například zda čtete elektronickou 

knihu, nebo brouzdáte na  internetu. Přední ka-

mera sleduje vaše oči a telefon ponechá při čtení 

jas neztlumený.

Samsung Galaxy S  III je vybaven funkcí po-

kročilého rozpoznávání hlasu S Voice, takže je 

schopen naslouchat vašim povelům. 

Nová funkce S Beam umožňuje odeslat film 

o  velikosti 1 GB během tří minut přiblížením 

k dalšímu telefonu Galaxy S III. Přenášet můžete 

například i hudbu bez použití Wi-Fi. Funkce Bud-

dy Photo Share umožní sdílet fotografii se vše-

mi přáteli, kteří jsou na fotce zachyceni. Funkce 

AllShare Cast bezdrátově připojí telefon k televi-

zoru a přenese jeho obsah na větší obrazovku. 

AllShare Play lze použít ke sdílení souborů mezi 

Galaxy S III a tabletem, PC nebo televizorem bez 

ohledu na vzdálenost mezi přístroji. AllShare Play 

zahrnuje funkci Group Cast, která umožňuje sdí-

let bezdrátově obsah na  obrazovce s  několika 

přáteli na stejné síti Wi-Fi – můžete vkládat ko-

mentáře a zakreslovat změny.

Samsung Galaxy S III sází také na ergonomii 

a pohodlí a perfektně sedne do ruky. Při uvedení 

na trh bude k dostání v odstínech Pebble Blue 

a Marble White, později představí Samsung pes-

trou paletu dalších barevných provedení. Díky 

displeji Super AMOLED nabízí Galaxy S III záži-

tek ze sledování obrazu ve formátu 16:9 a v HD 

kvalitě. Jako první na světě nabízí možnost vázá-

ní kanálů, které zdvojnásobuje šířku pásma Wi-

-Fi. Funkce Pop Up Play umožní na obrazovce 

přehrát video a  spouštět i  jiné úkoly. Osmime-

gapixelový fotoaparát má závěrku s  nulovým 

zpožděním. Funkce Burst Shot zachytí sérii dva-

ceti snímků a Best Photo zase vybere tu nejlepší 

z osmi fotografií. 

Prostřednictvím technologie Near Field Com-

munication (NFC) umožňuje přístroj také pro-

vádění bezkontaktních mobilních plateb. Tato 

technologie umožňuje rychlý přenos multimédií, 

sdílení internetových stránek, polohy a váš tele-

fon může také sloužit jako bezpečnostní karta 

do zaměstnání. Hráči ocení službu Game Hub, 

služba Video Hub zase přináší ve vybraných ze-

mích vysoce kvalitní televizní vysílání a filmy.

Samsung Galaxy S iii konečně přichází!
Je známo, že jedním z nejprodávanějších modelů mobilních telefonů s operačním systé-
mem Android je Samsung Galaxy S II. Výrobce mu totiž vtiskl nezaměnitelnou tvář a ele-
ganci. Nyní přichází jeho o něco mladší bratr.

Funkce Burst shot nafotí v rychlém sledu dvacet 
fotografií a vy si vyberete tu nejlepší z nich.

AllShare Cast se postará o přenesení obsahu 
obrazovky z Galaxy S III na obrazovku 

televizoru.

Jakmile telefony přiložíte k sobě, díky 
vylepšené technologii S Beam přenesete mezi 

telefony libovolný multimediální soubor.

Jakmile máte na fotografii více tváří, telefon 
rozpozná jednotlivé z nich a umožní je sdílet 

ve všemi, kteří jsou na obrázku.

S pomocí funkce Best Foto vyberete z osmi po 
sobě následně exponovaných fotografiích tu 

nejlepší.

SupERNOViNkA • ELEGANCE
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DOMÁCÍ SPOTřEBIČE • GRilY

Vůně léta pro někoho znamená vůni čerstvě posečené trávy, pro jiného zase vůni opéka-
ného masíčka nebo zeleniny na grilu a orosenou sklenici vychlazeného moku k tomu. Pro 
někoho oboje dohromady: posekat a pak si pohled na čerstvě posečenou zahradu vychut-
nat s dobrým kouskem opečeného jídla. Chceme vám pomoci, a proto přinášíme pár tipů 
na domácí grily, které však s výhodou můžete používat po celý rok – i doma i v létě, když 
bude pršet.

Stolní gril ETA Vital 1162 90000 Vital černý/oranžový
cena: 1.999 Kč

Raclette gril Hyundai GR 938
cena: 1.499 Kč

Kontaktní gril 3 v 1 De'Longhi Grigliatutto cG 298
cena: 1.790 Kč

Klasický stolní gril s výměnnými deskami (kamennou nebo litinovou mřížkovanou, podle připravova-

ného pokrmu) o rozměrech 235 x 365 mm. Gril je vybaven světelnou signalizací provozu a plynulou 

regulací teploty. Má rovněž vyjímatelný tác na vodu nebo tuk ve spodní části, který zabraňuje připa-

lování koření a vysoušení pokrmů. Dodává se ve dvou barevných variantách: černé nebo oranžové.

• Příkon: 1 300 W

• Rozměry (švh); hmotnost:  530 x 110 x 250 mm; 5,8 kg

Veliká grilovací plocha z hliníku potaženého nepřilnavou vrstvou s rozměry 450 x 300 mm je u tohoto 

raclette grilu využitelná také pro samostatné grilování. K dispozici jsou dvě výměnné grilovací plochy: 

žebrovaná je vhodná pro přípravu masa, ryb, plodů moře a zeleniny, zatímco na hladké připravíte steaky, 

slaninu či vejce. Pro přípravu raclette je tu osm pánviček s nepřilnavým povrchem a tepelně izolovanou 

rukojetí. O správnou teplotu se postará plynule regulovatelný termostat se světelnou kontrolkou. 

• Příkon: 1 200 W

• Rozměry (švh); hmotnost:  450 x 150 x 330 mm; 2,9 kg

Kontaktní gril, který má tři různé polohy pro vaření: kontaktní pozici pro rychlou přípravu hamburgerů, 

sendvičů, žeber a kuřat; grilovací pozici, kdy je horní část mírně zvednutá a tato poloha je vhodná pro 

přípravu ryb nebo pizzy; barbecue pozici, kdy lze gril zcela otevřít a tím zdvojnásobit grilovací plochu. 

Přístroj má vyjímatelné plotny s nepřilnavým povrchem, které lze mýt v myčce nádobí, nastavitelný 

termostat s kontrolkou činnosti, bezpečnostní vypínač, chladná držadla a protiskluzové nožky.

• Příkon:  1 800 W

• Rozměry (švh); hmotnost: 410 x 130 x 360 mm; 3,5 kg

doporučujeme pro váš domov
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Elektrický litinový gril ETA 2159 90000 stříbrný/černý
cena: 999 Kč

Stojanový gril Hyundai GR 005 
cena: 799 Kč

Grilovací rošt má antiadhezní povrchovou úpravou a  rozměry 490 x 280 mm a je určen i pro grilování 

bez tuku. Obsahuje nástrčkový termostat s plynulou regulací teploty a světelnou signalizací provozu. 

Má studená držadla pro snadnější přenášení a odkapávací nádobku. K dostání je v barvě stříbrné 

nebo černé. 

• Příkon: 2 000 W

• Rozměry (švh); hmotnost:  615 x 135 x 240 mm; 4,2 kg

Lehce přenosný stojanový elektrický gril s možností snadného čištění má velký pochromovaný 

grilovací rošt o rozměru 365 x 245 mm a tři nastavitelné polohy výšky roštu. Podstavec a celý gril 

jsou rozložitelné a tím pádem úsporně skladovatelné.  Hodí se nejen pro zahradní party, ale i pro 

domácí použití. Pro snazší nastavení správné teploty je vybaven termostatem s plynulou regulací 

a indikátorem provozu.

• Příkon: 2 000 W

• Rozměry (švh); hmotnost:  860 x 850 x 450 mm; 4,6 kg

Proč je grilování pro lidi tak zajímavé?

Moudré encyklopedie hovoří o  grilování 

jako o  tepelné úpravě pokrmu, při kterém 

na něj dopadá tepelné záření. To bývá vy-

volané elektrickou topnou spirálou nebo 

žhnoucími kusy dřevěného uhlí. Proti při-

pálení povrchových vrstev se pokrm polévá 

šťávou. K tomu, aby došlo k dostatečné te-

pelné úpravě i uvnitř pokrmu, jsou pro grilo-

vání vhodnější tenčí kousky. 

Přímá metoda grilování spočívá v  pří-

mém působení žáru na pokrm. Je vhodná 

hlavně pro jídla, která grilujeme pod 30 mi-

nut. Jde především o steaky, hamburgery, 

párky, klobásy nebo kotlety. Naproti tomu 

nepřímá metoda spočívá v umístění zapé-

kací misky mezi dva zdroje tepla. Poklice 

grilu umožňuje rovnoměrné proudění tep-

lého vzduchu, stejně jako v  horkovzdušné 

troubě. Pro tuto metodu jsou vhodné pokr-

my vyžadující dlouhodobou tepelnou úpra-

vu (velké kusy masa).

Grilování na  lávových kamenech. Tento 

typ grilování se používá především u plyno-

vých grilů. Jako topné médium je zde použit 

propan-butan, který ohřívá drť z  lávových 

kamenů umístěných nad plynovými hořá-

ky, a  ty pak předávají teplo pokrmu. Další 

a  stále oblíbenější metodou pro grilování 

masa je grilování na  kamenné desce. Je 

nejen velmi příjemné, ale i zdravé, bez hroz-

by karcinogenních zplodin a  tuku. A navíc 

se zachovají všechny chutě i  vůně propé-

kaného masa či pokrmů. Možnou variantou 

je takzvaný raclette gril. Ten má prostor pro 

pánvičky, v nichž se peče sýr raclette švý-

carským způsobem. I zde zažijete spoustu 

legrace, nevyhnete se ani chvilkám napětí 

při vyjímání minipánviček z grilu. U  lepších 

grilů je rukojeť pánviček potažena špatně 

tepelně vodivou látkou, abyste se při je-

jich překotném vyjímání pod tlakem hladu 

a  vůně propékaného bublajícího sýra ne-

spálili. 

Ještě vám netečou sliny? Pak vám ještě 

prozradíme, že raclette je původně horské 

jídlo, které si švýcarští pastýři připravovali 

nad rozžhavenými uhlíky. Základním prvkem 

je tučný sýr, který se dává na gril ve speci-

álních litinových pánvičkách a z nich se vy-

škrabuje dřevěnou škrabkou. Nejvhodnější 

přílohou je brambora vařená ve slupce spolu 

s parmskou šunkou či kouskem masa, které 

se restuje na vrchní desce grilu.

Dobrou chuť!
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DOMÁCÍ SPOTřEBIČE • CHlAZENÍ

horké
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Jak vyzrát na

horké
léto

Začínají parné letní dny spojené s dozráváním prvních plodů a zvýšenou potřebou 
chlazených nápojů, zmrzlin a dalších osvěžujících chladných pochutin. Také ucho-
vávání potravin je v těchto dnech nepředstavitelné bez chlazení a mrazení. To zna-
mená větší nápor na chladicí přístroje a tedy i správný čas pro informace o tom, co 
tyto přístroje umí, jak svoji práci dělají a co od nich můžeme očekávat.
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Jak to dělaly naše babičky
Když sleduji stálý rozvoj a zdokonalování chla-

dicí techniky, napadá mne otázka, jak uchová-

vali potraviny naši předkové. Z dětství si ještě 

pamatuji některé fígly, které praktikovala moje 

babička. Například máslo dávala do studené 

vody, maso zavařovala nebo dávala do  skle-

nic a  zalévala sádlem. Ovoce a  houby suši-

la, stejně jako bylinky, které často používala 

k vaření. Sladkou pochoutkou pak pro nás děti 

bylo i ovoce nakládané v cukru a pro dospělé 

v rumu. Všechny tyto postupy jsou proveditel-

né i dnes, ale jsou velmi náročné na čas a při 

našem dnešním způsobu života tedy využitel-

né jen ve velmi omezené míře. Naše babičky 

měly prostě více času…

A co dnes
Rozhodně nechci zatracovat způsoby ucho-

vávání potravin našich babiček, naopak ně-

které úpravy byly velmi chutné. Dnes již však 

nemáme dost času, a tak si můžeme některé 

postupy zachovat jako speciality (takové višně 

v rumu jsou nenahraditelnou pochoutkou), ale 

pro uchovávání potravin využijeme moderní 

metody, zejména zchlazování a  zmrazování 

potravin. Hlavními výhodami těchto postupů je 

zachování čerstvosti, a  tedy i  chutí, vitamínů 

a minerálů v nejvyšší možné míře. Není to však 

jednoduché. Každá potravina potřebuje jiné 

podmínky pro uložení – a to je hlavním úkolem 

pro moderní chladicí zařízení, pochopitelně 

kromě udržení správných skladovacích teplot.

Zmrazujte rychle
Poučky pro mrazené potraviny obsahují dva 

na  první pohled jednoduché požadavky. 

Prvním je rychlé zmrazení a  druhým pomalé 

rozmrazování. Pokud potraviny již zmraze-

né nakoupíme, udělají mrazírny hlavní část 

práce za nás. Strojní zmrazování probíhá šo-

kově, tedy ve  velmi krátké době, díky speci-

álním mrazicím strojům. Rychlé zmrazení jen 

minimálně ovlivní kvalitu potraviny díky malým 

krystalkům ledu, které přitom vzniknou a které 

tak nemohou příliš poškodit buněčné mem-

brány potravin. Pomalé zmrazení naopak do-

volí růst velkých ledových krystalů a potravina 

je po rozmrazení v horším stavu.

Pokud tedy vkládáme do mrazničky čerstvé 

potraviny, je vhodné vkládat je již vychlaze-

né, vkládat menší množství najednou a  před 

zmrazením potraviny naporcovat. Například 

velký blok masa se zmrazuje podstatně déle 

než několik plátků o stejné hmotnosti.

S  tím souvisí technický údaj mrazniček, 

který udává mrazicí výkon v  kg za 24 hodin. 

Pokud budete vkládat do  mrazničky čerstvé 

potraviny, je tento údaj důležitý, protože říká, 

jaké množství potravin je možné do mrazničky 

vložit za  jeden den, aby byly ještě v  rozumné 

době zmrazeny a jejich množství příliš neovliv-

nilo skladovací teplotu již vložených potravin.

Důležitá je i  funkce rychlého zmrazení, která 

zabezpečí vyšší výkon mrazení po dobu zmra-

zování (Super Freeze, supermrazení, Frostmatic).

Na vlhkosti záleží
Chlazení a uchovávání potravin závisí na druhu 

potraviny, kterou skladujeme. I  zde je výhod-
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Speciální zásuvka systému Multifresh s dodatečným 
zvlhčováním je určena pro zeleninu. druhá zásuvka 
Multifresh nad ní s nižší vlhkostí je určena pro maso.
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nější rychlé zchlazení, avšak stejně důležitá je 

vlhkost při uchovávání potravin a teplota, kte-

rá je pro různé potraviny rozdílná. Pro rychlé 

zchlazení po vložení čerstvých potravin výrob-

ci připravili speciální funkce (Super Cool, su-

perchlazení, Coolmatic).

Pro ovoce a zeleninu je důležité zachování 

vysoké vlhkosti vzduchu (až 90 %) a  teploty 

v  blízkosti 0  °C, která však nesmí být nižší. 

Tak zůstanou potraviny čerstvé po  nejdelší 

možnou dobu. Pokud se sníží vlhkost nebo 

zvýší teplota, doba možného skladování se 

tím zkracuje.

Velmi nízkou teplotu blízkou 0  °C potřebu-

jeme i  pro skladování masa, ale zde postačí 

podstatně nižší vlhkost (okolo 50 %). To jsou 

výhodné podmínky pro skladování ryb, plodů 

moře, salámů, ale i čerstvého masa nebo drů-

beže.

Pro tyto druhy potravin slouží v moderních 

chladničkách takzvané nulové zóny, které mo-

hou mít i řízenou regulaci vlhkosti podle toho, 

jak je chceme právě využít. Tyto přihrádky 

najdeme pod řadou názvů v závislosti na kon-

krétním provedení a výrobci – například Fresh 

Control, 6. smysl Fresh Control, Fresh Zone, 

Moist Balance, ProFresh, LongFresh, Vita Fre-

sh nebo CrisperBox a ChillerBox, ChillerSafe, 

MultiFresh. Existují dokonce již i schránky, kte-

ré vlhkost dodávají odpařováním vody.

Teploty v chladničce
Pro nápoje, balené potraviny a hotová jídla jsou 

vhodné teploty do 10 °C, kterou bychom měli 

při uchovávání potravin používat jako nejvyšší 

možnou. Při nižších teplotách se zpomaluje 

růst bakterií a  dalších organismů, které jako 

spolustrávníky na  našem jídle vidíme velmi 

neradi.

Pověstný sedmý schod, ideální pro teplotu 

piva, představuje zhruba 8 °C. Při této teplotě 

také můžeme podávat většinu bílých vín (mírně 

podchlazené). Pro uchovávání syrového masa 

a zeleniny jsou nejvhodnější teploty těsně nad 

nulou.

Často se mluví i o rozložení teplot v chlad-

ničce. V  chladničkách bez nuceného obě-

hu vzduchu se může lišit teplota mezi horní 

a spodní částí až o 5 °C, což můžeme využít 

k cílenému ukládání potravin podle toho, v jaké 

teplotě je doporučeno je uchovávat. Nevý-

hodou tohoto principu chlazení je pomalejší 

zchlazování čerstvých potravin. Proto jsou 

některé přístroje vybaveny nuceným oběhem, 

který zchlazuje rychleji, ale navíc smazává díky 

cirkulujícímu vzduchu rozdíly teplot mezi horní 

a spodní částí chladničky. Je jen na vás, kte-

rým vlastnostem chladničky dáte přednost.

Důraz na hygienu
Za  nízkých teplot se bakterie a  plísně množí 

velmi pomalu, což neznamená, že našim po-

travinám od nich nehrozí nebezpečí. Je velmi 

důležité udržovat vnitřní prostor čistý a pokud 

možno bez mikroskopických škůdců. Výrob-

ci proto přišli s  ochrannými antibakteriálními 

vnitřními povrchy na  bázi stříbra, které spo-

lehlivě tyto škůdce eliminují. Další možností 

u přístrojů s nuceným oběhem vzduchu je fil-

trace, která odstraňuje bakterie a spory plísní 

ze vzduchu. Zde je velmi důležité filtry pravi-

delně měnit, protože časem ztrácejí své čisticí 

schopnosti.

Peníze až v první řadě
Ano, finanční náročnost provozu, tedy přede-

vším spotřeba energie je důležitá, i když bych ji 

zařadil až za vlastnosti již jmenované. Nicméně 

je důležité uvědomit si, že chladničky a mraz-

ničky patří mezi ojedinělé spotřebiče, které 

jsou v  našich domácnostech v  provozu non 

stop. To znamená, že i  malá úspora energie 

dělá v  konečném součtu za  rok nezanedba-

telné částky.

Výrobci se dnes v úsporách předhánějí, díky 

jednomu z mála povedených kroků EU, kterým 

bylo zavedení povinného označování energe-

tických tříd u  chlazení i  dalších výrobků pro 

domácnosti.

U  chlazení dokonce tak úspěšně, že bylo 

nutno zavést ještě přísnější třídy, než byla 

původní třída A. Dnes používáme nově A+, 

A++, a  dokonce i  A+++, ve  které se dostá-

váme na spotřebu až okolo poloviny energe-

tické náročnosti třídy A. Výrobci nevylepšují 

jen účinnost chladicího okruhu. Také izolace, 

přesnější řízení teplot a  odstraňování námra-

zy se podílejí na úsporách energie. Novinkou, 

která umožňuje zpřesnit řízení teploty a ušetřit 

energii, je využívání nových typů tzv. invertních 

kompresorů s možností řízení otáček a tím i je-

jich výkonu.

Led je tepelná izolace
Zní to možná divně, ale když si uvědomíme, 

že z  ledu stavějí Eskymáci iglů jako účinnou 

ochranu proti mrazům, jde o praktické využití 

izolace ledem. Proto je led v chladicích a mra-

zicích zařízeních důvodem jejich vyšší spotře-

by a nižší účinnosti chlazení, takže je nutné se 

jej co nejdříve zbavit. K ručnímu odtávání při-

stoupí uživatel zpravidla až v okamžiku, když 

nemůže zavřít dvířka mrazicího prostoru, což 

je za stavu, kdy je spotřeba přístroje na mno-

honásobku stejně jako přetížení chladicího 

okruhu. Proto je nejen pohodlnější, ale i  vý-

hodnější, když přístroj odmrazuje sám.

Dnes jsou již prakticky všechny chladnič-

ky vybaveny deskovým výparníkem na  zadní 

rychlé zmrazení jen minimálně ovlivní  
kvalitu potraviny díky malým krystalkům  
ledu, které přitom vzniknou a které tak  

nemohou příliš poškodit buněčné  
membrány potravin.

kombinovaná chladnička Whirlppol je vybavena nulovou 
zónou (zásuvky v chladničce), nuceným oběhem 

vzduchu (ventilátor v horní části a praktickým držákem 
lahví (uprostřed chladničky).

Speciální zásuvka Fresch Zone pro uchovávání potravin 
v teplotě těsně nad bodem mrazu.



iNSpiRACE EuRONiCS • 3/201220 foto: AEG, Whirlpool

stěně, který umožňuje automatické odtávání 

v průběhu chladicího cyklu tím, že při vyrovná-

vání teplot uvnitř chladničky prochází výparník 

nadnulovou teplotou a  led z  něj stačí odtát. 

Voda pak steče speciálním kanálkem do mis-

ky na kompresoru, odkud se vypaří i díky teplu 

vzniklému při jeho provozu.

Odmrazování mrazničky je o poznání složi-

tější, proto jsou téměř všechny chladničky vy-

baveny automatickým odmrazováním, kdežto 

mrazničky jen některé.

Mrazničky NoFrost mají výparník (který je 

zdrojem chladu) umístěný mimo prostor pro 

potraviny a jejich mrazení je zajištěno ledovým 

vzduchem pomocí ventilátoru. Na  výparníku 

vzniká námraza, kterou přístroj odstraňuje 

pomocí jeho ohřevu v době, kdy je v prosto-

ru pro potraviny již dosaženo správné teploty 

a  nedochází k  mrazení ani cirkulaci vzduchu 

přes výparník. Voda pak odtéká do  misky 

na kompresoru, odkud se odpaří. I přesto, že 

topné tělísko spotřebuje další energii, je reálný 

provoz mrazniček NoFrost energeticky úspor-

nější.

Naše pohodlí je důležité
Když máme zajištěnu správnou teplotu, vlh-

kost a  hygienu chladničky i  mrazničky, mů-

žeme se věnovat uživatelskému komfortu. 

Posledním hitem je osvětlení LED, které po-

skytuje chladné světlo, a tedy při svícení méně 

ohřívá vnitřní prostor chladničky. Zpravidla je 

umístěno na několika místech, tak aby dosáhlo 

v patřičné intenzitě na každé místo chladničky.

O výhodách elektronického ovládání není již 

nutné nikoho přesvědčovat. Kromě přesněj-

ší regulace teplot a  možnosti využití různých 

funkcí, o kterých ještě bude řeč, jde i o pohod-

lí. Moderní chladničky vybavené grafickými ba-

revnými displeji zobrazují přesné teploty nasta-

vené i skutečné a znázorňují i zapnuté funkce. 

Řada těchto displejů je dotykových, není tedy 

nutné mít kolem nich tlačítka pro volbu jednot-

livých funkcí. Funkce volíme přímo stiskem pří-

slušného symbolu displeje.

Přesná elektronická regulace udržuje tep-

lotu danou nastavením nebo vnitřním progra-

mem přístroje typicky v rozmezí 1 °C. Taková 

přesnost je u kapalinového termostatu, kterým 

jsou osazovány konstrukčně jednodušší chlad-

ničky a  mrazničky, technicky nedosažitelná. 

Přesné snímání i  nastavování teplot využívá 

pokročilé inteligentní řízení moderních přístrojů 

například k rozpoznání poklesu vnitřní teploty 

po otevření dvířek chladničky, který umí velmi 

rychle automaticky dorovnat navýšením výko-

nu chladicího okruhu na nutnou dobu.

Inteligentní funkce
Rychlé zmrazování a  zchlazování dává mož-

nost minimalizovat ovlivnění vnitřní teploty 

uvnitř  prostoru pro potraviny a zamezuje tak 

i drobným výkyvům skladovacích teplot. Tyto 

funkce, o kterých již byla řeč v úvodu článku, 

mohou být provedeny jako ruční, kdy je třeba 

je zapnout i  vypnout, nebo automatické, kdy 

postačí funkci aktivovat a  elektronika po do-

rovnání teplot funkci sama vypne.

Při odjezdu na delší dovolenou bývalo zvy-

kem vyklidit chladničku, vymýt ji a  vypnout, 

abychom zabránili šíření bakterií a plísní z po-

travin nebo jejich zbytků a mohli chladničku vy-

pnout. Ta se poté nechávala pootevřená, což 

zabraňovalo vzniku zápachů, které by vznikaly 

ze zbytků potravin, jež se nepodařilo vymýt. 

Nutnost tohoto postupu odstraňuje moderní 

chladnička tak, že po vyklizení potravin postačí 

zapnout funkci Prázdniny (Holidays, Vaca tion), 

která udržuje při minimální spotřebě uvnitř 

chladničky klima, při němž se bakterie a plísně 

nenamnoží.

Některé chladničky mají speciální držák 

nebo prostor pro uložení nápojů s  možností 

jejich rychlého zchlazení pomocí funkce Ice 

Party či Party. Tento prostor může být i v mra-

zicí části, případně je možné si vybrat, zda 

využijete prostor v  chladničce či mrazničce, 

kde je zchlazení rychlejší. Přitom je však nutné 

neopomenout po zvukovém signálu nápoj vy-

jmout, aby nezmrzl a láhev nepraskla.  

DOMÁCÍ SPOTřEBIČE • CHlAZENÍ

led v chladicích a mrazicích zařízeních  
je důvodem jejich vyšší spotřeby  

a nižší účinnosti chlazení, takže je nutné  
se jej co nejdříve zbavit.

užitečnou drobností je držák na lahve, který šetří místo 
v chladničce.

Základní výhodou truhlové chladničky je menší výměna vzduchu při otevření a tedy stabilnějsí teplota, nevýhodou nižší 
přehlednost v uložených potravinách. 
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Dětská pojistka je jednoduchou funkcí elek-

tronického ovládání, která zamezí náhodné 

změně nastavení přístroje. Aktivuje a deaktivu-

je se zpravidla současným stiskem dvou „tlačí-

tek“ po delší dobu.

Funkce ECO nastaví +5 °C a  –18  °C pro 

správné teploty chlazení i mrazení při co nej-

nižší spotřebě energie.

Jistě jsme některé funkce opomenuli, ur-

čitě bychom mohli jmenovat další možnosti 

zobrazení receptů z databanky přístroje, hlí-

dání trvanlivosti nebo místa uložení potravin 

(pokud je při vkládání do databáze přístroje 

zapíšete), internetový prohlížeč či televizní 

displej a  další. Tyto funkce však nabízí za-

tím jen několik futuristicky designovaných 

přístrojů a  je otázka, která z  nich se rozšíří 

a budeme ji jako uživatelé v nových zaříze-

ních vyžadovat.

Amerika
Nad rámec běžné velikosti i  poskytovaných 

funkcí jdou takzvané americké chladničky, 

které jsou konstruovány jako dvoudveřové 

s dvířky vedle sebe a větší šířkou i hloubkou. 

Jsou určeny zejména pro velké rodiny. Jako 

bonus výhodný v parných dnech nabízejí vý-

dejník pro chlazenou a filtrovanou vodu a vý-

robník ledových kostek či tříště. Proto musejí 

být zpravidla napojeny na vodovodní řád, po-

dobně jako pračka či myčka nádobí.

Mimo hlavní proud
Dosud byla řeč o chlazení, které máme běž-

ně doma. Někdy však potřebujeme speciální 

chladničky.

První z nich je chladnička na víno – vinoté-

ka. Ano, jistě můžeme uchovávat víno i v běž-

né chladničce, ale zde nejsou podmínky pro 

dlouhodobé skladování více lahví. Abychom 

vínu dopřáli správnou péči, musíme zajistit 

kromě teploty, která se řídí typem vína i správ-

nou vlhkost, zamezit teplotním výkyvům, ne-

vystavovat jej UV záření a  oddělit od  vibrací, 

které vínu škodí.

Všechny tyto podmínky splňují vinotéky, 

které mívají ve dveřích speciální UV filtr. Mů-

žete se tak chlubit svojí sbírkou přátelům, aniž 

byste otevírali dvířka. Dále udržují správnou 

vlhkost a jsou zpravidla chlazeny polovodičo-

vými Peltiérovými články, takže víno není vy-

stavováno ani minimálním vibracím z kompre-

soru. Navíc je vnitřní prostor často rozdělen 

na dvě části se zvlášť nastavitelnou teplotou 

pro správné uchovávání dvou typů vín sou-

časně.

Zejména o prázdninách potřebujeme kara-

vany a  další přenosná nebo dočasná obydlí, 

ve kterých bývá elektrický proud jen z akumu-

látorů, což vyvolává potřebu autochladniček 

a přenosných chladicích tašek, které si s se-

bou můžeme brát i  k  vodě. Autochladničky 

napájené z  elektrického systému automobilu 

pracují zpravidla na základě Peltiérových elek-

trických článků, což umožňuje chlazení, avšak 

pro mrazení je příkon nedostatečný. To však 

nevadí, protože na  dovolené nebudeme mít 

potřebu uchovávat mražené potraviny del-

ší dobu a  kromě zmrzliny je asi nebudeme 

ani potřebovat. Velké karavany mohou být 

vybaveny vlastními agregáty nebo moderní-

mi solárními kolektory, které poskytují přímo 

230 V. Speciální absorpční chladničky pro ka-

ravany se vyrábějí s možností napájení 230 V, 

12 V nebo na plyn, takže si můžete vybrat, jaký 

přívod energie právě využijete.

Chladíme vzduch
V parném létě nemůžeme nechat stranou vy-

užití chladicích zařízení pro chlazení vzduchu 

v bytech – tedy klimatizace. Jednoduché od-

pařovací klimatizace fungují na principu ode-

bírání tepla z okolí odpařující se vody. Z  toho 

vyplývá jejich nevýhoda, zvýšení vlhkostí 

vzduchu v  ochlazované místnosti. Systémy 

s  kompresorem můžeme rozdělit na  přenos-

né a zabudované. Přenosný systém tvoří vět-

ší skříňka, ze které vede hadice s  odpadním 

horkým vzduchem, a  ta musí být odváděna 

z místnosti například pootevřeným oknem. To 

je značná nevýhoda.

Zabudovaná klimatizace se skládá z  vý-

parníku umístěného v  ochlazované místnosti 

a  venkovní jednotky, která ochlazuje horké 

páry chladiva jdoucí z  kompresoru. Ovládání 

těchto klimatizací je provedeno zpravidla po-

mocí dálkového ovladače. Výhodou většiny 

těchto moderních systémů je možnost zimní-

ho provozu jako ohřevu na principu tepelného 

čerpadla vzduch-vzduch.
užitečným doplňkem pro mrazničku je vestavěný 
vakuovací přístroj. Potraviny tak neoschnou a jsou 

bezpečně uloženy.
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DOMÁCÍ SPOTřEBIČE • CHlAZENÍ

Z předchozího článku víte, jak důležitá je ochrana potravin v parném létě a jaké techno-
logie se starají o to, abyste s provozem chladicích zařízení měli co nejméně problémů. 
Nyní vám přinášíme několik tipů na přístroje v různých cenových kategoriích, o kterých 
můžete uvažovat za účelem koupě.

Volně stojící kombinovaná chladnička  
Samsung RL56GHGIH
cena: 16.990 Kč

Volně stojící kombinovaná chladnička 
Electrolux ENA 34935X 
cena: 11.990 Kč

Volně stojící kombinovaná chladnička  
Bosch KGE36AW41
cena: 16.990 Kč

Moderní volně stojící chladnička s mrazicí částí s elektronickým ovládáním má elektronický displej, funk-

ci alarmu při nedovření dveří a nucenou cirkulaci vzduchu. Je vybavena antibakteriálním povlakem. 

Technologie Multiflow, No Frost, prázdninový provoz. Chladnička je vybavena skleněnými policemi a po-

ličkami ve dveřích. Mraznička má tři zepředu průhledné zásuvky. Na motor je záruka deset let. 

• Energetická třída: A++ (–20 %)

• Spotřeba energie: 0,71 kWh/24h; 259 kWh/rok

• Celkový užitný objem/objem chladicí části/objem mrazničky: 357 l/235 l/104 l

• Rozměry (švh); hmotnost: 597 x 1 850 x 670 mm; 71 kg

Volně stojící kombinovaná chladnička s funkcí automatického odmrazování NoFrost, nuceným obě-

hem vzduchu pomocí ventilátoru, signalizací nedovřených dveří, elektronickou regulací a LCD dis-

plejem s funkcemi superchlazení a supermrazení.  Provedení: nerez s úpravou proti otiskům (dveře), 

šedé boky. Zásobník na vodu s vodním filtrem Brita. Mraznička má tři zásuvky.

• Energetická třída: A+

• Spotřeba energie: 0,78 kW/24 h; 283 kWh/rok

• Celkový užitný objem/objem chladicí části/objem mrazničky: 340 l / 245 l / 78 l

• Rozměry (švh); hmotnost: 595 x 1 850 x 632 mm; 72 kg

Volně stojící kombinovaná chladnička s automatickým odtáváním používá funkci dynamického chla-

zení díky vnitřnímu ventilátoru. Funkce superchlazení při stisku tlačítka sníží teplotu na maximálně 

2 °C. Je vybavena displejem a funkcí indikace nedovřených dveří. Chladnička má čtyři skleněné 

police, nulovou zónu, superchlazení. Mraznička má tři zásuvky.  

• Energetická třída: A+++ 

• Spotřeba energie: 0,41 kWh/24h; 150 kWh/rok

• Celkový užitný objem/objem chladicí části/objem mrazničky: 303 l/211 l/92 l

• Rozměry (švh); hmotnost: 597 x 1 850 x 670 mm; 71 kg

Vybrali jsme pro vás
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Volně stojící kombinovaná chladnička  
Samsung RL39TGCSW1
cena: 9.990 Kč

Volně stojící mraznička AEG A71100TSW0  
cena: 7.490 Kč

Volně stojící chladnička Goddess RSB085GW9 
cena: 4.990 Kč

Volně stojící kombinovaná chladnička s  funkcí automatického odmrazování a  s  nucenou cirkulací 

chladicího vzduchu (Systém DCF – Dynamic Cooling Fan), digitální regulací teploty, LED displejem 

a LED vnitřním osvětlením má antibakteriální povrch a funkci superchlazení. Dále zásuvku pro uchová-

vání čerstvého ovoce a zeleniny, police z tvrzeného skla s ochranou proti vytečení a plastovou poličku 

na vína. Mraznička má tři zásuvky. Desetiletá záruka na motor. 

• Energetická třída: A++

• Spotřeba energie: 261 kWh/rok

• Celkový užitný objem chladicí části/objem mrazničky: 201 l/82 l

• Rozměry (švh): 595 x 1 855 x 645 mm

Mraznička je vybavena akustickým varovným signálem, který upozorní na to, že se uvnitř zvýšila 

nastavená teplota. Elektronické ovládání teploty této mrazničky udržuje stálou a přesnou teplotu. 

Elektronické ovládání a funkce Frostmatic se starají o to, aby o potraviny bylo vždy dobře postará-

no. Mraznička je vybavena jednou průhlednou zásuvkou a jednou s poloviční hloubkou.

• Energetická třída: A++

• Spotřeba energie: 0,362 kWh/24h, 132 kWh/rok

• Celkový užitný objem: 92 l

• Rozměry (švh): 595 x 850 x 635 mm

Jednodveřová volně stojící chladnička s mrazicím prostorem přichází s funkcí automatického od-

mrazování. Ovládání se provádí pomocí otočného termostatu. V lednici se nachází jedna nastavitel-

ná police z tvrzeného skla a jedna průhledná zásuvka. Tři průhledné přihrádky pak je možné nalézt 

ve dveřích lednice.

• Energetická třída: A++

• Spotřeba energie: 0,33 kW/24 h; 120 kWh/rok

• Celkový užitný objem/objem chladicí části/objem mrazničky: 118 l/103 l/15 l

• Rozměry (švh); hmotnost: 550 x 850 x 580 mm; 32 kg
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Bosch zjevně na  testovacím balení nešetřil 

a vedle nejvyššího modelu přibalil hned tři dru-

hy kávy (espreso, ristretto, Latte Macchiato) 

a také čokoládu Milka. Skoro vše se značkou 

Jacobs. V nabídce je ještě kapučíno a čaje.

Okamžitá káva 
Instalace chvilku potrvá, a  to nejen díky filtru 

Brita, který před zprovozněním vyžaduje tro-

chu pozornosti, ale spíše kvůli rychlonávodu, 

kde jsou piktogramy poněkud zmatené. Lepší 

je rovnou si otevřít příručku, kde je to uvede-

no lépe. Nenechte se překvapit tím, že neče-

káte na žádné „nažhavení“ kávovaru, pracuje 

s novým průtokovým ohřevem, takže si nápoj 

po  zapnutí můžete připravit okamžitě. K  pří-

pravě kávy nevyužívá vysokého tlaku, ten je 

pouhých 3,3 baru. Kupodivu to ale na výsled-

ku není nijak znát!

Tassimo, i  když používá kapslový systém, 

představuje něco mezi Dolce Gustem a plně 

automatickým kávovarem. Oproti Dolce Gustu 

je jen o něco náročnější na údržbu, i když ne 

tolik jako klasické espreso či plnoautomat. 

Občas totiž zbytky nápoje ulpí v prostoru dr-

žáku kapslí a  je třeba ho omýt. A to se navíc 

hubice, ze které vytéká káva či třeba mléko, 

po každém šálku proplachuje párou, což je ve-

lice efektivní, protože to Tassimo může udělat 

hned po  přípravě nápoje a  vůbec nevadí, že 

jste si ho ještě neodebrali. Chytré!

Snese srovnání?
Výhody Tassima v porovnání s Dolce Gustem 

vidíme v tom, že nemusíte hlídat množství vody 

v nápoji, protože kávovar si ho spolu s teplo-

tou a dobou přípravy zjišťuje přes čárový kód 

kapsle. Nápoj tak připravuje plně automaticky 

po stisku tlačítka. Pokud chcete větší množství 

vody, i to lze nastavit. 

Z použitých kapslí většinou nevytékají žádné 

zbytky jako u Dolce Gusta. Zapůjčený nejvyšší 

model bude mít pro některé z vás výhodu v za-

budovaném filtru Brita. Jeden máte v  ceně, 

další přijde na 350 Kč a vydrží tři čtyři měsíce. 

Vodu i z vodovodního řadu dělá chutnější.

Nevýhodou jsou hůře popsané krabice 

s  kapslemi, složitější uvedení do  provozu 

a  v  případě používání filtru Brita budou vyš-

ší provozní náklady. Mimochodem, nádoba 

na vodu je dvojitá a můžete tu vnitřní s filtrem 

Brita snadno vyjmout a použít pro přefiltrování 

vody na pití...

U espresa vám vznikne z tablety s 8 g kávy 

60 ml nápoje (sada se 16 ks stojí 140 Kč, tj. 

8,80 Kč za  kus). U  ristretta (malá extra silná 

káva) z 8 g kávy vzniká 50 ml nápoje, cena je 

stejná. Objem ristretta je ovšem hodně velký, 

protože profesionální baristé mluví většinou 

o 7 g kávy na 15 ml nápoje. Chutná však vý-

borně, i když úplně opravdové ristretto to není. 

Co se týče vynikajícího Latte Macchiato, 

za  140 Kč dostanete osm nápojů (zvlášť je 

ještě mléko), a cena je tudíž dvojnásobná. Bo-

hužel výrobce kapslí Kraft Foods nám složení 

kávy v  kapslích odmítl sdělit. Dolce Gusto je 

v tomto ohledu podstatně vstřícnější. Na místě 

je proto upozornění, že s kávovarem na tablety 

zároveň vždy kupujete i kávu. Je proto dobré 

ji před nákupem ochutnat. Jinou pochopitelně 

použít nemůžete.

DOMÁCÍ SPOTřEBIČE • TEST

Voňavé potěšení
automatický kávovar Bosch Tassimo T65

cena: 3.690 Kč

zabudovaný mlýnek 
na kávu:

ne, příprava z kapslí  
(více nezjištěno)

možnosti nastavení: žádné (automat), 
případně úprava množství 
nápoje

tlak: 3,3 baru 

zásobník na vodu: 1,8 l, dvojitý (oba 
oddělitelné) s filtrací Brita

příkon: 1 300 W

rozměry (švh); 
hmotnost:

204 x 286 x 273 mm; 
2,9 kg

Bosch Tassimo T65

V řadě Tassimo nabízí Bosch tři 
kávovary od 2.990 Kč do 4.690 Kč. 
Základní funkce jsou totožné, za-
půjčený nejvyšší model má navíc 
propracovaný systém filtrace vody.

Nejvyšší model Tassimo T65 je vybaven i displejem se signalizací například čištění či nedostatku vody. Návrh kávovaru je 
výborný, jenom stojánek na šálek, který je zapotřebí kvůli vysoké sklenici na latte občas odstranit, se špatně vyndává.
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Designová kombinace kartáčovaného nerezu 

a černého plastu je doplněna transparentními 

plasty.

Dvě sestavy využívají společnou pohonnou 

jednotku, a plastový sběrač šťáv a zbytků, kte-

ré při odšťavňování nejsou odváděny mimo 

přístroj, ale zůstávají ve  sběrači. Při této čin-

nosti je třeba na poháněcí trn nasunout rotační 

mikrosítko s integrovanou škrabkou a víko. Vy-

užít lze také tlačidla, která jsou v tomto přípa-

dě dvě. Pro velké ovoce je zde opravdu velký 

průměr vkládací šachty (7,5 cm) a  tedy velký 

průměr tlačidla. Z něj je možné vyjmout střed 

a  tím vznikne malý průměr vkládací šachty, 

což je ideální pro drobné ovoce. Dobrý nápad.

Při lisování citrusů umístíme na sběrač sítko 

pro oddělování šťávy a na poháněcí trn převo-

dovku, která zapadne do sběrače. Na tu nasa-

díme lisovací trn, který se skládá ze dvou částí. 

Menší průměr trnu je určen pro malé citrusové 

plody a na něj lze nasadit další část s velkým 

průměrem pro velké plody. Vše je nutné za-

bezpečit záklopkami na  stranách, které drží 

celou sestavu pohromadě.

V příslušenství najdete i návod k použití. Je 

zde vše o  funkci přístroje, jeho čištění a  nut-

ná varování, ale i  řada 

receptů na koktejly a ko-

láče. Návod je srozumi-

telný, i  když s  drobnými 

chybami v češtině.

Zkušenosti
Pro získání šťávy z  ci-

trusů jsem zvolil 1,1 kg 

pomerančů, které je 

nutné příčně rozpůlit. 

Použil jsem nižší rych-

lost a zpracování tohoto 

množství mi trvalo asi 

šest minut. Soustředil 

jsem se na  dokonalé 

vymačkání, takže jsem 

nijak nespěchal. Získal jsem takto 580 ml 

šťávy. Nad sítkem zůstaly jen drobné zbyt-

ky dužiny. Šťávu lze shromažďovat ve sbě-

rači. Pokud ponecháme odtokový kanálek 

v  horní poloze, současně uzavírá odtok. 

Ve  spodní poloze šťáva odtéká průběžně 

do  přistavené nádobky, která je příslušen-

stvím přístroje. 

K  odšťavnění jsem využil jablka pokrájená 

na  čtvrtiny s  odstraněnými jadřinci. Přitom 

jsem pracoval s  vyšší rychlostí a  s  velkým 

průměrem vkládací šachty. Šťávu jsem získal 

za necelé 4 minuty.

Čištění
Po  rozebrání a  vyklepnutí zbytků je možné 

odnímatelné díly opláchnout proudem vody, 

nebo je svěřit myčce nádobí. Jen rotačnímu 

sítku je třeba věnovat větší pozornost a použít 

kartáček z  příslušenství na  důkladné odstra-

nění jemných zbytků. V  dílech jsem nenašel 

žádné zákoutí, které by mytí proudem vody 

komplikovalo.

Hodnocení
Lisování citrusů i  odšťavňování probíhá bez 

většího poklesu otáček, díky silnému moto-

ru, což je důležité zejména při odšťavnění pro 

správnou separaci šťávy. Jako užitečný nápad 

se jeví dvojité tlačidlo pro velké i drobné plody. 

Jsem přesvědčen, že se odšťavňovač God-

dess JUI 151SS stane dobrým pomocníkem 

ve vaší domácnosti, zejména pokud máte rádi 

zdravé čerstvé ovocné šťávy.

TEST • DOMACÍ SPOTřEBIČE

odšťavňovač a lis na citrusy Goddess Jui 151SS

Získejte zdravé šťávy
Dostali jsme k posouzení další přístroj sdru-
žující funkce. Tentokráte jde o odšťavňovač 
a lis na citrusy. Goddess JuI 151SS spojuje 
odstředivý odšťavňovač s lisem na citru-
sové plody. Jde o robustní a výkonný 900W 
přístroj, takže jsem zvědav, jaké budou jeho 
pracovní výsledky.

cena: 1.599 Kč

rychlosti: 2

průměr vkládacího 
otvoru:

75 mm

průměr rotačního 
sítka: 

150 mm

příkon udávaný 
max./měřený st. 1/
měřený st. 2:

900 W/125 W/265 W

rozměry (švh); 
hmotnost:

220 x 420 x 220 mm; 
4,1 kg

Goddess JuI 151SS

Ovoce Hmotnost Objem šťávy Spotřeba

pomeranče 1 109 g 580 ml 0,009 kWh

jablka 1 251 g 750 ml 0,013 kWh
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První dojem
I  když si u  kuchyňských přístrojů vážím pře-

devším jejich funkčnosti, musím přiznat, že 

designové provedení mixéru Braun MR740cc 

mě opravdu dostalo. Zaujaly mne i velmi ostré 

nože u drtiče, sekáčku i mixovacího nástavce. 

Dalším příslušenstvím je nabíjecí stojan, vel-

ká a  malá pracovní nádoba a  speciální mis-

ka na  drcení ledu s  nožem, která se vkládá 

do velké pracovní nádoby.

Nabíjecí stojan, do  něhož můžeme zavěsit 

tělo samotné nebo s připojeným mixovacím ná-

stavcem i mixovací nádobou, zabírá minimum 

místa, a přesto je velmi stabilní. Formovaný mi-

xovací nástavec i  tvar vnitřní části nádoby pro 

sekání usnadňují přísun potravin k nožům.

Zkušenosti
Pro sekání ledu je určena malá kovová nádoba 

se speciálním nožem, ve  které přístroj zvládl 

„pochroupat“ 400 g ledových kostek za zhru-

ba půl minuty. Když k ledu přidáte ovoce, mlé-

ko, cukr a použijete tyčový nástavec, můžete 

rychle vytvořit přímo ve velké pracovní nádobě 

chutný koktejl.

Velká nádoba je určena také k  sekání po-

mocí srpového nože. Vyzkoušel jsem sekat 

250 g masa a udělat směs na karbanátky. Do-

poručuji vložit všechny ingredience do nádo-

by najednou, aby byly zpracovány na stejnou 

hrubost. V malé nádobě jsem připravoval těsto 

na palačinky, koktejly i majonézu.

Přístroj se při práci chová velmi klidně, jako by 

měl o něco nižší otáčky nožů než přístroje napá-

jené ze sítě, pracuje však rychle a velmi efektivně. 

K tomu jistě přispívá ostrost všech tří nožů.

Akumulátor
Přeměřil jsem dobu, po kterou vydrží pracovat 

po  nabití akumulátorů (podle návodu 20 mi-

nut).  Naplnil jsem větší nádobu jedním litrem 

vody a v  té jsem nechal mixér pracovat vždy 

dvě minuty a další dvě minuty jsem jej nechal 

odpočívat, což považuji za dostatečnou simu-

laci provozu. Po deseti minutách jsem udělal 

přestávku opět deset minut. Po sedmi minu-

tách a 22 sekundách začal přístroj signalizovat 

problikáváním červené a zelené potřebu nabí-

jení (lze ale pracovat dál), a  teprve po 19 mi-

nutách a 27 sekundách byl akumulátor zcela 

vybit. Nabíjení trvalo přesně dvě hodiny a spo-

třebovalo 0,014 kWh energie.

Očista
Po odstranění potravin se mi osvědčilo do po-

loviny naplnit pracovní nádobu teplou vodou 

s mycím prostředkem a mixér v ní spustit. Tak 

se očistí nože a prostor kolem nich. Vše kromě 

motorové jednotky, nabíjecího stojanu a  víka 

nádoby lze mýt v myčce. Při mytí jsem ocenil 

promyšlený tvar pracovní nádoby, která je vy-

bavena odtokovými otvory v podstavci, kde by 

jinak zůstávala voda.

Hodnocení
Braun Multipack 7 MR740cc pracoval k  na-

prosté spokojenosti. Volnost pohybu bez pří-

vodní šňůry oceníte až tehdy, kdy si s ním vy-

zkoušíte pracovat, stejně jako tvar madla, který 

sedne perfektně do ruky. Nadchla mne účelná 

promyšlenost každého tvaru všech součástí, 

která je podtržena perfektním designem.

DOMÁCÍ SPOTřEBIČE • TEST

akumulátorový tyčový mixér Braun Multipack 7 MR740cc

cena: 2.799 Kč

zpracovávaný objem 
(maso/sýr/led/
koktejl):

250 g/200 g/400 g/850 ml

čas práce na jedno 
nabití – udávaný/
měřený:

20:00 min/19:27 min

čas nabíjení – udá-
vaný/měřený: 

asi 2 h/2 h (přesně)

příkon při nabíjení – 
měřený: 

7 W

rozměry (švh, na 
nabíjecím stojanu):

140 x 430 x 190 mm

hmotnost tyčového 
mixéru/se stojanem:

806 g/1 328 g

Braun Multipack 7 MR740cc

Ostrý pomocník
Mixér Braun Multipack 7 MR740cc je přitažlivý už na první pohled. 
Navíc zvládá i drcení ledu, což pokládáme za výsadu výkonnějších 
přístrojů a u přístroje napájeného akumulátory bychom takovou 
funkci nečekali. Jeho výbava je poměrně bohatá, proto jsme byli 
zvědavi, jak bude pracovat při testování.
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První dojem
Stříbrnomodrá kombinace barev se šedými 

doplňky se bude asi hospodyňkám líbit. Já 

spíše oceňuji kompaktní tvar a  dobré ře-

meslné zpracování. Kolem nerezové žehlicí 

desky s  mnoha otvory je lem pro lepší ob-

jíždění knoflíků. Sklopné držadlo zapadající 

do  prohlubně v  přední části uvolníte tlačít-

kem na zadní stěně. Držadlo v pracovní po-

loze tvoří část plochy pro odložení a zajišťuje 

dobrou stabilitu žehličky. Posuvné přepínače 

umožňují vypnout napařování a  provozovat 

přístroj na 110 V, což se může při cestová-

ní do  vzdálenějších končin hodit. Na madle 

najdeme plnicí otvor nádržky na vodu a tla-

čítko pro parní ráz. Pro nastavení teploty 

použijeme tradiční otočný knoflík se stupnicí 

označenou hvězdičkami. Návod v  řadě ja-

zyků včetně češtiny a  slovenštiny odpovídá 

na všechny důležité otázky a doporučuji jej 

přečíst.

Zkušenosti
Pokud se nerozhodnete žehlit bez pomoci 

páry, je předtím nutné nalít do  nádobky při-

bližně 60 ml vody. Použít lze běžnou vodu, 

pokud není příliš tvrdá. Krytka ze silikonové 

gumy tvoří těsnou zátku, kterou zdvihneme 

odzadu. V přední části těsní i otvor pro tlačítko 

pumpičky napařování, kde drží o poznání lépe, 

takže zůstane na tomto otvoru viset. Pokud by 

se povedlo sejmout ji i odsud, lze ji jednoduše 

nasadit zpět.

Nahřátí žehličky je díky 1 000 wattům příko-

nu žehlicí desky dílem 45 sekund. Napařování 

pomáhá v rovnání záhybů stejně jako u běžné 

žehličky a  parní ráz v  problematických mís-

tech. Ocenil jsem drážku na  knoflíky okolo 

celé desky, protože zpříjemňuje žehlení košil 

tak, jak jsme zvyklí u klasické žehličky.

Proměření průběhu teplot ukazuje hysterezi 

bimetalového termostatu asi 20 °C, tedy běžné 

hodnoty. Výsledky měření najdete v tabulce.

Napařování lze povolit nebo zastavit a  pro 

urychlení nebo více pomačkaná místa využít par-

ní ráz. Tlačítko nad nalévacím otvorem má po-

měrně nízký zdvih. Při prvním použití je nutné jej 

stisknout vícekrát, aby se naplnilo vedení vody.

Hodnocení
I přes cestovní rozměry jsou parametry toho-

to malého přístroje velmi dobré. Pochopitelně 

od něj nelze očekávat množství páry ani parní 

ráz podobný jako u  domácích žehliček. Pro 

dovolené či služební cesty, na  kterých po-

třebujete vypadat jako ze škatulky, jde však 

o ideální přístroj. Poskytuje stejné funkce jako 

domácí žehlička s  výjimkou kropení, bez ně-

hož se ale při žehlení s  napařováním lehce 

obejdeme. Naopak oceňuji možnost svislého 

napařování, které pomůže rychle srovnat na-

příklad pomačkané košile.

TEST • DOMÁCÍ SPOTřEBIČE

cestovní žehlička Fagor pVl 150

Buďte upravení

Malé cestovní žehličky vždy před-
stavovaly kompromis mezi velikostí 
a funkcí. Dlouho nebyly vybaveny 
napařováním a svislé napařování 
je u nich k vidění teprve v poslední 
době. Dnes nás bude zajímat ces-
tovní žehlička Fagor PVL 150, která 
tyto vymoženosti má, i přesto, že je 
doslova za pár korun.

cena: 282 Kč

napětí: 110 V, 230 V

napařování; svislé napařo-
vání; kropení:

ano; ano; ne

zásobník na vodu: 60 ml

pára; parní ráz: ano; ano

příkon udávaný; naměřený: 1 000 W; 1 013 W

rozměry (švh); hmotnost: 95 x 85 x 200 mm;  
700 g

Fagor PVL150

i na cestách

Stupeň 1 2 Max

teplota min./max. 85/113 °C 113/128 °C 130/154 °C
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Upoutá již designem provedeným s  nerezo-

vým povrchem a  výrazným černým displejem 

na  dvířkách dvoumetrové skříně. Nahlédnutí 

do  technických parametrů nás přesvědčí, že 

jde o přístroj skutečně na špičkové úrovni. Ener-

getická třída A++ znamená spotřebu 0,69 kWh 

za den při objemu chladničky 247 litrů a 109 litrů 

u mrazničky. V přepočtu na roční spotřebu se 

dostaneme k číslu 252 kWh.

Co je uvnitř
Technologie, která to umožňuje, se nazý-

vá Green Intelligence. Spojuje nový účinnější 

kompresor s  moderní izolací a  elektronické 

řízení fungující na základě informací z  řady či-

del. K  optimalizaci spotřeby přispívá i  systém 

NoFrost, který likviduje led na výparnících, aby 

zůstala zachována správná účinnost chladicího 

okruhu, což také přispívá k pohodlné obsluze 

bez nutnosti odmrazování mrazicí části.

Důležitou součástí vnitřního vybavení chlad-

ničky je technologie ProFresh, která zajišťuje 

správnou teplotu i vlhkost proudícího studené-

ho vzduchu, a zásuvka ProFresh 0 °C, určená 

pro skladování masa a ryb. Je-li zóna 0 °C vy-

pnutá, je zásuvka vhodná pro skladování zele-

niny a ovoce.

O  výkonu chlazení může napovědět mra-

zicí výkon 13 kg/den, který je předurčen pro 

zmrazování plodů ze zahrádek nebo podzimní 

zabíjačky. Odolnost bez proudu 12 hodin je pa-

rametr potvrzující velmi dobrou kvalitu použité 

izolace – udrží uvnitř správné skladovací teplo-

ty i  bez přívodu elektřiny po  celých 12 hodin. 

Pochopitelnou podmínkou tohoto stavu jsou 

po celou tuto dobu zavřená dvířka.

Úsporná a přehledná
Název StarLight asi málokomu něco napoví, 

ale LED má většina z nás již v povědomí jako 

vysoce úsporné osvětlení bez nadměrného 

ohřívání svého okolí. Právě toho využívá tech-

nologie StarLight zajišťující rovnoměrné a pří-

jemné osvětlení vnitřního prostoru chladničky 

díky několika světelným zdrojům. Stejně mo-

derní je i  elektronické ovládání s  dotykovým 

displejem, umožňující jednoduchou volbu 

všech nastavení.

V  prospektech se dočteme o  lotosovém 

efektu polic v chladničce. Jde o speciální povr-

chovou úpravu, zamezující tvorbě vodních ka-

pek. Výhodou je jednodušší čištění polic a zvý-

šení odolnosti proti jejich poškrábání.

Čistota vnitřního prostoru a  jeho schopnost 

zbavovat se bakterií a spor plísní je aktuálním 

požadavkem, se kterým se přístroj vyrovnává 

pomocí filtru Hygiene+ z  materiálu Microban. 

Je umístěn za  ventilátorem, přes nějž koluje 

vzduch uvnitř chladničky.

DOMÁCÍ SPOTřEBIČE • pROFil

chladnička Bauknecht kGN5492 A2+ Fresch pT

Máte zájem o moderní kombinovanou chladničku 
s dlouhou řadou technických vymožeností a minimální 
spotřebou? Právě taková je čerstvá novinka značky 
Bauknecht řady LuMiQ s označením KGN5492 A2+ 
Fresch PT. Pyšní se inteligentním řízením, velmi nízkou 
spotřebou a dobrým vybavením. Co víc si pro moderní 
kuchyň můžeme přát?

Vychytaná chladnička

cena: 26.290 Kč

objem celkový/
chladnička/ 
mraznička:

381 l/ 
247 l/ 
109 l

odmrazování chlad-
nička/mraznička:

automatické/ 
NoFrost

další funkce: Supercool, ProFresh, 
Hygiene+ a další 

rozměry (švh); 
hmotnost:

595 x 2 000 x 710 mm; 
68 kg

Bauknecht  KGN5492 A2+  
Fresch PT





POČÍTAČE • HVĚZdNÉ NOTEBOOkY

autor: Milan Loucký, foto: Acer, Asus, Sony

Notebook Sony VAIO YB3V1E (stříbrný, růžový)

cena: 11.490 Kč

Notebook Asus Eee PC 1015BX
cena: 6.790 Kč

Notebook Acer Aspire One 722 
cena: 7.990 Kč

Elegantní a dobře vybavený notebook se dodává ve dvou barevných provedeních: stříbrný nebo 

růžový. Úhlopříčka jeho displeje je 11,6 palce a je vybaven moderním dvoujádrovým procesorem 

AMD Brazos E450.

• Kapacita paměti RAM: 4 GB 

• Kapacita pevného disku: 500 GB 

• Grafická karta: AMD Radeon HD 6320

• Operační systém: Microsoft Windows 7 Home Premium

Slušně vybavený notebook za slušnou cenu s úhlopříčkou displeje 10,1 palce pohání dvoujádrový 

procesor AMD C50. 

• Kapacita paměti RAM: 1 GB

• Kapacita pevného disku: 320 GB

• Grafická karta: AMD Radeon HD 6250M

• Operační systém: Microsoft Windows 7 Starter

Dobře vybavený notebook má úhlopříčku displeje 11,6 palce a o pohon aplikací se stará dvoujá-

drový procesor AMD C60.

• Kapacita paměti RAM: 2 GB

• Kapacita pevného disku: 320 GB

• Grafická karta: AMD Radeon HD 6250M

• Operační systém: Microsoft Windows 7 Home Premium

Hvězda do kapsy
Prázdniny a mobilita, to jde k sobě! Jednou jste tu, zítra zase onde. Tomu byste měli 
přizpůsobit volbu správného notebooku. My víme, co potřebujete, a proto vám nabí-
zíme pár tipů notebooků z kategorie Hvězda do kapsy.

iNSpiRACE EuRONiCS • 3/201230



Notebook Asus Eee PC 1015BX
cena: 6.790 Kč

EURONICS – NEJLEPŠÍ MÍSTO PRO VAŠE NÁKUPY!
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NOVINKY EURONICS
KATALOG

Chladnička Samsung RL56GHGIH
akce Cash Back 1 000 Kč 
(více informaci na prodejně nebo na www.samsung-bonus.eu)
• užitný objem chladničky 253 l
• užitný objem mrazničky 104 l
• automatické odmrazování chladničky a mrazničky (NoFrost)
• systém otevírání dveří Easy Open
• systém NoFrost s cirkulací vzduchu v mnoha směrech pomocí 

technologie MultiFlow 
• digitální regulace teploty 
• LED displej s modrým podsvícením 
• antibakteriální povrch 
• systém ochrany zdraví Silver Nano™ 
• zásuvka pro uchovávání čerstvého ovoce a zeleniny 
• police z tvrzeného skla s ochranou proti vytečení 
• LED vnitřní osvětlení 
• hlučnost 41 dB
• 40 měsíců EURONICS záruka
• 10 let záruka na invertorový kompresor
• barva kovově stříbrná
• rozměry (v x š x h): 185 x 60 x 70 cm

16 990,-
cena po započtení bonusu



Kondenzační sušička 
s tepelným čerpadlem 
AEG T75470AHCS
• LCD střední displej
• reverzní chod
• český panel a popisky
• vnitřní osvětlení
• funkce programátoru: budík, zpožděný 

start, Dry Plus, prodloužená fáze proti 
mačkání, Reverse+, čas 

• kontrolky kondenzace, filtru, nádrže 
• rozměry (v x š x h): 85 x 60 x 58 cm

17 990,- 12 990,-

Chladnička Samsung 
RL39TGCSW1
• užitný objem chladničky 209 l
• užitný objem mrazničky 85 l
• spotřeba energie: 219 kWh/rok
• kapacita zamrazení 3,5 kg/24 h
• akumulační doba 12 h
• systém DCF – Dynamic Cooling Fan 
• digitální regulace teploty
• LED displej
• antibakteriální povrch
• funkce superchlazení
• zásuvka pro uchovávání čerstvého ovoce 

a zeleniny
• LED vnitřní osvětlení
• hlučnost 41 dB
• barva bílá
• rozměry (v x š x h): 185,5 x 59,5 x 64,5 cm

9 990,- 9 990,-

Chladnička Bosch 
KGV33VW30
• užitný objem chladničky 194 l
• užitný objem mrazničky 94 l
• mrazicí výkon 7 kg/24 h
• doba skladování při poruše 23 h
• spotřeba energie 0,6 kWh
• spotřeba energie 219 kWh/rok
• supermrazení
• elektronické/tlačítkové ovládání
• hlučnost 39 dB
• elektronická regulace teploty – LED 

ukazatele
• barva bílá
• rozměry (v x š x h): 176 x 60 x 65 cm

Myčka Siemens 
SN 24M284EU
• kapacita myčky 13 souprav
• spotřeba energie 0,92 kWh
• 4 mycí programy: intenzivní 

70 °C, auto 45–65 °C, Eco 50 °C, 
TurboSpeed 20 min

• speciální funkce: varioSpeed, 
extra sušení

• aquaSenzor III, aquaStop se zárukou
• příborová zásuvka vario
• hlučnost 46 dB
• rozměry (v x š x h): 84,5 x 60 x 60 cm



EURONICS ZÁRUKA

Vztahuje se na: 
sušičky
sporáky
myčky nádobí
vestavné spotřebiče

televizory
ledničky
mrazničky
pračky

Pračka Bauknecht WAT610
• třída pracího výkonu A
• objem bubnu 42 l
• 14 programů
• kontrola nestability prádla
• kontrola tvorby pěny
• odložený start
• ukazatel zbytkového času
• plynulá volba otáček odstředění
• LCD displej
• 5 let záruka Bauknecht
• rozměry (v x š x h): 90 x 40 x 60  cm

10 550,-14 490,-

Pračka LG F1280NDS
• 6 Motion, parní praní, duální sprchování, 

Fuzzy logic
• nulová spotřeba v režimu stand-by
• nový tvar bubnu, velká dvířka 35 cm
• Smart DiagnosisTM
• program Sports Wear – pro sportovní prádlo
• program Allergy Care – vhodný pro alergiky
• program Refresh – 20 minut na osvěžení 

prádla
• Medic Rinse – antialergické máchání 

při teplotě 40 °C
• odložený start 3–19 hodin
• rozměry (v x š x h): 85 x 60 x 44 cm

16 990,-

Chladnička Bauknecht 
KGE2182A2IL 
• užitný objem chladničky 225 l
• užitný objem mrazničky 113 l
• klimatická třída N, ST
• mrazicí výkon 4,5 kg/24 h
• doba skladování při poruše 24 h
• spotřeba energie za rok 231 kWh/rok
• ventilátor v chladničce
• skleněné police
• hlučnost 39 dB
• hygienický + antibakteriální filtr
• 1 kompresor
• 1 termostat 
• barva Techno steel 
• rozměry (v x š x h): 

187,5 x 59,5 x 64 cm

13 990,-

Chladnička Bosch KGE36AW41
• užitný objem chladničky 211 l
• užitný objem mrazničky 92 l
• spotřeba energie 150 kWh/rok
• elektronická regulace teploty – LED ukazatele
• separátně regulovatelná teplota v chladicí 

a mrazicí části 
• optický a akustický varovný signál při 

otevřených dveřích a při zvýšení teploty
• funkce holiday
• hlučnost 38 dB 
• funkce supermrazení
• mrazicí výkon 14 kg/24 h
• doba skladování při výpadku proudu 35 h
• CrisperBox s regulací vlhkosti – ideální pro 

skladování ovoce a zeleniny
• ChillerBox – ideální pro skladování čerstvého 

masa a ryb
• LED osvětlení vnitřního prostoru chladničky
• vyjímatelná mezidna mrazicích boxů 

z bezpečnostního skla
• barva bílá
• rozměry (v x š x h): 186 x 60 x 65 cm



Acer Aspire TimeLine Ultra M3
• úhlopříčka obrazovky 15,6"
• rozlišení displeje 1 366 x 768
• procesor Intel Core i5 Sandy Bridge 2467M
• kapacita paměti RAM 4 GB
• kapacita pevného disku HDD 500 GB
• grafická karta nVidia GeForce GT 640M 2 GB
• Bluetooth, Wi-Fi, webkamera, HDMI, 3x USB
• Microsoft Windows 7 Home Premium

První 15" ultrabook s výkonnou gra� ckou kartou, integrovanou 
optickou mechanikou, 8hodinovou výdrží a špičkovým designem

Lenovo IdeaPad Z570
• úhlopříčka obrazovky 15,6"
• rozlišení displeje 1 366 x 768
• procesor Intel Core i5 Sandy Bridge 2450M
• kapacita paměti RAM 4 GB
• kapacita pevného disku HDD 500 GB
• grafická karta nVidia GeForce GT 630M 2 GB
• Bluetooth, Wi-Fi, webkamera, HDMI, 4x USB
• Microsoft Windows 7 Home Premium

Skvělý styl a výkon… 
řada Z nabízí kombinaci 
stylových designů a výkonných 
komponent

14 990,-

Toshiba Satellite C660
• úhlopříčka obrazovky 15,6"
• rozlišení displeje 1 366 x 768
• procesor INTEL B815
• kapacita paměti RAM 4 GB
• kapacita pevného disku HDD 500 GB
• grafická karta Intel HD Graphics
• Bluetooth, Wi-Fi, WEB kamera, 2x USB
• Microsoft Windows 7 Home Premium

9 990,-

19 990,-

Účinné zpracování dat, 
vysoká úložná kapacita disku 

a multifunkční jednotka 
DVD Super Multi – to vše 

v atraktivním provední 
bílé barvy…



EURONICS ZÁRUKA

Vztahuje se na: 
sušičky
sporáky
myčky nádobí
vestavné spotřebiče

televizory
ledničky
mrazničky
pračky

3D Blu-ray přehrávač v hodnotě 3 590,-

3D televize Philips 42PFL4307H
• LED TV s technologií Pixel Plus HD pro lepší detaily a jas
• Easy 3D Clarity 400 pro pohodlné sledování 3D filmů
• Smart TV Plus (včetně plnohodnotného internetového 

prohlížeče)
• možnost ovládání TV pomocí smartphonu, tabletu
• digitální tuner DVB-T/C s CI+
• podpora USB klávesnice a myší
• 3x USB ( AVI, MKV, MPEG, AAC, MP3, WMA, JPEG)
• 4x HDMI, připojení EasyLink
• energetická třída A+
• 1 200stránkový teletext, 8denní EPG
• součástí balení 2x 3D brýle

29 990,-

12 990,-

17 990,-

Televize LG 32LS570S
• Smart TV (plnohodnotný internetový prohlížeč, 

prémiové aplikace, App store)
• integrovaný DVB-S2 (HD satelitní tuner – možnost 

sledování HD programů), DVB-T, DVB-C
• nahrávání DVB-T vysílání na externí pevný disk
• Wi-Fi Ready (adaptér AN-WF100 )
• dynamické MCI 200 Hz
• PIP (obraz v obraze – v režimu webprohlížeče)
• 3x USB vstup (MP3, JPEG, HD DivX)
• energetická třída A
• 4x HDMI

Televize LG 37LS570S 15 990,-

3D televize Samsung UE46ES6540
• 3D LED TV s možností konverze z 2D na 3D
• Smart TV (včetně plnohodnotného internetového 

prohlížeče)
• All Share – bezdrátová propojitelnost výrobků
• Micro Dimming – detailní vylepšení obrazu
• nahrávání DVB-T vysílání na externí pevný disk
• zabudovaný Wi-Fi adaptér
• integrovaný DVB-S2 (HD satelitní tuner – možnost 

sledování HD programů) DVB-T, DVB-C
• 3x USB, 3x HDMI
• energetická třída A
• součástí balení 2x 3D brýle
Do 30. 6. 2012 ke všem úhlopříčkám dárek 
3D Blu-ray přehrávač v hodnotě 3 590,-.

Samsung UE32ES6540
• energ. třída B, 82 cm, bez brýlí, 18 990,-

Samsung UE40ES6540 
• energ. třída A, 102 cm, 24 990,-

Samsung UE55ES6540 
• energ. třída A+, 140 cm, 47 990,-



3 999,-

2 599,-

1 949,-

Espresso Bosch Tassimo 
TAS5542EE černé, 
5543EE červené
• plnoautomatická příprava 

stiskem jednoho tlačítka
• rozpoznání nápoje pomocí 

čárového kódu: automatické 
přizpůsobení velikosti nápojů, 
doby spaření a teploty pro 
perfektní požitek z každého 
šálku 

• rozmanitá nabídka teplých 
nápojů: silné espreso, lahodné 
Caffé Crema, voňavé kapučíno, 
klasické Latte Macchiato, 
karamelové Latte Macchiato, 
horká čokoláda a čaj 

• nízká spotřeba energie: 
automatický stand-by modus 
po každém procesu spaření 
a zapnutí/vypnutí

Kuchyňský robot 
Moulinex DJ756G35 
Fresh express plus
Inovativní robot s 5 kovovými 
bubínkovými nástavci! V jednom 
přístroji získáte pomocníka 
na strouhání brambor, tvrdého 
sýru, jemné krájení okurky, 
hrubé strouhání mrkve nebo 
k vytvoření tenkých plátků cibule. 
Poslouží vám také při zpracování 
jakýchkoliv ořechů nebo pro 
vytvoření vlastních chipsů , 
banánových plátků či čerstvého 
zeleninového salátu.

Odšťavňovač ETA 
0032 90000 Fresher
• možnost vkládání velkých kusů 

ovoce nebo zeleniny (např. celá 
jablka)

• plynulá regulace otáček pro 
optimální odšťavňování různých 
druhů ovoce a zeleniny

• příkon 800 W 
• max. 10 000 otáček/min
• nerezové odšťavňovací 

mikrosítko – minimální ztráta 
vitamínů

1 699,-

Výraznou vůni i chuť udrží uvnitř 
připravovaného pokrmu.

Zdravý gril Philips HD4467/90 
Gril lze používat s uzavřeným nebo otevřeným víkem nebo pro gratinování. 
Díky tomu lze připravovat mnoho různých pokrmů. 
1. Uzavřená poloha udrží veškerou chuť uvnitř a je ideální pro grilování masa, 

ryb, zeleniny a sendvičů.
2. Zcela otevřená poloha je perfektní pro stolní grilování, zábavné vaření či 

ohřívání pokrmů. 
3. Poloha pro gratinování je vhodná pro rozpékání sýru na toustech nebo např. 

pro rajčata či cukety.



Fotoaparát Panasonic 
DMC-TZ30EP
• 20x širokoúhlý zoom objektiv 

LEICA DC (24–480 mm)
• MOS snímač
• Full HD video 1 080p 

ve formátu AVCHD Progressive
• Power O. I. S. (optický 

stabilizátor obrazu)
• sériové snímání 10 snímků 

za sekundu v plném rozlišení 
• pokročilý systém GPS 
• barva černá, stříbrná, 

hnědá, bílá

Fotoaparát Sony 
DSC-WX100

• nejmenší a nejlehčí 
fotoaparát na světě 

s 10x optickým zoomem 
(25–250 mm) 

• snímač Exmor R™ 
s rozlišením 18,2 Mpx
• Full HD video 1 080i 

ve formátu AVCHD 
• optický stabilizátor obrazu 

SteadyShot 
• barva černá, 

stříbrná, růžová, bílá

4 690,-2 999,-

7 990,-6 490,-

Fotoaparát Nikon 
Coolpix L310 černý
• výkonný objektiv Nikkor, 

(25–525 mm)
• CCD snímač
• systém zpracování 

obrazu Expeed C2 
• LCD 7,6 cm 

s 230 000 body
• samostatné tlačítko pro 

720p HD video
• automatická volba 

motivových programů
• napájení 4x tužková 

baterie
• do 30. 6. 2012 dárek 

sada PETANQUE

Fotoaparát Olympus 
VR-350

• rozsah objektivu 
24–240 mm

• CCD snímač
• 720p HD Video

• LCD 7,6 cm s 460 000 body
• magické filtry ve videu 

i snímcích
• iAuto a AF Tracking

• ultra štíhlé tělo 18,8 mm
• barva černá, červená, 

stříbrná, fialová
• dárek házedlo-letadlo

JEŠTĚ VÍCE NOVINEK NA www.euronics.cz



Prodejna v OC Vendo Park Kyjov
Prodejna je zajímavá svým zcela novým kon-

ceptem se zaměřením na  trendy IT, mobilní 

telefony a  technologie, včetně bohatého pří-

slušenství. K  dispozici bude samozřejmě na-

bídka černé techniky i velké bílé techniky. Ma-

rian Hromek, vedoucí nové prodejny, při jejím 

otevření konstatoval: „V  našem regionu jsou 

sice i jiné prodejny a místní drobní podnikate-

lé –  opraváři chladniček, praček a  televizorů, 

kteří kromě opravování také prodávají elektro, 

EURONICS se ale bude odlišovat profesionál-

ním přístupem k  zákazníkům, šíří sortimentu, 

nejnižšími cenami v  regionu a  službami, kte-

ré jsou orientovány na  vyšší spokojenost zá-

kazníka. V  rámci konceptu celé prodejní sítě 

EURONICS můžeme totiž nabídnout prodlou-

ženou záruku, vyřizování reklamací v  záruce 

i  po  záruce a  rozvoz objemných spotřebičů 

do 60 km zdarma. Chceme být první, kdo vždy 

přijde s novinkami na trh ve všech segmentech 

elektrozboží.“

Pro zákazníky prodejna připravuje rovněž 

speciální víkendové akce a možnost objednat 

zboží, které nebude aktuálně na prodejně, po-

mocí dvou kiosků určených k přímému prode-

ji. Otevření prodejny se setkalo s  obrovským 

zájmem zákazníků – byly pro ně připraveny ti-

povací soutěže o zajímavé ceny a občerstvení 

zdarma pro každého, kdo v den otevření něco 

koupil. 

Umístění prodejny nebylo zvoleno náhodně. 

Vendo Park je v současné době vůbec nejmo-

dernějším obchodním centrem v Kyjově a blíz-

kost prodejny Kaufl and a dalších obchodů láká 

zákazníky.

 

EURONICS Hodonín 
(dříve Hobby Plus) 
Dne 21. května byla otevřena rovněž rekonstru-

ovaná prodejna Hobby Plus v Hodoníně. I zde 

je použit nový koncept prodejen EURONICS, 

který zákazníkům umožňuje veškeré zboží vzít 

do rukou a posoudit, zda jim bude vyhovovat. 

Systém „bezbariérového“ prodeje spočívající 

v absolutní dostupnosti nabízeného zboží bez 

jakýchkoliv zábran umožní zákazníkům snazší 

výběr a orientaci v požadovaném zboží. I zde 

se setkáte s kompletní nabídkou zboží a slu-

žeb EURONICS, v tomto případě ještě rozšíře-

nou speciálně o svítidla a osvětlení.

EURONICS E+B Mariánské Lázně
Od první poloviny června je k dispozici prodej-

na EURONICS v  Mariánských Lázních, kte-

rou najdete jen sto metrů od centra a zhruba 

200 metrů od nákupní zóny. Prodejna přináší 

bohatou nabídkou kompletního sortimentu 

elektra včetně nových technologií, jako jsou 

televize LED, tablety, ultrabooky, smartphony 

atd. Díky silné místní reklamní kampani se při 

otevření prodejny sešla spousta zájemců, kteří 

využili týdenní slevu ve výši 10 % na všechny 

své nákupy.

Další tři nové prodejny EURONICS otevřeny

NE 2 ROKY, 
ANI 3 ROKY, ALE

Vztahuje se na: 

sušičky
sporáky
myčky nádobí
vestavné spotřebiče

EURONICS ZÁRUKA

televizory
ledničky
mrazničky
pračky

autor: Milan Loucký, foto: archiv EURONICS

Dne 17. května 2012 byla otevřena další prodejna EURONICS v Kyjově. EURONICS jde 
tímto krokem proti stávajícímu trendu, kdy růst maloobchodu všeobecně stagnuje. 
Novou prodejnu o ploše 700 m2 zákazníci najdou v obchodním centru Vendo Park Kyjov. 
Kromě toho byly otevřeny prodejny v Hodoníně a v Mariánských Lázních. 
Seznam poskytovaných služeb najdete v tomto čísle na stranách 64 a 65.

Nová prodejna EURONICS v Kyjově se nachází v obchodním centru Vendo Park a zcela jistě zaujme 
svým provedením, které je zákazníkovi naprosto otevřené, bezbariérové. Díky tomu má zákazník možnost zboží 

vyzkoušet a osahat si ho před koupí.

Sekce mobilní techniky se setkala v prvních hodinách 
po otevření se zájmem především mladší generace.

Nový design prodejen počítá rovněž s kiosky pro přímé 
objednání zboží na internetu hned z prodejny.



HVĚZdNÉ NOTEBOOkY • POČÍTAČE

foto: Acer, Asus, Lenovo

Notebook Acer Aspire D257 
cena: 6.390 Kč

Notebook Asus Eee PC X101 (červený, bílý, černý)

cena: 5.690 Kč

Notebook Lenovo IdeaPad S110 
cena:  5.990 Kč

Mininotebook Acer nabízí úhlopříčku displeje 10,1 palce a je poháněn dvoujádrovým procesorem 

Intel Atom N570.

• Kapacita paměti RAM: 1 GB

• Kapacita pevného disku: 320 GB

• Grafická karta: Intel GMA 3150

• Operační systém: Microsoft Windows 7 Starter

Tento mininotebook můžete mít ve třech barevných provedeních: bílý, červený nebo černý. Má úhlo-

příčku displeje 10,1 palce a pohání jej dvoujádrový procesor Intel Atom N455. 

• Kapacita paměti RAM: 1 GB

• Kapacita pevného disku: 32 GB, SSD

• Grafická karta: Intel GMA 3150

• Operační systém: Microsoft Windows 7 Starter

Elegantní, v černé barvě vyvedený mininotebook má úhlopříčku displeje 10,1 palce a o pohon apli-

kací se stará dvoujádrový procesor Intel Atom N2600.

• Kapacita paměti RAM: 1 GB

• Kapacita pevného disku: 320 GB

• Grafická karta: Intel HD Graphics 3600

• Operační systém: Microsoft Windows 7 Starter
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Obdobná situace nastává, pokud pokrýváte 

signálem několikapatrový dům. My vám po-

radíme, jak to udělat, abyste se mohli připojit 

v libovolné místnosti.

Prvním, co je možné udělat předtím, než 

přejdete k dalším popisovaným řešením, je najít 

vhodné místo pro váš stávající Wi-Fi směrovač. 

Měl by být umístěn pokud možno co nejvýš, ale 

to je někdy složité, protože do něj neustále mu-

síte mít připojen síťový kabel a datový kabel. Ty 

na zemi pořád překážejí, drží se u nich chuch-

valce prachu. A  navíc, takové řešení většinou 

nebývá efektivní, protože najít místo, ze kterého 

by byl možný příjem pro všechna elektronická 

zařízení v celé domácnosti, je složité.

Zkusili jste opakovač?
Celou věc je možné řešit s pomocí takzvaného 

opakovače. To je zařízení, které v místě, kde je 

ještě dostatečně silný signál Wi-Fi (příkladem 

budiž schody ve-

doucí do  patra) 

přijme signál z  Wi-

-Fi ze směrovače, 

který máte umístěn 

v  přízemí. Příchozí 

signál se zpracuje 

a  pod jiným názvem 

sítě pak pokryje pro-

stor kolem sebe. Takové zařízení můžete pořídit 

za cenu od dvou tisíc korun výše. 

Ne vždy se ale podaří pokrýt signálem každý 

kout domácnosti. Signál Wi-Fi je šířen ve frek-

venčním pásmu, které neprostupuje železobe-

tonovými zdmi (panelové zdi sídlišť jsou pro něj 

problém), jeho dosah omezují i silné zdi a pří-

tomnost kovových předmětů v nich. 

Pořád to nejde?
Posledním řešením jsout tzv. power-line adap-

téry. Ze směrovače připojíte kabel do  power-

-line adaptéru a  ten zasunete do  zásuvky. 

V  jiné zásuvce v  jiné místnosti si pak síť opě-

tovně „vytáhnete“ zapojením dalšího adaptéru. 

K  propojení jsou třeba jen kabely RJ-45 pro 

spojení mezi směrovačem a adaptérem v příze-

mí, na druhé straně pak opětovným vytažením 

z adaptéru a  jeho zapojením do dalšího Wi-Fi 

směrovače. O přenos dat se tedy stará elektric-

ká rozvodná síť. Jediným omezením této sítě je, 

že signál šířený po rozvodu elektrické energie 

neprojde za měřič odběru, ve kterém je filtr pro-

ti rušení. Ostatně to je zase na druhou stranu 

dobré, protože vaše data nemůže odebírat ni-

kdo v jiném domě nebo bytě. 

Řešení například nabízejí power-line adap-

téry D-Link DHP-307 (sada dvou kusů stojí 

1.275 Kč) nebo PowerLine Homeplug AV 500 

(sada dvou kusů stojí cca 2.844 Kč, obsahu-

jí průchozí zásuvku, pokud je tedy zapojíte 

do zásuvky, o její funkci nepřijdete, další zásuv-

ku máte ihned na adaptéru). Pokud byste chtěli 

rozšířit signál do více míst ve vašem domě, pak 

si můžete přikoupit další power-line adaptéry, 

například samostatný D-Link Powerline 500M 

HomeplugAV (1.350 Kč).

Absolutní novinkou je ale power-line adaptér 

spojený se směrovačem. Jmenuje se D-Link 

Wireless PowerLine Gigabit Router DHP-1565 

(3.350 Kč). Upozorňujeme, že v  sobě nemá 

modem, takže do  něj musíte přivést síťový 

ethernetový kabel RJ-45. Připojením do  zá-

suvky napájení začne přenos dat mezi ním 

a druhým zařízením tohoto typu v domě. Navíc 

tento skvělý přístroj má v sobě vestavěn Wi-Fi 

směrovač, je elegantní a má dvě antény vesta-

věné v přístroji, takže vám z něj nekoukají žádná 

„tykadla“. V místě, kde je zapojen primární smě-

rovač, se vytvoří Wi-Fi síť, k dispozici máte čtyři 

zásuvky pro připojení počítače kabelem a ješ-

tě k tomu je zde USB zásuvka, do níž můžete 

zapojit tiskárnu nebo externí pevný disk, který 

se uživatelům sítě bude jevit jako síťový disk. 

Druhé zařízení, umístěné například v patře, rov-

něž vytvoří vlastní Wi-Fi síť a také zde můžete 

připojit přístroje síťovým ethernetovým kabelem 

i síťovou tiskárnu či externí pevný disk via USB. 

Díky tomu máte pak signál Wi-Fi k dispozici 

po celém domě. 

Pozor ale při instalaci! Power-line adaptéry 

nemůžete zapojit do přepěťových modulů nebo 

UPS s hlídáním přepětí a špiček v napájecí síti! 

Ty jsou totiž vybaveny filtry, které ubírají šířce 

přenášeného pásma, takže power-line adap-

téry pak nemusejí fungovat vůbec nebo jen se 

značně omezenou rychlostí přenosu dat! Nej-

lépe je power-line adaptér zapojit přímo do zá-

suvky, podle  našich zkušeností však funguje 

i v obyčejných rozdvojkách.

POČÍTAČE • JAk pOkRÝT SiGNÁlEM Wi-Fi CElÝ dŮM

Pokud používáte doma bezdrátovou 
síť Wi-Fi a váš byt je rozlehlejší, setkáte 
se s tím, že místnosti více vzdálené od 
směrovače (routeru) nebudou pokryty 
signálem Wi-Fi, takže se v nich nelze bez-
drátově připojit ani tabletem ani chytrým 
telefonem ani počítačem.

internet i do prvního patra

d-link dHP-1565 je nejpřehlednějším řešením přenosu dat po napájecí síti. Funguje 
jako směrovač pro čtyři zařízení a Wi-Fi router. Můžete do něj – díky uSb konektoru 
– připojit i tiskárnu nebo externí paměťový disk. obě jmenovaná zařízení je možné 

využívat jako síťová zařízení.

Schéma připojení d-link dHP-1565 ve vaší domácnosti. 
Signál dSl nebo kabelové televize vedete přes modem, 
k němu připojíte směrovač dHP-1565 a na místě, kam 
už nedosáhne signál Wi-Fi z prvního směrovače Wi-Fi, 

pak zapojíte další směrovač stejného typu. Na obou 
místech máte k dispozici čtyři síťové ethernetové 

zásuvky a síť Wi-Fi.



KDYŽ 3D TV, 
TAK LG!
Vytříbený design s výjimečnou technologií CINEMA 3D a Smart TV 
nabízí to nejlepší ze 3D a Smart TV na jedné obrazovce. 
Chytré jsou nejen 3D brýle, které nepotřebují napájení, 
chytrá je i konverze ze 2D do 3D. Televize se zároveň pyšní 
snadnějším ovládáním pomocí dálkového magického 
ovladače s funkcí hlasového zadávání příkazu.

LG CINEMA 3D, 
opravdu chytrá televize

* Při zakoupení LG Cinema 3D TV získáte 
poukaz na odběr filmů ve 3D na Blu Ray 
discích v kamionu LG.

Jedem na plný plyn i v roce 2012! I letos bude vyjíždět kamion s novinkami LG vstříc svým zákazníkům. I letos nás čeká dlouhá a náročná 
cesta. Startujeme 1. června v Liberci a pokračujeme dále po 19-ti prodejnách v síti Euronics.

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

ROADSHOW 2012

ROZDÁVÁME 

3D BLU
-RAY

FIL
MY!

*

DÁREK
V HODNOTĚ 2999 KČ

EXKLUSIVNĚ V EURONICS:
3D BLU-RAY PŘEHRÁVAČ LG 

ZDARMA

Termíny zastávek LG roadshow
v EURONICS

1.6.2012 (středa) - Liberec, EURONICS Elos Liberec, Oblouková 102,  
  Liberec - Stráž nad Nisou 463 03
2.6.2012 (sobota)  - Plzeň, OC Plaza Plzeň, EURONICS, Radčická 2, Plzeň 301 00
3.6.2012 (neděle)  - Praha - Štěrboholy, NC Europark, EURONICS,
   Nákupní 389/2-3, Praha 10 - Štěrboholy 102 00
5.6.2012 (úterý)  - Jablonec n. Nisou, EURONICS Horák Electronic, 
  Budovatelů 6, Jablonec nad Nisou 466 01
7.6.2012 (čtvrtek)  - Česká Lípa, OD ANDY, EURONICS Heitech, 
  Erbenova ul. 2906, Česká Lípa 470 01
8.6.2012 (pátek)  - Teplice, OC Interspar, EURONICS, Nákladní 3201, 
  Teplice 415 01
9.6.2012 (sobota)  - Ústí nad Labem, OC Forum, EURONICS, 
  Bílinská 3490/6, Ústí nad Labem 400 01
10.6.2012 (neděle) - Brno, OC Avion Shopping Park, EURONICS, 
  Skandinávská 128/2, Brno 602 00
12.6.2012 (úterý)  - Sokolov, OD Ural, EURONICS Stace, K. H. Borovského 1927
13.6.2012 (středa) - Sušice, EURONICS Beneš, T. G. Masaryka 156, 342 01 Sušice

14.6.2012 (čtvrtek) - Hradec Králové, EURONICS Michael, Akademika Bedrny 383/10, 
  Hradec Králové
15.6.2012 (pátek)  -  Český Těšín, Pasáž OC Tesco, Jablunkovská 2041, 
  Český Těšín 737 01
16.6.2012 (sobota) - Ostrava, FORUM Nová Karolina, EURONICS, Jantarová 3344/4, 
  Ostrava 702 00
17.6.2012 (neděle)  - Olomouc, OSC Olomouc CITY, EURONICS, Pražská 41,  
  Olomouc 779 00 
20.6.2012 (středa)  - Choceň, EURONICS ELKO Valenta, nám. Přemysla Otakara II 22, 
   Vysoké Mýto 566 01
21.6.2012 (čtvrtek)  -  Břeclav, Tesco, EURONICS Hobby Elektro, Lidická 3341/137,
   Břeclav 690 03
23.6.2012 (sobota)  - Zlín, OC Čepkov, EURONICS, Tyršovo nábřeží 5496, Zlín 760 01
29.6.2012 (pátek) - Tachov, EURONICS Elektromédia, Tř. Míru 2117, Tachov 347 01

LG CINEMA 3D™ TV. ROZDÍL JE JASNÝ.

* k modelu LG 42LM6155

inzerce_inspirace_LG_kamion.indd   1 29.5.2012   10:45:46
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ELEKTRONIKA • FOTOApARÁTY

Kamery jsou mrtvé – ať žijí fotoaparáty, které zastoupí i HD kamery! Právě o nich je le-
tošní trh. Ale nejen to – je také o ultrazoomových přístrojích za dobré až výborné ceny, 
o řadě nových odolných fotoaparátů, které se stávají hitem, a také o levných a kupodivu 
velice slušně fotících přístrojích. A protože se fotografický trh v minulosti hodně promě-
nil, letos řada trendů graduje. Je to vidět třeba v testu odolného Nikonu AW100 v úno-
rovém čísle nebo levného ultrazoomu Panasonic DMC-SZ1 v čísle dubnovém. Ani tady 
zajímavé testy nechybí!

parádní
snímky

i z dovolené
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Prodej foťáků vždy graduje před typickou do-

volenkovou dobou, a  tak není divu, že všich-

ni velcí výrobci své novinky uvádějí hlavně 

na jaře. Je to znát i v rubrice Kaleidoskop zcela 

na  začátku časopisu. Na  několika stránkách 

si zde probereme nejen trendy a novinky, ale 

podíváme se také na zajímavou výbavu, resp. 

příslušenství, a přispějeme nějakou tou radou, 

která se před nákupem jistě hodí. A začněme 

trendem, který jsme zmínili už v úvodu…

Natáčení do vysokého  
rozlišení (HD)
Od příchodu inteligentní automatiky (iA, iAuto) 

rozhodně nejdiskutovanější funkce. Natáče-

ní do HD se u dobrých přístrojů dostalo nad 

úroveň průměrné kamery, a  tak není divu, že 

prodeje kamer klesají a klesají. 

Solidní fotoaparát v ceně kolem pěti šesti tisíc 

(nepočítáme ty odolné, zaměřené trochu jinak) 

natáčí ve vysokém rozlišení natolik rozumně, že 

běžného zájemce zcela uspokojí. U  kvalitněj-

ších a dražších přístrojů se pak kvalitnější na-

hrávání do HD rovněž předpokládá a na vrchol 

se dostáváme se zrcadlovkami, přičemž u ně-

kterých je tato funkce vysloveně zdůrazňována. 

Formáty, do  kterých se HD video ukládá, 

jsou různé. Typicky se bavíme o MPEG-4 a va-

riantách AVCHD, resp. H.264, a také o Quick 

Time Motion JPEG (MP4, MTS, M2TS, MOV). 

To není ale to nejdůležitější. Tím je následné 

přehrávání. 

Abyste nemuseli k  fotoaparátu dokupovat 

micro (mini) HDMI kabel a propojovat ho s te-

levizorem napřímo, dopředu si ověřte, zda HD 

nahrávku z vašeho fotoaparátu (nebo toho za-

mýšleného) váš televizor, případně DVD, Blu-

-ray či jakýkoli jiný multimediální přehrávač, 

který máte k dispozici, přehraje. Počítač – po-

kud na to bude mít dostatečný výkon – to nej-

spíše zvládne stejně, jako například moderní 

tablet či drahý „chytrý telefon“. 

Pokud chcete natáčení do HD využít, není 

nic snazšího, než se na  to při koupi fotoa-

parátu zaměřit. Dnes už cenu ovlivňuje mi-

nimálně. Spíše ji ovlivňuje to, zda vsadíte 

na  HD Ready s  rozlišením typicky 1  280 x 

720 bodů, nebo na  Full HD 1  920 x 1  080 

bodů. Pokud jdete po ceně, budete se mu-

set spokojit s HD Ready, ale s  tím je dobré 

se spokojit i v okamžiku, kdy fotoaparát sice 

Full HD umí, ale jde o model spíše levnější. 

Těžko stanovit cenovou kategorii, kdy se to 

„zlomí“, je třeba to vyzkoušet. Stává se, že 

přístroj za pět šest tisíc stále ještě ukládá na-

hrávku lépe do HD Ready než do Full HD. To 

totiž vyžaduje rychlejší práci procesoru, aby 

se správně zakódovala.

Natáčení do vysokého rozlišení (HD), přes-

něji řečeno do  rozlišení HD Ready, u  levných 

přístrojů v ceně max. kolem 3.000 Kč najdete 

například u Nikonu S2600 a S3200 či Olym-

pusu VG-160 a  VG-170. Pamatujte však, že 

v  jednoduchých a  levných kompaktech stále 

ještě není všude.

Fotovýbavička i trochu jinak
Ta je poslední dobou hodně zajímavá! Nejen že 

se ve fotoaparátech i běžné střední třídy obje-

vilo GPS a s nimi spojené nejrůznější aplikace, 

ale více se objevuje i bezdrátových Wi-Fi členů. 

Samozřejmostí je pak obrovská nabídka pouz-

der s  nejrůznějšími stupni odolnosti, včetně 

těch podvodních, řada fólií na displej či třeba 

plovoucí poutka určená pro odolné přístroje. 

V  případě navigačních čipů a  na  ně navá-

zané funkce jde nejen o prosté určení polohy, 

tj. kde jste daný záběr udělali, ale kupříkladu 

i  o  stanovení trasy, po  které jste šli, export 

údajů do softwaru, jako je Google Earth, nebo 

také o  dodatečnou výbavu typu elektronický 

kompas či výškoměr.

Pozoruhodné jsou v  tomto ohledu odolný 

fotoaparát Panasonic DMC-FT4 (9.490  Kč), 

do  něhož výrobce zabudoval i  informace 

o  význačných bodech ve  dvou stovkách 

zemí, a také Samsung WB850F. Ten dokonce 

umožňuje stáhnout mapu a zjistit tak informa-

ce o blízkém okolí.

Co se týče bezdrátového připojení foto-

aparátu, přišlo s ním v minulosti několik firem. 

Krátké shrnutí

Chcete dobře koupit? Stanovte si ro-

zumné priority! Dobrým základem mo-

hou být výše uvedené kategorie, pak 

se teprve zajímejte o  cenu, Vědět, co 

chcete, je půl úspěchu!

Je pro vás důležité natáčení do HD? 

Buď sáhněte po HD Ready a nižší ceně 

(pod 5.000 Kč), nebo si přidejte a pak 

můžete mít i kvalitní Full HD. 

Jezdíte na  daleké dovolené? Pak 

rozhodně dbejte na kvalitní kovové tělo 

a dobrý objektiv s optickou (mechanic-

kou) stabilizaci. 

U  moře nezapomeňte na  ochranný 

obal. Jedna „dobře umístěná“ kapka 

mořské vody stačí a můžete se s  foťá-

kem rozloučit.

Trávíte dovolenou aktivně? Pak je 

jistotou odolný fotoaparát, který se však 

dobře hodí i  jako doplněk k rodinnému 

kompaktu či zrcadlovce.

Připadá vám zrcadlovka příliš vel-

ká, a  přesto byste rádi výměnné 

objektivy? Pak pro vás možná bude 

ideálním přístrojem kompakt s  výměn-

nými objektivy. 

Hledáte kvalitní rodinný fotoapa-

rát a zároveň chcete „delší“ zoom? 

Dnes už to s ultrazoomovým kompak-

tem není problém. Navíc se dělají v ši-

roké cenové škále od 4.000 do více než 

10.000 Kč.

Nová amatérská zrcadlovka Nikon d3200 vyniká 
i přepracovaným režimem Průvodce, který používá 

vizuální příklady a pomůže vám tak získat lepší 
představu o výsledném snímku. Se základním 

objektivem za ni zaplatíte 16.390 kč.

Vycházející hvězda mezi odolnými fotoaparáty 
olympus TG-1 (9.990 kč) hodně slibuje. ke špičkovým 
outdoorovým vlastnostem se přidává i velice zajímavý 

objektiv s vysokou světelností.

Chcete natáčet do Hd? Řešte jeho  
kvalitu hned při nákupu foťáku.  

Ne všechny to umějí, a ne všechny to  
umějí stejně dobře.
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Poslední dobou se mu v případě Wi-Fi věnuje 

zejména Samsung, nově ho má i Nikon ve své 

zajímavé, nedávno představené amatérské zr-

cadlovce D3200. A slibuje mnohé! 

Především má jít o  přímé napojení foťáku 

na počítač či jiné zařízení přes tzv. Wi-Fi Direct, 

odvozený od běžného Wi-Fi, který k propojení 

nepotřebuje Wi-Fi rozbočovač, tedy Wi-Fi síť. 

Dvě zařízení se snadno propojí pouze mezi 

sebou, stejně jako je tomu u Bluetooth. Wi-Fi 

Direct podporují i některé televizory. 

U D3200 se dokoupitelný člen jmenuje WU-

-1a (1.690 Kč) a dovoluje bezdrátově přenášet 

snímky do  nejrůznějších zařízení – počítače, 

tabletu či „chytrého telefonu“. Dovoluje však 

také ze zařízení fotoaparát přes Wi-Fi Direct 

ovládat a tohle jistě bude trend příštích let.

Wi-Fi vedle zrcadlovky Nikon D3200 (se 

základním objektivem 16.390 Kč) najdete mj. 

i ve vyspělé řadě Samsung NX, resp. v právě 

uváděných NX1000, NX210 a NX20, kde je už 

zabudované.

GPS je zabudováno například do odolných 

fotoaparátů Panasonic DMC-FT4 (9.490 Kč)

a  Olympus TG-1 (9.990 Kč), který má zabu-

dován i vysoce světelný objektiv (f2,0) a u ul-

trazoomových Olympus SH-25MR (6.990 Kč, 

12,5x) a Nikon S9300 (6.990 Kč, 18x).

Dotykové ovládání – ano, či ne?
Kdo ví? Někdy s ním lze fotoaparát řídit snad-

něji a  jindy zase může spíš překážet. V kaž-

dém případě má řada přístrojů (zejména těch 

dražších) s  tímto ovládáním jednu pěknou 

funkci – dotekem na  obrazovce aktivujete 

do tohoto bodu ostření, někdy spojené i s ná-

sledným vyfocením snímku. Jindy lze tuto 

funkci nastavit.

Dotykové ovládání je provedeno různě. 

Může to být jediné ovládání přístroje, jindy 

je kombinováno s  klasickým, někdy se dá 

i  deaktivovat, což je šikovné. V  každém pří-

padě záleží na vás a  také na citlivosti a veli-

kosti vašich prstů, zda vám bude vyhovovat, 

a v tomto ohledu to není nepodobné mobilní-

mu telefonu s dotykovou obrazovkou. Pokud 

si s ním víte rady, je pravděpodobné, že vám 

bude vyhovovat i u foťáku. V každém případě 

je to další věc, kterou byste si měli vyzkoušet 

– koupit ho naslepo na  internetu nemusí být 

nejlepší řešení. 

Dotykové ovládání najdete například u Pa-

nasoniku DMC-FX80, jehož objektiv začíná už 

na 24 mm, či ultrazoomového Olympusu SH-

-21 (5.490 Kč).

Jednoduché kompakty
Jsou vymezeny cenami od  zhruba 1.500 

do  asi 3.500 Kč, jsou to fotoaparáty na  pár 

let, dobré na občasné focení, pro začátečníky 

i děti. Snímky jsou ovšem stále kvalitou řádo-

vě výš než u drtivé většiny mobilních telefonů, 

a už i sem proniká – s vyšší cenou – jednodu-

ché natáčení do vysokého rozlišení (HD Rea-

dy, 1 280 x 720 bodů).

Obvyklý je už vyšší než trojnásobný optický 

zoom (4x či 5x) a  někdy se setkáte i  se sní-

macími čipy nad 15 mil. pixelů a  optickou či 

mechanickou stabilizací objektivu. S vyšší ce-

nou narazíte na inteligentní automatiku, bez níž 

bychom dnes fotoaparát nekupovali.

U vrcholu cenové hranice už nastupují i ně-

které odolné fotoaparáty. Jejich zástupcem je 

například Olympus TG-320 (3.990 Kč), či nový 

BenQ LM-100 (2.990 Kč).

Jednoduchými kompakty s  inteligentní 

automatikou jsou například vybaveny Nikon 

S2600 (2.290 Kč, bez stabilizace), Olympus 

VG-170 (2.490 Kč, bez stabilizace) či Panaso-

nic DMC-FS28 (2.390 Kč, optická stabilizace).

Vyspělé kompakty a ultrazoomy
Tyto dříve zcela odlišné kategorie nám dnes, 

snad jen s výjimkou nejvyšších tříd podobají-

cích se ovšem vzhledem spíše zrcadlovkám 

než kompaktům, trochu splývají. I  cenově. 

Vždyť velice dobrý ultrazoom Panasonic SZ-1 

s desetinásobným optickým zoomem koupíte 

už pod 5.000 Kč a to není ojedinělý případ.  

Tradiční vyspělé kompakty představova-

ly dříve typické rodinné přístroje. Tím, jak se 

objektivy ultrazoomů „vyšplhaly“ pod 30 mm, 

resp. i k 25 mm a staly se podstatně širokoúh-

lejšími a tudíž vhodnými i pro focení v místnos-

ti, začaly vytlačovat rovněž univerzální rodinné 

fotoaparáty. V případě, že dnes hledáte něco 

takového, bude vaše rozhodnutí z  větší části 

spočívat v tom, zda chcete ultrazoom, či nikoli. 

U  vyspělého kompaktního fotoaparátu na-

jdete optický zoom typicky čtyř- či pětinásobný, 

doprovázený často stabilizací, ať už optickou či 

ELEKTRONIKA • FOTOApARÁTY

Nikon Wu-1a (1.690 kč) se připojuje k zrcadlovce 
u d3200 a zajistí přímé propojení přes Wi-Fi direct třeba 

na počítač či televizor.

Nikon S2600 představuje jednoduchý, levný kompakt
(2.290 kč) bez stabilizace, který zvládá natáčení

do vysokého rozlišení (Hd ready). Můžete ho mít
i s takovýmto parádním zdobením.
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mechanickou (stabilizuje se snímací čip). Samo-

zřejmě zde nechybí ani veledůležitá inteligentní 

automatika. Právě díky ní pořídíte ve  srovnání 

s klasickým režimem Auto ještě více kvalitních 

snímků, a to dokonce i při focení v protisvětle, 

což běžná automatika nezvládala.

V  této kategorii ale můžete mít i  specialit-

ky v  podobě vysoce světelného objektivu, 

jaký má například Nikon P310 (6.990 Kč, 

světelnost f/1,8). Mimochodem klasické vy-

spělé kompakty této značky mizí a  míchají 

se s modely ultrazoomovými, jako je S3300 

(2.990 Kč). K tomu zdá se postupně dospívají 

všechny značky. 

Nikon letos nabídne rozmezí od šestinásob-

ného zoomu (S4300, 3.490 Kč, 6x) přes hodně 

zajímavou S6300 (4.290 Kč, 10x) až po špičku 

představující S9300 (6.990 Kč, 18x), jejíž ob-

jektiv začíná už na 25 mm a je vybaven sníma-

čem typu CMOS a také GPS.

Ultrazoomovým tipem u  konkurenčního 

Olympusu pak může být neméně zajímavá SH-

21 (5.490 Kč, 12,5x), u Panasoniku vedle zmi-

ňované SZ1 (4.490 Kč, 10x) i špičkový přístroj 

s kovovým tělem a dvacetinásobným zoomem 

TZ30 (7.990 Kč). Ten zvládá už i focení do 3D, 

které jde napříč kategoriemi a s výjimkou jed-

noduchých základních kompaktů ho najdete 

všude možně. Pokud fotoaparát nepotřebuje 

pro 3D focení nástavec, což klasický kompakt 

nepotřebuje, máte ho už v ceně nebo za mini-

mum peněz navíc.

Příklad? Ultrazoomy Panasonic SZ7 

(5.990 Kč) či Nikon S6300 (4.290  Kč) a  také 

odolný fotoaparát Olympus TG-1 (9.990 Kč).

Amatérské zrcadlovky a kompak-
ty s výměnnými objektivy
Segment s nárůstem zájmu přináší díky tomu 

nové a  nové přírůstky. Tím posledním je za-

jímavý Nikon D3200, a  jak je v  této kategorii 

zvykem, v základní ceně 16.390 Kč dostanete 

i jednoduchý objektiv. Ale popořádku…

Po zrcadlovce sáhnou nejspíše ti vyspělejší 

fotografové. Pokud si ale chcete koupit svou 

první zrcadlovku, nejprve si zvolte systém při-

pojení objektivu k tělu. V základu jsou dva – 4/3 

(Micro Four Thirds), který používá více výrob-

ců (Olympus, Panasonic…), a systémy firemní. 

Svůj má Sony (Minolta) a třeba i Nikon. Systém 

4/3 dovoluje u zrcadlovky vytvořit menší tělo, 

firemní systémy pak nabízejí zpětnou kompati-

bilitu se staršími objektivy. Tolik ve stručnosti.

Někde na pomezí se pak pohybují kompak-

ty s  výměnnými objektivy, které mohou být 

výbornou volbou pro ty, jimž zrcadlovka stále 

co do velikosti nesedí, ale rádi by používali vý-

měnné objektivy. Typickou ukázkou jsou řady 

Olympus Pen či Sony NEX, své přístroje mají 

i Nikon, Panasonic a Samsung. 

Ceny kompaktů s výměnnými objektivy pil-

ně soupeří se zrcadlovkami a mohou vystou-

pat i nad 25.000 Kč. Vybírat ukázkové modely 

je zbytečné, protože každý je jiný a v této ka-

tegorii hodně záleží na vašem vkusu a potře-

bách.

Odolné fotoaparáty
Kategorie sama o sobě, která nabývá na vý-

znamu. Pokud si vyberete takovýto přístroj, 

buďte připraveni na  to, že funkce budou (či 

mohou být) omezeny, ať už jde o  inteligentní 

automatiku, focení v protisvětle či kvalitu LCD. 

Není divu, prostředky se vkládají především 

do  odolnosti, o  kterou jde především, a  tím 

pádem musí ustoupit i  klasické fotografické 

vlastnosti. Ale abyste si nemysleli – pořád jsou 

solidní, i když ne tak úplně souvisejí s cenou. 

Nejlevnějším přístrojem této kategorie 

na  českém trhu je BenQ LM100 a  i  když je 

jednoduchý a  bez HD natáčení, nabízí sluš-

né fotky, slušné vlastnosti a  solidní odolnost. 

To vše za  nějakých 2.990 Kč. Vzít ho může-

te až do pěti metrů a odolný je i proti mrazu 

do –10 °C a proti pádu z až 1,5 m.

Typickým přístrojem této kategorie je ovšem 

fotoaparát v  ceně kolem šesti tisíc s  o  něco 

lepšími vlastnostmi a  vyšší odolností proti 

pádu až ze dvou metrů.

Špičku pak bude představovat právě uvádě-

ný Olympus TG1, který je nejen ještě odolnější, 

ale navíc nabízí to, co zatím v této kategorii nej-

spíše nikdo jiný nemá – objektiv se světelností 

f2.0. Právě ten bývá bolavým místem těchto 

přístrojů, protože nejde o klasický objektiv, ný-

brž o objektiv pracující uvnitř těla.

Pokud chcete odolný přístroj, a to bude nej-

spíš letošní hit, pamatujte, že čím dražší, tím 

bude lépe fotit a natáčet do HD. Nesrovnávejte 

ho však s klasickým kompaktem za tutéž cenu. 

Nebylo by to totiž fér. Pokud si nevíte rady, tady 

více než jinde platí „zlatá střední cesta“. Tou ješ-

tě nikdo nic nezkazil. Dobré tipy proto předsta-

vují Olympus TG-820 (6.990 Kč) a Nikon AW100 

(6.990 Kč), který má už i GPS.

Dobré tipy

Malý seznam toho, co jsme vyzkoušeli 

a za co můžeme dát ruku do ohně. A také 

potvrdit výborný poměr cena/výkon.

• Olympus TG-820 (6.990 Kč, test 

v  tomto čísle na  straně 48) – výborně 

zpracovaný a cenově velice dobře po-

sazený outdoorový fotoaparát. 

• Nikon S30 (2.590 Kč včetně batůžku, 

test v tomto čísle na straně 49) – jedno-

duchý a levný fotoaparát pro děti (a ma-

minky a prarodiče), který jen tak nezničí 

a mohou s ním i na pláž či do moře. 

• Panasonic DMC-SZ1, 4.290 Kč, test 

v dubnovém čísle (a  také DMC-SZ7) – 

výborný ultrazoom (10x) se solidním 

natáčením do HD Ready, jehož objektiv 

začíná už na 25 mm, takže jej lze použít 

jako univerzální rodinný fotoaparát. 

• Nikon AW100 (6.990 Kč, test v úno-

rovém čísle) – stejně jako od ostatních 

„tvrďáků“ neočekávejte nějaké nadprů-

měrně kvalitní záběry, tady jde o  po-

řádnou odolnost a výborné zpracování 

s  důrazem na  detaily. A  protože jsme 

na vrcholu třídy (přístroj byl právě zlev-

něn), je tu i GPS a elektronický kompas.

odolné fotoaparáty se vymykají běžné 
provenienci. Je to kategorie sama pro  

sebe a běžná kritéria tady neplatí.

Pokud chcete odolný fotoaparát a nechcete za něj dávat 
příliš peněz, můžete sáhnout i po takovéto odolné 
kamerce. Samsung HMX-W300 přijde na 3.490 kč 

a nabízí i natáčení do Full Hd. Přenos snímků a videa 
do počítače je velice jednoduchý. Má totiž zabudován 

plný konektor uSb.
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ELEKTRONIKA • FOTOApARÁTY

Předcházející článek vás seznámil s bohatou nabídkou fotoaparátů na našem trhu a s je-
jich širokými možnostmi. Přinášíme vám proto pár tipů na fotoaparáty, se kterými mů-
žete prožít svou letošní dovolenou, aniž by vám unikl sebemenší okamžik, který si chcete 
navždy uchovat.

Zrcadlovka Nikon D3200 + 18-55 AF-S DX VR
cena: 16.390 Kč

Fotoaparát Nikon Coolpix L310 černý 
cena: 4.690 Kč

Fotoaparát Sony DSC-HX20V
cena: 9.990 Kč

Zrcadlovka Nikon D3200 pokračuje ve stopách svého předchůdce, modelu D3100, je tedy neuvě-

řitelně snadno ovladatelná a neunikne vám ani snímek. Umožňuje i záznam videa v HD kvalitě, ve 

dne i v noci. Kromě toho je velmi lehký a velmi dobře padne do ruky.

• Rozlišení snímacího prvku: 24,2 megapixelu

• Dodávaný objektiv: Nikon 18-55 AF-S DX VR

• Rozměry (švh); hmotnost: 125 x 96 x 77 mm; 505 g včetně baterie a paměťové karty

Všestranný fotoaparát typu superzoom s 21násobným optickým zoomem 25–525 mm, objektivem 

Nikkor, nikdy nezklame při pořizování snímků krajin nebo při přiblížení detailu. Je solidně vybaven 

scénickými režimy a funkcemi usnadňujícími fotografování a režimem záznamu videa v HD kvalitě. 

• Rozlišení snímacího prvku:  14,1 megapixelu

• Objektiv: Nikkor, 21násobný optický zoom, 4,5–945,5 mm, napájení 4x tužková baterie AA

• Rozměry (švh); hmotnost: 110 x 77 x 78 mm; 435 g včetně baterií a paměťové karty

Vysoce výkonný fotoaparát Cyber-shot s výkonným 20násobným zoomem a režimem makro. Na-

bízí inteligentní režim panoramatického záběru a vestavěná GPS zaznamenává údaje o zeměpisné 

poloze, kde byly zachyceny jednotlivé snímky, takže si pak můžete připomenout, kde přesně který 

snímek vznikl. Režim Full HD 50p umožňuje vytvořit snímky ve 3D.  

• Rozlišení snímacího prvku:  18,2 megapixelu

• Objektiv: Sony Lens G, 20násobný optický zoom, 25–500 mm

• Rozměry (švh); hmotnost: 107 x 62 x 35 mm; 221 g

Vybrali jsme pro vás
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Fotoaparát Samsung EC-WB150 (bílý, černý)
cena: 4.490 Kč

Fotoaparát Olympus TG-320 modrý + dárek  
cena: 3.990 Kč

Fotoaparát Olympus VH 210  
(černý, zelený, oranžový, fialový, červený, bílý) 
cena: 2.490 Kč

Velmi lehký, snadný na obsluhu a ještě k tomu s osmnáctinásobným zoomem, to je novinka Sam-

sungu. Ta je nabízena v bílém nebo černém provedení. Je velmi dobře vybavena scénickými reži-

my a automatikou, která za všech okolností dodá ten nejlepší snímek. Video nahrává v MP4. Díky 

vestavěnému modulu Wi-Fi můžete přímo v terénu sdílet všechny výjimečné a vzrušující okamžiky. 

Přímo z fotoaparátu můžete fotografie odesílat na Facebook, do služeb Picasa a Photobucket nebo 

prostřednictvím e-mailu. Můžete také odesílat videa do služby YouTube.

• Wi-Fi, SMART fotoaparát

• po registraci do 31. 8. 2012 300 fotek ZDARMA jako dárek

• Rozlišení snímacího prvku:  14,2 megapixelu

• Objektiv: Schneider Kreuznach, 18násobný optický zoom, 24–432 mm

• Rozměry (švh); hmotnost: 107 x 60 x 23 mm; 188 g bez baterie a paměťové karty

Nový mrazuvzdorný, vodotěsný a mrazuvzdorný fotoaparát Olympusu je zárukou bezstarostného 

používání. Nejenže je prakticky nerozbitný, ale je také fantasticky cenově výhodný. Za příznivou 

cenu dostanete fotoaparát se vším, co potřebujete k nahrávání videí v HD rozlišení a pořizování 

fotografií – i ve 3D. To vše s dárkem: šnorchlem, potápěčskými brýlemi a stylovým pouzdrem.

• Rozlišení snímacího prvku:  14 megapixelů

• Objektiv: Olympus, 3,6násobný optický zoom, 28–102 mm

• Rozměry (švh); hmotnost: 96 x 63 x 23 mm; 155 g včetně baterie a paměťové karty

Skvělý fotopřístroj s pětinásobným zoomem na atraktivní vzhled, výkonost i flexibilitu a nízkou hmot-

nost. VH-210 kombinuje skvěle vypadající barevné provedení s vyspělými technologickými prv-

ky a  funkcemi. Funkce jako i-Auto a Beauty režim automaticky zvolí správné nastavení vhodné 

pro danou příležitost. Nemusíte být odborníky na fotografii, stačí jen vybrat tu správnou kompozici 

a stisknout spoušť

• Rozlišení snímacího prvku: 14 megapixelů

• Objektiv: Olympus, 5násobný zoom 26–130 mm

• Rozměry (švh); hmotnost: 100 x 60 x 21 mm; 138 g včetně baterie a paměťové karty
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Dodává se ve čtyřech barvách, včetně ele-

gantní modré a červené. Má pětinásobný op-

tický zoom, přičemž stejně jako u ostatních 

přístrojů tohoto typu z fotoaparátu nic nevyjíž-

dí. Za klidu pak objektiv chrání kovová krytka, 

displej s úhlopříčkou 7,6 cm zase výrazný ko-

vový úchyt. Olympus výborně vyřešil i zajištění 

rozhraní, paměťové karty a akumulátoru. Vše 

je totiž soustředěno pod jeden kryt, který má 

ještě obvyklou pojistku proti náhodnému ote-

vření. Jak vidíte, s výjimkou GPS je tu vše, co 

byste si od odolného fotoaparátu mohli přát. A 

nezaostávají ani fotografické funkce. 

Někdy až pozoruhodné  
zajímavosti
Fotoaparátu nechybí žádná z  oblíbených či 

dokonce špičkových funkcí. Je tu živý histo-

gram a dobrá inteligentní automatika, i když 

bez sekvenčního focení, kvůli kterému musíte 

do režimu Program. Pozoruhodné je ovládání 

poklepem dovolující typicky v rukavicích napří-

klad promítání snímků klepnutím na jeden či 

druhý bok fotoaparátu. 

Olympus si hodně zakládá i na režimu 

Beauty (Make-up) a Magic (Filter) a jak vidíte, 

česká lokalizace někdy záměrně používá ang-

lické názvy. A o co jde? O fotorežimy dovolující 

v prvním případě vyhlazení pleti, v druhém pak 

dodání nejrůznějších efektů do videí a snímků, 

jako třeba „rybí oko“ či „vodní hladina“. 

Prakticky všude máte výbornou nápovědu, 

jen v panoramatickém režimu, kde by byla not-

ně zapotřebí, kupodivu chybí. Ten dělá snímky 

o velikosti asi 800 KB při 180°, a to v  libovol-

ném směru. 

Výborný
TG-820 je výborným fotoaparátem s  živými 

barvami jak ve fotografii, tak ve Full HD videu. 

Je také názornou ukázkou toho, kam odolné 

foťáky vlastně míří. S deseti metry se už po-

malu nebavíme o šnorchlování, ale o potápě-

ní, pád z výšky dvou metrů je sice podstatně 

méně častý než prostý pád z metru, ale tato 

odolnost dává naději při dopadu z menší výšky 

na nepříjemné materiály typu zahradní dlažba 

či kamenitá cesta. Ne, to jsme nezkoušeli, ale 

neodolali jsme několikanásobné simulaci jed-

noduchého pádu z kola či náhodného upad-

nutí při focení na procházce na polní cestě. Je 

zřejmé, že jde o přístroj pro aktivní lidi, na který 

když si zvyknete, už nebudete chtít jiný. Výbor-

ná výbava, rychlý start a povětšinou i rychlé 

reakce za provozu spolu s bleskurychlým pro-

hlížením snímků vás určitě potěší, i přesto, že 

TG-820 má v  režimu inteligentní automatiky 

tendenci blýskat příliš brzy a trochu hůře se 

vyrovnává s  protisvětlem. Vylepšit by chtělo 

pouze panorama, kde chybí nápověda a vy-

tváření trvá poměrně dlouho. A funkce zobra-

zení času bez zapnutí přístroje? Ta nám chybí 

už teď…

ELEKTRONIKA • TEST

odolný fotoaparát Olympus TG-820

Vodotěsný do deseti metrů, 
nárazuvzdorný při pádu ze 
dvou metrů, mrazuvzdorný 
do –10 °C a dokonce i tlaku-
vzdorný do sto kilogramů. 
Takto impozantně působí 
zatím nejvyšší odolný mo-
del Olympusu. Tedy než 
bude uveden Tough TG-1, 
což se děje právě nyní.

Nejodolnější z tvrďáků

cena: 6.990  Kč

objektiv: 5x optický zoom 
(28–140 mm), světelnost 
F 3,9–5,9, mechanická 
stabilizace

rozlišení CCD, 
citlivost:

12 mil. pixelů, ISO až 100 
až 6 400

formát fotografií 
a videa; paměť:

JPG, MJPG, 1 920 x 
1 080 bodů, 16:9; mechanika 
pro karty SD (XC) 

napájení: akumulátor Li-Ion, 900 mAh

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

rozměry (švh); 
hmotnost:

595 x 2 000 x 710 mm;  
68 kg

Olympus Tough TG-820

Na rozdíl od jiných je tu plně kovové tělo a také velice příjemná automatická krytka objektivu. Tu u odolných 
fotoaparátů najdete málokdy.

Zcela vpravo je zoomování a hned vedle fotospoušť. To, 
že nevidíte ikonku GPS, opravdu znamená, že tu není, 

což je určitě škoda.

ovládání má dvě spouště, k přepnutí například 
z náhledu fotografií stačí jen zmáčknout fotospoušť. 

Natáčet lze také kdykoli. Velice příjemnou funkcí je, že 
pokud při vypnutém foťáku zmáčknete otazník, objeví 

se datum a čas.
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Uvést foťák pro maminky s dětmi či pro pra-

prarodiče vůbec není špatný nápad. Provede-

ní navíc nepokulhává, i když kurzorový kříž jde 

poněkud ztuha. To je však daň za zabudování 

foťáku do odolného pouzdra. A  že ho potře-

buje! Je totiž určen pro aktivní používání a  je 

tudíž vodotěsný (do 3 m) a nárazuvzdorný (pád 

z až 80 cm) a nějaké to pohazování po pláži či 

na pískovišti mu neublíží. Pokud bude samo-

zřejmě správně zajištěno jediné víčko ukrývají-

cí baterii, paměťovou kartu a speciální propo-

jovací konektor. 

Ovládání jiné, ale…
S30 pohání klasické baterie. Na jedné straně 

stojí snadnost obsluhy, resp. možnost je kou-

pit kdykoli a kdekoli, a také – v tomto konkrét-

ním případě – i velmi vysoká výdrž. Na straně 

druhé fakt, že mnohé maminky (ani otcové) 

prostě nejsou schopné tužkové akumulátory 

dobíjet. Tady vám ale zřejmě na  týdenní do-

volenou bohatě postačí pouze jedna sada 

a ještě zbude. 

A  ovládání? Například na  kurzorovém kříži 

nenajdete jinou funkci než zoom a jakékoli tla-

čítko vlevo vyvolá stále stejné grafické menu. 

Přes něj, a jedině přes něj, pak nastavíte veš-

keré funkce, přičemž některé volby mají k dis-

pozici více nastavovacích obrazovek. Na první 

jsou ale vždy sdruženy nejpoužívanější funkce. 

Námitky k zamyšlení mám dvě a nepochy-

buji, že na  ně myslel i  Nikon. Sériové focení 

je až na druhé obrazovce a zcela chybí inteli-

gentní automatika. Ovšem kdyby tu byla, mu-

sel by tu být dražší procesor a cena by nebyla 

taková, jaká je. A na to, co aparát předvedl, je 

opravdu dobrá!

Jak fotí?
Bez inteligentní automatiky je potíž s  proti-

světlem venku i  uvnitř. Čip pochopitelně není 

přehnaně citlivý, takže třeba natáčet při málo 

výkonné úsporné zářivce není nejlepší nápad. 

Vše vlastně ovlivníte jen manuálním nastave-

ním režimů. Těch je deset a dobře dokumentují 

možnosti tohoto odolného Coolpixu: Namířit 

a vyfotit, Fotit nablízko, Fotit pod vodou, Pořídit 

řadu snímků, Fotit v intervalech, Fotit jídlo, Zvý-

raznit barvy, Pořídit změkčené snímky, Vytvo-

řit efekt miniatury a Fotit ohňostroj. Snímky si 

můžete ozdobit a dodat k nim zvuky, graficky 

lze ovlivnit i menu.

Venkovní fotografie, stejně jako HD video, 

jsou za dostatku světla v pohodě, vnitřní s po-

užitím blesku také, i  když ten spíná poněkud 

později. Bez blesku je ve snímcích více šumu, 

což je pochopitelné, protože nejde o  žádný 

špičkový čip. 

Coolpix S30 je dobrý fotoaparát a nikoli pou-

ze nápadem. Pokud máte malé dítě a chcete 

ho přitáhnout k  fotografii, tohle se nám mo-

mentálně zdá jako ta nejlepší cesta.

TEST • ELEKTRONIKA

cena: 2.590 Kč vč. batůžku

objektiv: Nikkor, 3x optický zoom 
(29–87 mm), světelnost 
3,3–5,9, elektronická 
stabilizace

rozlišení CCD, 
citlivost:

10,1 mil. pixelů,  
ISO 80 až 1 600

formát fotografií 
a videa; paměť:

JPG, video AVI, až 1 280 x 
720 bodů, 4:3; mechanika pro 
karty SD (XC) 

napájení: 2x tužkové baterie (AA)

vstupy/výstupy: speciální (na USB)

rozměry (švh); 
hmotnost:

102 x 65 x 39 mm; 215 g 
(včetně akumulátoru)

Nikon Coolpix S30

Pár tlačítek, žádné dodatečné funkce, hlavně 
jednoduchost. To je ústřední motto. Tlačítkům vlevo 
jsou přidělovány funkce softwarově, tj. na obrazovce, 

a zvyknete si na to nejspíše lehce.

Ač se to nezdá, fotoaparát je vlastně v pouzdře, což je dobře vidět při vyjíždění objektivu. Vpravo od blesku je 
kontrolka samospouště a nikoli pomocné světlo autofokusu. Hned vedle něj je mikrofon.

fotoaparát nikon coolpix s30

pro děti a jejich maminky
Rozumná velikost, uzpůsobené 
ovládání a několik barev. 
Tlačítek, resp. přiřazených 
funkcí je minimum, což je 
dobře, navíc foťák snese 
i tvrdší zacházení, takže s ním 
můžete vlézt i do mořské 
vody. Na závěr ho stačí jen 
opláchnout…
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Philips nabízí pro systém Android několik doko-

vých stanic. Od malé, typicky ložnicové varian-

ty AS111 (2.099 Kč) až po dok AS851 (5.199 Kč) 

s výkonem zesilovače 2x 15 wattů určený pro 

náročného zákazníka.

Abyste se s  nimi mohli propojit, potřebuje-

te mít ve  vašem chytrém telefonu minimálně 

operační systém Android 2.1, což dnes není 

problém, Bluetooth 2.1 nebo vyšší a  nutná je 

i  aplikace Fidelio. Tu si však zdarma stáhnete 

z Google Play. Jakmile vše zprovozníte, což jde 

v podstatě samo jak na drátku, budete mít před 

sebou malý multifunkční zázrak, který vzbudí 

vás a nezávisle na tom i vaši partnerku, přehraje 

vám kvalitnějšími vnějšími reproduktory v  te-

lefonu uloženou hudbu a  k  poslechu nabídne 

i stovky internetových rozhlasových stanic třeba 

z druhého konce planety.

Zdaleka ne jen budík
Hranatý dok ve skutečnosti vypadá hodně „bu-

díkově“. Na  rozdíl od  většiny ostatních doků 

Philipsu má více tlačítek, takže dovoluje ovlá-

dat vestavěný FM tuner přímo a nikoli jen soft-

warem Fidelio na displeji telefonu. Chytrý tele-

fon snadno zasunete do výborně vymyšleného 

univerzálního držáku, s  otočným konektorem 

mikro USB. To proto, že různí výrobci konektor 

na  telefonu umisťují jinak. Díky tomuto řešení 

umístíte telefon vždy displejem dopředu. Philips 

v  mechanické části odvedl rozhodně dobrou 

práci a  neméně solidní je i  samotný software 

Fidelio. Ten zajišťuje spolupráci mobilu a doku, 

který se snadno ovládá a na hlavní obrazovce 

nabídne třeba i informace o počasí. 

Jak bylo řečeno, budík je tu dvojí, přičemž 

buzení může obstarat jak FM rádio, tak hudba 

uložená v mobilu či zvuky umístěné v   pamě-

ti doku, včetně těch přírodních (oceán apod.). 

Buzení lze samozřejmě odložit (dok k tomu má 

rozměrná tlačítka) a nechat se tak budit opako-

vaně. Jediný zvuk, který pro buzení neuplatníte, 

je internetové rádio využívající služby TuneIn, 

kde jsou i některé české stanice. Nebylo by to 

totiž příliš spolehlivé.

 

Cena/výkon
Jakmile jsem zastrčil telefon Samsung Galaxy 

S  II do doku, automaticky se v něm nastavilo 

datum a čas, i  když jsem nebyl připojen k  in-

ternetu. FM tuner se dá jednoduše naladit del-

ším podržením tlačítka, ale nemusí toho naladit 

mnoho. K dispozici je totiž pouze napevno za-

budovaná anténa. 

Doková stanice využívá pro dobíjení konektor 

mikro USB, pro hudbu z mobilu napojení přes 

Bluetooth. Telefon tak můžete kdykoli vytáh-

nout z doku a ten bude hrát dál. Pouze přesta-

ne mobil dobíjet. 

Dlužno říci, že Fidelio AS141 hraje výborně. 

Výkon zesilovače je odpovídající, takže je jedno, 

jakou úroveň hlasitosti na mobilu navolíte (dok 

jsem vyzkoušel i  s  levným Huawei Sonic). Za-

registrujete nejen středy a výšky, ale i poměrně 

hutné basy. Na  zařízení tohoto typu je to roz-

hodně nadprůměrné a výtečný je i poměr cena/

výkon. Navíc k AS141 můžete napojit i libovolný 

MP3 přehrávač vybavený výstupním konekto-

rem typu jack. Philips zkrátka umí…

ELEKTRONIKA • TEST

budík s dokem pro telefon philips Fidelio AS141

Hledáte nějaký doplněk 
ke svému chytrému tele-
fonu s operačním systémem 
Android? Tento přístroj 
funguje nejen jako budík, 
ale telefon vám i dobije 
a k tomu vám pustí muziku 
třeba z FM tuneru.

Výborně hrající univerzál

cena: 2.599 Kč

základní funkce: dok pro Android s dobíjením 
telefonu a reproduktory, 
hodiny, FM tuner, dvojí budík

výkon zesilo-
vače:

2x 10 W

rozhraní: mikroUSB, Bluetooth, 
stereojack (3,5 mm) 

napájení: 230 V

rozměry (švh); 
hmotnost:

29 x 16 x 11,3 cm;  
nezjištěna

Philips Fidelio AS141

Elegantní a velice dobře hrající dok o poměrně vysokém výkonu využijete s prakticky jakýmkoli chytrým telefonem 
s operačním systémem Android.

Software Fidelio automaticky spáruje telefon s dokem 
a můžete přes něj ovládat třeba i budík či časovač 

zajišťující vypnutí stanice po určitém čase. 
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Nenápadná štěrbina vpředu umožňuje vložení 

CD, DVD nebo Blu-ray disku, USB paměť a SD 

kartu naopak najdete na boku za odklopným 

víčkem. Design tak nic nenarušuje. 

Vpředu je jediné dotykové tlačítko vysou-

vající disk, zapnutí a  vypnutí obstará taktéž 

dotykové tlačítko na zešikmené části. Veškeré 

další řízení se děje pomocí nového ovladače 

s dotykovou ploškou. 

Výbavička jako z partesu
Vedle přehrávání nejrůznějších disků, včetně 

obyčejného CD audio, můžete přehrávat i mul-

timédia z  SD karty, USB paměti či pevného 

disku napojeného přes USB, avšak kompatibi-

lita není rovnocenná, k čemuž se záhy dosta-

neme. K dispozici je také přístup k domácí síti 

přes zabudované Wi-Fi či konektor Ethernet 

(LAN) a přístup k on-line obsahu na internetu. 

Ten Panasonic nazývá Viera Connect a najde-

te v něm pouze internet přes tzv. widget, tedy 

jednoduchý program obstarávající komunikaci 

vždy s  jedním webovým serverem, například 

s YouTube. Jsou tu ale už i české widgety, jako 

videopůjčovna Voyo či zpravodajství tn.cz, 

které se velice pohodlně ovládají přes dotyko-

vou plošku dálkového ovladače. 

Domovské menu, do kterého se dostanete 

po zmáčknutí tlačítka Home, je atypické, stej-

ně jako dálkový ovladač. Mezi graficky pěkně 

zpracovanými nabídkami à la kurzorový kříž 

s OK uprostřed se opět jednoduše přepínáte 

pohybem po dotykové plošce a zvykl jsem si 

na  to rychle. Dobře to šlo ale i  přes dálkový 

ovladač vynikajícího plazmového televizoru 

Panasonic VT50, který jsem měl v  té době 

taktéž zapůjčen.

Multimédia jen některá
Panasonic bohužel zvolil cestu nerovnoměr-

né kompatibility. Přes SD kartu tak například 

nepřehrajete film v  DivX ani jakoukoli hudbu, 

přehrajete pouze video z  některých fotoapa-

rátů a kamer (MP4 s H.264 či AVCHD a MOV) 

a  fotografie v  JPG a  ve  3D (MPO). Nejvyšší 

stupeň kompatibility dostanete, pokud multi-

média umístíte na některý z disků či na USB 

paměť. Ta zvládá filmy v DivX a MKV, hudbu 

například v MP3 a FLAC či 3D fotografie, i když 

u nich to někdy trochu drhlo. Také externí titul-

ky u filmů v DivX by zasluhovaly více nastavení, 

protože nemůžete ovlivnit ani velikost písma, 

které je poněkud tenké. V každém případě se 

však zobrazovaly ve správné češtině. 

Klasické CD, DVD a BD disky fungovaly bez 

problémů, včetně ukázek ve 3D. Ty zlobily ob-

čas jen z USB paměti. Kvalita obrazu ovšem 

byla vždy vynikající a  v  tomto ohledu jsem si 

nemohl stěžovat. 

Škoda zastaralého přístupu Panasoniku 

k  multimédiím z  SD karty, ale pokud vám to 

nevadí, je BBT01 opravdu nádherným a pove-

deným kouskem. Stydět se nemusí ani doty-

kový ovladač, kde třeba mezi fotografiemi lis-

tujete stejně jako na dobrém mobilu. Prostým 

gestem.

TEST • ELEKTRONIKA

cena: 7.290 Kč

přehrává: 3D Blu-ray, Blu-ray Video, 
BD-ROM, BD-R (DL), BD-RE 
(DL), DVD Video, DVD±R 
(DL), DVD±RW (DL), CD, 
CD-R/RW; formáty (podle 
typu média): AVCHD, MKV, 
DivX, DivX HD, FLAC, MP3, 
JPG, MPO

vstupy/výstupy: HDMI, optický digitální 
audiovýstup, USB, Ethernet 
(LAN), mechanika karty 
SD (XC)

spotřeba: 8,9 W; 0,5 W (pohotovost), 
4 W (rychlý start) 

rozměry (švh); 
hmotnost:

179 x 179 x 27 mm;  
950 g

Panasonic DMP-BBT01

3D Blu-ray přehrávač panasonic DMp-BBT01

Nejen parádní design
Špičková výbava, zajímavý 
design a chytré nápady 
doprovázejí tento neotřelý 
Blu-ray přehrávač, který 
můžete provozovat třebas 
i nastojato. Jeho šířka je 
pouhých osmnáct centimetrů.

designový blu-ray přehrávač můžete položit, umístit na podstavec nebo postavit vertikálně. Nová štěrbinová 
mechanika nemá problémy ani s jednou z poloh.

Atypický dálkový ovladač chce trochu zvyku, ale pracuje 
dobře. Jen se zapomnělo na to, aby na první dotyk 

fungoval Play a na druhý Pause. kvůli tomu tak musíte 
vyvolat softwarová tlačítka.
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Když ho vybalujete, nejspíše si vzpomenete 

na název značky. Balení je precizní, elegantní 

a nadčasové. Tablet sám dorazí zasunut v tvr-

dém koženém pouzdře a záhy zjistíte, že máte 

v ruce hladce sametovou, ve skutečnosti jem-

ně pogumovanou věcičku. První pocity jsou 

zkrátka nejdůležitější.

Kde budete omezeni?
Největší potíže jsme měli poznat, kde je vršek 

a  kde je spodek. To byl nepochybně záměr, 

i když si nejsme jisti, zda zcela správný. Sys-

tém Android se sice přizpůsobí poloze tabletu, 

ale některé aplikace si říci nedají. Orientovat se 

můžeme jen podle nevýrazné kamerky na čel-

ní straně či tlačítka zapnutí na straně horní. 

V ceně dostanete dobíječku (přes USB do-

bíjet nelze), USB kabel a  hlavně zmiňované 

pouzdro. Dobíjení trvá dlouho a signalizuje ho 

velice špatně viditelná dioda. Můžeme potvrdit 

zhruba čtyři hodiny uváděné v příručce, doba 

provozu v  případě vi-

dea byla obdobná. 

Za  danou a  podle 

nás výbornou cenu se 

pochopitelně musíte 

smířit některými ome-

zeními. Především 

s nižšími pohledovými 

úhly displeje, zvláště 

shora a zdola, a s ab-

sencí GPS, Bluetooth 

a  zadního fotoapará-

tu. Komu vadí displej 

s poměrem stran 4:3, 

který zřejmě kvůli 

ceně vystřídal široko-

úhlý, půjde zcela jistě jinam. 

Tohle minusem určitě není, i  když se tablet 

zvětšil. 

Vše je ale jen malou daní za  rychlý hard-

ware, rychlou Wi-Fi síť 802.11n, rozumně tenký 

návrh (11 mm), do kterého se vešly konektory 

bez adaptérů (!), a nejnovější verzi operačního 

systému. 

Svižný a kompatibilní
S Androidem 4.0 hardware pracuje velmi hbitě 

a je vidět, že výkon je dostatečný prakticky pro 

cokoliv. Ať chcete sledovat filmy (včetně těch 

ve vysokém rozlišení) pomocí vynikajícího MX 

Playeru, který si poradí i s posledním hitem – 

kódováním x.264 –, surfovat po internetu přes 

nový prohlížeč Googlu, který pracoval napros-

to bez potíží, nebo třeba hrát nějaké ty hry, 

včetně notně náročného AirAttack HD. Ostat-

ně jeho grafika vypadala na velkém displeji stá-

le velmi dobře. 

Pouze Chess Free a  některé další hry dě-

lané pro malé obrazovky mobilů zlobily, resp. 

se trochu loudaly. V ceně dostanete i čtečku 

elektronických knih s několika českými kniha-

mi, ovšem při tzv. policovém náhledu program 

padal, takže jsme raději pracovali s  progra-

mem Cool Reader.

Horší je i  zabudovaný videopřehrávač, ale 

není problém ho nahradit MX Playerem. Sta-

čí se jen připojit na obchod Google Play, jako 

jsme to udělali my, a vzápětí máte k dispozici 

desetitisíce programů zdarma. 

Prestigio PMP5080CPRO se nám hodně 

líbil! Vzhledem ke svému univerzálnímu použi-

tí, výborným vlastnostem a také povedenému 

designu není divu. Nabízí ale ještě něco pod-

statně důležitějšího – vynikající poměr cena/

výkon. Ten, kdo nepotřebuje zejména GPS, 

tohle zařízení, které snese srovnání i s tablety 

velkých značek, nepochybně ocení.

ELEKTRONIKA • TEST

tablet prestigio pMp5080Cpro

Solidní výkon, 
výborná cena

cena: 4.290 Kč

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

procesor; paměť 
a disk:

ARM Cortex A8, jednojádrový, 
1 GHz; 1 GB RAM, 4 GB 
(2,8 GB dostupných), 
mechanika karty microSD 
(HC), až 32 GB

akumulátor: Li-Po, 5 000 mAh 

rozhraní: miniHDMI, microUSB, 
sluchátka (jack 3,5 mm), 
Wi-Fi (b/g/n)

rozměry (švh); 
hmotnost:

155 x 205 x 11 mm;  
490 g

Prestigio PMP5080CPRO

S osmipalcovým, tedy asi dvaceticentimet-
rovým multidotykovým displejem má tablet 
ideální velikost na všechno, co si budete 
přát. K tomu ještě nabízí veledůležitou pa-
měťovou kartu a také konektor HDMI pro 
napojení na moderní televizor.

Veškerá rozhraní a tlačítka, s výjimkou hlasitosti, jsou soustředěna na horní 
straně, reproduktory jsou na straně dolní. díky pogumování tablet neklouže po 

stole, ani když je našikmo, což se hodí při sledování filmu.
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Sedm let v Ulici a Jitka Farská se rozhod-

ně nehodlá stěhovat pryč – čím si vysvět-

lujete takovou oblibu jinak poměrně uťá-

plé a nevýbojné ženské? V čem je ta role 

pro vás důležitá? 

Jitka Farská zas není v Ulici pořád, mám ob-

časná volna, kdy točím i jiné postavy. Teď se vra-

címe a naše rodina bude mít skutečně zajímavou 

linku i problémy. Podobné řeší i mé kamarádky – 

vrstevnice. Takže asi jsme zajímaví hlavně tehdy, 

pokud opravdu denní seriál točí problémy nor-

málních lidí v každodenních situacích.

Co byste Jitce do budoucna poradila? 

Já naštěstí nejsem jako Jitka. Ale i ta už se 

dost změnila a začíná se mi dokonce malinko 

podobat. Naštěstí není tak aktivní. (smích)

Na co z těch sedmi let v Ulici vzpomínáte 

nejvíc? 

Samozřejmě na  úplné začátky. Jak nikdo 

netušil, do čeho jde, jak to bude nebo nebude 

fungovat. Pak na zajímavá témata, což pro mě 

osobně byl stalking – psychický teror a proná-

sledování. Psalo mi obrovské množství žen, 

které zažívaly podobné problémy jako Jitka. 

Trochu jsem dělala osvětu. Mimo jiné vznikla 

i  velká módní přehlídka našich předních vý-

tvarnic, modelky a modely jsme byli my – herci 

z Ulice. Vydražily se šaty, kabáty pro Bílý kruh 

bezpečí. Jako by se natáčením otevřel jeden 

velký problém, který je nutno řešit. My herečky 

jsme nakonec pomohly hlavně tím, že jsme vy-

světlovaly ženám, kam a na koho se s podob-

nými problémy obrátit.

Hraní v Ulici vlastně kopírovalo i dospívání 

vašich dětí, byť na rozdíl od dvou seriálo-

vých dcer máte syna a dceru. Odrazilo se 

nějak jejich dospívání i na vašem hraní? 

Dospívání je problém pro všechny – děti i ro-

diče. Každý má jiné zkušenosti a jinak je řeší. 

ROZHOVOR • ilONA SVOBOdOVÁ

Jitka Farská
se mi začíná podobat
Je vlastně škoda, že tak tvárnou a schopnou herečku, jakou je Ilona Svobodová, lidé 
znají pouze jako Jitku Farskou z „nováckého“ seriálu ulice a neuvědomují si, že kromě 
toho je také dvorní dabérkou Michelle Pfeifferové, že má za sebou více než třicet let 
působení na divadelních prknech i řadu účinkování před filmovou a televizní kamerou. 
To vše jde zkrátka v případě životem hodně zkoušené kadeřnice stranou.
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Někdy jsou podobné, dá se radit. Ale já jsem 

vždy snažila své zázemí netahat a nepromítat 

do práce. 

Bylo těžké se vyrovnat s jejich pubertou? 

Jó, to byl problém. Ale všichni jsme to zvlád-

li, přežili a máme se rádi.

Mimochodem, nezávidíte jim trochu, že 

se narodily do zcela jiného světa než vy? 

Vy jste se kdysi stávala průkopnicí inter-

netu mezi divadelníky, pro ně je to už sa-

mozřejmost… 

Jestli dětem něco závidím, tak je to možnost 

se učit jazyky. Volnost cestování a vůbec svo-

bodu projevu – to, co komouši fakt neumož-

ňovali – si teď užívám taky. Ale jazyky doháním 

těžko. I když ve francouzštině jsem napřed. Ale 

to je dané láskou k  zemi a k  jazyku. Domlu-

vím se ještě trochu německy, ale s angličtinou 

jsem začala až teď. Děti ji mají od čtvrté či třetí 

třídy. Stejně jako moje generace kdysi měla 

ruštinu… 

Chtěla jste být odmala herečkou? Co ji-

ného byste si zvolila, kdybyste mohla? 

Já jsem si nic zvolit nemohla. Dělala jsem 

několikrát zkoušky na gympl, ale z politických 

důvodů mě nevzali. Poslední možnost dě-

lat zkoušky jsem riskla podle srdce. Ale když 

o  tom tak přemýšlím, asi bych teď nechtěla 

znovu začínat. Jsem ráda, že jsem v pokroči-

lém věku. Možná by se jen mohl trochu poza-

stavit. (smích) 

Točila jste filmy u skutečně velkých reži-

sérů – Vláčila, Jireše či Bočana. Kteří pro 

vás měli zásadní význam? 

Z  režisérů a  kolegů pro mě měli zásadní 

význam ti, které jsem v daném oboru pozna-

la jako první. František Vláčil ve filmu, Luboš 

Pistorius v divadle a Blanka Nováková v da-

bingu.

 Pro každodenní výskyt v Ulici se trochu 

zapomíná, že hrajete hned ve čtyřech di-

vadlech, není vám to trochu líto? 

Dala jsem po devětadvaceti letech výpověď 

v divadle. Šla jsem do obrovské nejistoty, ale 

chtěla jsem být volná a dokázat, že mám ještě 

dost sil a i zkušeností. Neměla jsem nic domlu-

veného ani nasmlouvaného, ale riskla jsem to. 

Dnes jsem za ten krok šťastná. Hraji v několika 

divadlech, a to role, které by mi v Dlouhé nikdy 

nenabídli. Mám velký rozkmit – od  Řeznické 

přes Celetnou, Dlouhou až do Karlína. Nejvíc 

si asi cením her a  práce v  Řeznické. Špatná 

ženská s  Davidem Matáskem v  režii Lucie  

Bělohradské a  hlavně Bergmannovo drama 

Po zkoušce  s Martinem Hubou – to byla a je 

škola nad všechny školy. Teď jsem šíleně ráda, 

že mě oslovil Jakub Špalek a zkouším v Celet-

né chůvu v Romeovi a Julii.

Jak to děláte, že i při takovém penzu práce 

vypadáte pořád odpočinutě a pohodově? 

Máte snad nějaký tajný recept na udržení 

optimismu a vitality v tak náročné době?

Odpočinutá nejsem ani náhodou a  zřejmě 

klamu tělem a  svým optimismem. Jsem po-

řád unavená a v Ulici vědí, že když mám jeden 

nebo dva obrazy volno, jdu spát. A usnu! Ne-

dávno jsem na  francouzštině překládala člá-

nek, jak jsou důležité takový odpolední spánek 

nebo siesta. I některé firmy už dělají tzv. odpo-

čívárny. U nás to však určitě nehrozí. (smích)

Vaším mužem je muzikant Petr Skoumal. 

Jaké to je mít doma hudebního skladate-

le? Zpíváte si často? 

Zpívali jsme často, když byly děti malé a Petr 

skládal písničky pro děti. Teď občas jen tak za-

hraje – i klasiku – a to je moc milé. Ale chodíme 

na koncerty. Nedávno na skvělý klavírní kon-

cert v  Rudolfinu – Elisabeth Leonskaja hrála 

Schuberta a o dva dny později jsme šli na Mi-

šíkovy narozky.

A co děti – podědily i nějaké hudební geny? 

Děti hudbu milují, ale nehrají ani nezpívají. 

Váš muž je o dvacet let starší a v sedmde-

sáti jsou muži často protivní a nesnesitel-

ní. Petr Skoumal nikoliv? 

Petr i syn Filip jsou muži, takže jsou oba ob-

čas protivní, ale já asi taky. Petr je hrozně vitál-

ní a s námi – myslím – omládl. Jezdíme lyžovat 

– i když snowboard se nenaučil, ale děti taky 

ne. Chodíme v  létě hodně po horách, což je 

láska nás všech. Hory – v zimě i v létě.

Čeho si na svém muži vážíte nejvíc? 

Čeho si cením na svém muži? To víte, řeknu 

to a on zpychne. (smích)

Jste žena mnoha aktivit, nedělají vám 

problém mužské domácí práce, spor-

tujete, cvičíte a  dokonce jste se naučila 

francouzsky. Proč zrovna Francie je vaší 

celoživotní láskou? 

Francii miluju a  tíhnu k  jazyku, jídlu, vínu – 

vlastně nevím proč. Třeba mi to někdo vysvětlí. 

Ale cítím se tam strašně dobře. Samozřejmě 

je to dané tím, že si můžu o všechno říct. Ale 

je mi tam neuvěřitelně příjemně. Ať v Bretani, 

Annecy nebo v  Marseille. A  Paříž – tu miluji! 

Můžu tam jen tak někde sedět se sklenkou 

vína a pozorovat cvrkot kolem.

Francouzi ale moc cizince nemusí… 

S  Francouzi máme několik nepříjemných 

historek, ale já na ně ráda zapomenu.

Máte ještě pořád v Paříži v Latinské čtvrti 

svou oblíbenou hospůdku i s vlastní židlí? 

Jestli mám tu hospůdku a stoleček v Latin-

ské čtvrti, zjistím na  konci prázdnin. Ale fakt 

je, že i v Rakousku si své hosty pamatují. To je 

velmi milé. I kdyby to byla hra. Ale potěší.

Dabujete francouzské filmy a seriály… 

Dabing mám ráda, nejen proto, že dabu-

ji hezké filmy a skvělé herečky. Mám ho ráda 

jako profesi. A Blanku Novákovou, která mě 

trápila, ale dala mi vzácné rady. Člověk musí 

dabingem sloužit tomu herci, hrát podle něj, 

ale pod ním. Nesnažit se být za každou snahu 

lepší. A nesmí vadit. Když hlas splyne s rolí, tak 

je to správně a neškodí.

Curriculum vitae

Herečka a  dabérka Ilona Svobodová 

se narodila 20. června 1960 v Kladně. 

Už při studiu na  pražské konzervatoři 

natočila filmy Hadí jed s  Josefem Vin-

klářem, Láska na druhý pohled s Janem 

Čenským nebo Má láska s  Jakubem. 

Po  škole nastoupila do  Realistického 

divadla Zdeňka Nejedlého, patnáct let 

působila v  souboru Divadla v  Dlouhé. 

Přes množství divadelních rolí ji lidé 

znají nejvíce jako kadeřnici Jitku Far-

skou z  každodenního seriálu TV Nova 

Ulice. Kromě ní si zahrála i  v seriálech 

Druhý dech, Černá země, Náměstíčko 

či Příkopy. Patří mezi českou dabingo-

vou špičku, jejím hlasem mluví například 

Michelle Pfeifferová, Sharon Stoneová 

či Demi Moore. Je podruhé vdaná, jejím 

manželem je hudebník Petr Skoumal, 

se kterým má syna Filipa (20). Z prvního 

manželství má dceru Adélu (26). 
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Vyrazit na výlet nebo vícedenní letní dovolenou 

do těchto odlehlých končin v nejvýchodnějším 

cípu Zlínského kraje vůbec neznamená, že se 

ocitnete v místě, kde lišky dávají dobrou noc. 

Velké Karlovice, dříve známé hlavně jako vy-

hlášené zimní lyžařské středisko, teď neméně 

aktivně ožívají i v letních měsících. 

Tato malebná podhorská obec, jedna 

z  nejdelších v  České republice, se nachází 

v  regionu, který patří k  oblastem s  nejčist-

ším ovzduším na  Moravě. Málokde jinde 

dnes ještě najdete tak neporušenou krajinu, 

v níž nechybí hluboké lesy, horské bystřiny, 

malebné valašské dřevěnice na úbočích hor 

a  stáda ovcí na  pastvinách. K  tomu všemu 

přibyla v  posledních letech nabídka doplň-

kových služeb a  aktivit – moderní hotelová 

wellness centra, golfové hřiště i minigolf, la-

nový park, bike park a  především spousta 

hospůdek s  krajovou gastronomií. Velkým 

lákadlem jsou také termální bazény Wellness 

Horal se slanou vodou vyhřívanou na 36 °C 

v hotelu Horal.

Užijte si tu pestré léto – mezi tipy si jistě vy-

berete to své.

Cyklistika pro náročné  
i rodiny s dětmi

Velké Karlovice leží v podhůří Vsetínských vr-

chů, v CHKO Beskydy, která je bohatá na cyk-

listické trasy různé délky a náročnosti. Můžete 

si dokonce domluvit i cyklovyjížďky s průvod-

cem po  méně známých cestách (www.trails.

cz). I  na horách se cyklistice mohou věnovat 

rodiny s  dětmi. Loni byla dokončena cyk-

lostezka Bečva, jejíž jedna ze tří větví začí-

ná právě ve  Velkých Karlovicích. Podél toku 

Vsetínské Bečvy vede až do Vsetína, odkud je 

pak možné pokračovat buď do Rožnova pod 

Radhoštěm, nebo na Hanou k Přerovu. Cyk-

lostezka má malé převýšení, je vedena mimo 

silnice a zčásti po asfaltu, je tedy vhodná i pro 

méně zdatné cyklisty, rodiny s dětmi či brus-

laře. U cyklostezky fungují i půjčovny kol, na-

příklad v hotelu Galik, kde je možné si vypůjčit 

dokonce helmu či sedačku pro dítě. Více infor-

mací najdete na www.cyklostezkabecva.com, 

www.galik.cz.

Letní karlovská padesátka i túry 
za pokladem
Turisté by si neměli nechat ujít v sobotu 23. 6. 

turistický pochod Letní karlovská padesátka 

aneb pohodově za  valašským frgálem. Vyty-

čeno bude několik tras v délce deset až pa-

desát kilometrů, z nichž jedna je svou délkou 

a nenáročným profilem vhodná i pro děti nebo 

CESTOVÁNÍ • lÉTO NA VAlAŠSku

pěšky, na kole,  
s relaxací  
i lidovými tradicemi

Objevili jsme pro vás místo, které nezklame snad žádného výletníka. Ať už sem zamíříte 
s cílem užít si volno a zábavu s dětmi, protáhnout si tělo na kole a při turistickém výš-
lapu nebo si „jen“ odpočinout a relaxovat v lůně neporušené přírody – pro vše najdete 
výborné podmínky ve Velkých Karlovicích na Valašsku.

Cyklostezka bečva je díky nenáročnému profilu vhodná 
i pro rodiče s dětmi, seniory či bruslaře.
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rodiče s  kočárky. Po  cestě budou na  vybra-

ných stanovištích kontrolní razítka. Ta budete 

postupně přidávat na  výkaz, který obdržíte 

na  startu. Za  plně orazítkovaný výkaz v  cíli 

obdržíte diplom a kus valašského frgálu. Tra-

sy jsou koncipovány jako okruh, takže kdykoli 

během cesty si můžete výlet prodloužit nebo 

naopak zkrátit odbočením do cíle. Start je kdy-

koli mezi sedmou a desátou hodinou u hotelu 

Galik.

Okolím hotelu Galik vede také speciální turi-

stická trasa pro rodiny s dětmi. Děti plní jedno-

duché úkoly, při nichž získávají čísla do kódu, 

s nímž pak v cíli otevřou schránku s pokladem. 

Instrukce a  popis trasy obdržíte v  recepci 

hotelu Galik. Více informací pak lze najít zde: 

www.valachy.cz, www.galik.cz.

Letní dovolená v Resortu Valachy 
s dětmi zdarma
Velké Karlovice nabízejí široké možnosti uby-

tování – od  malých rodinných penzionů až 

po komfortní horské hotely s veškerým záze-

mím pro náročné. Vyhlášený je zdejší Resort 

Valachy, který sdružuje tři hotely kategorie 

od  dvou do  čtyř hvězdiček (Lanterna, Horal, 

Galik). Od června do konce září tu nabízejí zvý-

hodněné pobyty na tři, čtyři a sedm nocí, při-

čemž děti do 12 let mají ubytování se snídaní 

zcela zdarma. Dospělí mají v ceně podle délky 

a typu ubytování polopenzi, masáž, zapůjčení 

segway, hodinu bowlingu, vstup do Lanového 

parku Horal, kosmetické ošetření, tělový zábal 

Rasul či třeba degustační večeři v  zážitkové 

restauraci Vyhlídka. Příjemným bonusem je 

i bezplatný vstup do termálních bazénů a ho-

telových relaxačních center.

Resort Valachy kromě toho nabízí i další zvý-

hodněné pobyty, například Beskydy na kole (3 

noci s polopenzí, zapůjčením kola a vstupem 

do termálních bazénů za 1 990 Kč) nebo Well-

ness pobyt s relaxačními procedurami v ceně.

Koupání ve „valašském moři“
Ve  Velkých Karlovicích si můžete vychut-

nat vodní radovánky po  celý rok bez ohledu 

na počasí. Tuto příležitost přináší hotel Horal, 

jehož součástí jsou termální bazény se slanou 

vodou vyhřívanou až na 36 °C, odměněné ce-

nou „Kudy z nudy 2011“. Jsou přístupné nejen 

hostům hotelu, ale i široké veřejnosti. Tvoří je 

plavecký bazén dlouhý 20 metrů, zábavně re-

laxační bazén s jeskyní, divokou řekou a další-

mi vodními atrakcemi a dětský bazének s vod-

ním hřibem. V  teplém počasí můžete využít 

i venkovní relaxační terasu.

V  areálu Wellness Horal je kromě bazé-

nů možné navštívit i  kardio fitness centrum 

a především nedávno rozšířený saunový svět 

se saunami, párou, tepidáriem, venkovním 

i vnitřním whirlpoolem a možností saunovacích 

rituálů. Wellness Horal je jedním z mála cen-

ter na  Moravě, kde si můžete dopřát thajské 

a  ayu rvédské masáže s  exotickými maséry. 

Náš tip: Wellness den pro zdraví. Jde o celo-

denní pobyt ve Wellness Horal s masáží a tří-

chodovým menu v ceně.

Relaxaci v  Horalu můžete spojit s  řadou 

aktivit. Nachází se tu devítijamkové golfové 

hřiště, lanový park, bowling, sportovní hřiště, 

půjčovna segway či venkovní terasa s grilová-

ním. Nově se chystá otevření Kulíškovy naučné 

stezky pro děti. Pro více informací: www.well-

nesshoral.cz, www.horal-hotel.cz.

Poznejte stará řemesla a folklór
Také milovníci lidových tradic mají z čeho vybí-

rat. Během léta se koná v obci i blízké Zvonici 

Soláň řada akcí. Příležitostí poznat stará ře-

mesla přináší Řemeslné úterky v Karlovském 

muzeu. Navštívit je můžete ještě 12. a 19. 6., 

kdy řemeslníci předvedou tkaní na stavu, pa-

ličkování krajky, hrnčířství či řezbářství. V pá-

tek 29. 6. ovládnou louky kolem Zvonice Soláň 

sekáči, uskuteční se tu již 13. ročník Sečení lúk 

se soutěží v kosení. V sobotu 7. 7. můžete zažít 

Hrnčířský den v muzeu nebo Soutěž o nejlep-

ší valašský sýr v  hotelu Lanterna. Populární 

je i Karlovská pouť (2. 8.), Řemeslný den (18. 

8.) a  Mezinárodní folklórní festival Babí léto 

(10.–12. 8.). O tom všem více zjistíte na www.

velkekarlovice.cz, www.zvonice.eu, www.lan-

terna.cz.

Speciální tip:  
Karlovský gastrofestival
Pokud už si plánujete výlet na  podzimní 

měsíce, zapište si do  diáře datum 5. až 7. 

října. V  tu dobu Velké Karlovice ožijí 4. roč-

níkem Karlovského gastrofestivalu. Hospody 

a  restaurace v  údolí Léskové představí své 

speciality, nebude chybět ani farmářský trh 

s  jarmarkem, galavečeře a  kuchařské show 

nebo soutěž o  nejlepší valašský frgál. Mezi 

jednotlivými gastrozastávkami rozesetými 

ve vzdálenosti do 3,5 kilometru vás sveze vlá-

ček a koňský povoz. Určitě nebudou chybět 

nejvyhlášenější valašské pochoutky: kyseli-

ce, frgály, zabíjačkové speciality či slivovice 

(www.valachy.cz).Velké karlovice žijí v létě také folklórem.

letní dovolenou s dětmi zdarma nabízí například karlovický hotel Horal.

Termální bazény Wellness Horal jsou nositelem Ceny kudy z nudy 2011.
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Tato společnost je totiž jedním z předních ino-

vátorů na světě. Jak řekl Miroslav Veselý, ředitel 

BSH domácí spotřebiče: „Společnost BSH byla 

v roce 2010 na šestém místě v počtu přihláše-

ných patentů v  Německu.“ V  České republice 

má 24procentní podíl na trhu za rok 2011, o rok 

před tím to bylo 17,9 %. 

Praní, sušení i mytí
BSH je v  této oblasti inovátorem, protože už 

před dvěma lety uvedla na trh spotřebiče pra-

cující v energetické oblasti A+++. Ve vytýčeném 

směru postupuje úspěšně dál. Pro letošní rok si 

připravila inovace, kdy nabízí osmikilové pračky, 

určené pro větší rodiny. Ty mají stále stejné roz-

měry, jako mívaly předchozí modely.

Sami z domova víte, že osm kilogramů prá-

dla je takové množství, které se do pračky sot-

va vejde, třeba pokud jde o  froté ručníky – viz 

doprovodný obrázek. Výhodou osmikilogra-

mových praček je to, že je nemusíte plnit celé, 

ale jen zčásti, a nemusíte tedy čekat, až se vám 

doma nahromadí více prádla. Nové modely totiž 

pracují s  automatickým dávkováním tekutých 

pracích prostředků, ale i  tekuté aviváže. To je 

možné díky technologiím, které dokážou přesně 

zvážit hmotnost vloženého prádla a  zjistit jeho 

nasákavost (tedy jde-li například o prádlo s ur-

čitým podílem syntetiky v bavlně nebo o čistě 

bavlněné prádlo). Díky tomu pak pračka sama 

dávkuje přesný obsah pracího prostředku i avi-

váže. A abyste nemuseli být u pračky v pozoru 

s tekutým pracím práškem a dávkovat přesnou 

„porci“ pro každé praní, BSH vybavuje pračky 

dávkovačem, který pojme tekutý prostředek pro 

praní či aviváž na dvacet pracích cyklů. Samo-

zřejmě, že když se pak blíží náplň ke konci, jste 

na  to upozorněni. Pak stačí opět dolít roztoky 

a  můžete prát dál. Pračky s  velkým bubnem 

mají speciálně tvarované kanálky, které přispí-

vají k čistění prádla a k odvodu vody při praní 

a odstřeďování, aniž by poškozovaly prádlo. 

Možná vás v tento okamžik napadne, že tře-

ba používáte prací prostředek pro bílé a jiný pro 

barevné prádlo, ve kterém si občas necháte vy-

prat i tenisky. Co s tím? Nic! Pračky koncernu 

BSH jsou vybaveny dvěma komorami na tekuté 

prací prášky. Jedna je na prostředek pro praní 

bílého prádla, ta druhá logicky pro prádlo tma-

vé. Třeba i na už zmíněné tenisky…

Inženýři BSH do  praček Bosch i  Siemens 

vestavěli speciální programy pro praní špinavé-

ho prádla: je tu speciální program pro šestnáct 

typů skvrn, program VarioPerfect se zase stará 

o zkrácené praní až o 30 % prací doby, pračky 

mají odložený start, takže si můžete zapnout 

praní třeba v  noci, kdy máte levnější proud – 

a přitom praní nikoho neruší. Ostatně ani nemů-

že, k jejich špičkovým vlastnostem patří i sníže-

ná hlučnost. A aby toho nebylo málo, výrobce 

vám dá záruku deset let na další novinku: motor 

bez vinutí. Ten má 65% účinnost, což se pro-

jevuje menším zahříváním při provozu (a proto 

REPORTÁŽ • BSH HAuSMESSE

Každý rok na jaře prezentuje společnost BSH (Bosch und Siemens Hausgeräte) spoustu 
aktuálních novinek. Je až s podivem, že tato společnost stojí stále v čele inovací v oblasti 
domácí techniky. I letos tomu tak bylo.

Stále spousta novinek
Nové osmikilogramové pračky a sušičky. Pro představu nalevo vidíte osm kilogramů froté utěrek.
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déle vydrží a díky nižším tepelným ztrátám šetří 

energii)…

Pračky pro letošní modelový rok mají nový 

způsob ovládání pomocí otočného knoflíku 

s  centrálním tlačítkem Start/Stop (umístěným 

v otočném voliči). 

„Novinkou jsou i 4,5kilogramové pračky, nově 

pak i modely v provedení SlimLine, které jsou 

hluboké jen 47 centimetrů, takže se vejdou 

i do menších prostorů,“ dodává ještě Miroslav 

Veselý. O  novinkách v  pračkách by se dalo 

pokračovat až do konce časopisu a  ještě by-

chom museli přidat přílohu. Myslíme si však, že 

uvedené informace vás přesvědčily, že tady jste 

skutečně u profesionálů. 

A proto pojďme na sušičky. K nim pan Veselý 

dodává: „O sušičky je stále větší zájem, protože 

naše technologie umožňují energetický úsporný 

provoz v ekonomickém režimu A minus šede-

sát procent. U nás se jich zatím prodalo přes 

23 tisíc.“ Sušičky pracují v  energetickém reži-

mu A –60 %, používají BLDC kompresor, mají 

proměnlivé otáčky bubnu, takže můžete počítat 

s  tím, že jeden kilogram prádla usuší zhruba 

za 20 minut. 

A  pak jsou tu ještě myčky. U  těch můžete 

očekávat maximální možné využití vnitřního 

prostoru díky systému košů VarioFlexPlus pro 

nádobí a příborové zásuvce Vario, která umož-

ní najednou omýt až deset souprav jídelního 

nádobí. Díky dvěma ramínkům (jedno je umís-

těno nahoře, jde o systém DuoPower) můžete 

očekávat ty nejlepší výsledky při mytí i v horní 

zásuvce. Dění v oblasti myček shrnul Miroslav 

Veselý takto: „Blíží se doba, kdy i myčky budou 

vybaveny automatickým dávkováním tekutého 

mycího prostředku, což zjednoduší a ještě více 

zpohodlní obsluhu myček.“ 

Vysavače
Hrdinou této sekce je vysavač Move On!, který 

získal důležité ocenění RedDot Design Award 

2012 za  design a  funkčnost. Má příkon až 

2 200 W, otočný kulový kloub, který usnadňuje 

práci při vysávání, a je vybaven velkými koleč-

ky, takže transport po  bytě nedělá problémy. 

Filtrační sáček MEGAfilt SuperTEX pojme až 

čtyři kilogramy nečistot a  má hygienický uzá-

věr, abyste si to, co jste vysáli, zase nevysypali 

zpět. Vysavač je k dostání v několika barevných 

provedeních, která (zřejmě) podpoří zájem o vy-

sávání i  u  těch, jimž tato činnost příliš „nevo-

ní“. Jeho akční rádius je díky dlouhému kabelu 

a  zmíněnému kulovému kloubu pro připojení 

sací hadice až deset metrů. 

Pro kuchyň
Na  straně 9 tohoto čísla Inspirace si můžete 

přečíst o  indukční varné desce, která má 48 

cívek, takže je úplně jedno, kam položíte hrnec 

(o průměru od osmi do 34 centimetrů) či pekáč. 

Ten vždy dostane maximum energie, abyste 

v  něm jídlo připravili co nejlépe. Řízení desky 

690 x 480 mm se stará o  to, aby bylo na plo-

še možné obsloužit účelným a  srozumitelným 

ovládáním až čtyři hrnce či nádoby. Pokud se 

ale nádoby vzájemně dotýkají, hledí na ně elek-

tronický systém jako na jednu…

A z horka do oblasti chlazení. Byly tu prezen-

továny moderní monoklimatické lednice a mraz-

ničky, které lze postavit vedle sebe a s pomocí 

dodávaného příslušenství (mj. krycí lišta mezi ně) 

se dají sesadit dohromady, takže z nich vznik-

ne jednolitý celek. Obě pracují v  energetickém 

režimu A++ a mají zdokonalenou izolaci, takže 

v nich při výpadku energie potraviny vydrží déle. 

Díky použití motoru s  proměnlivými otáčkami 

pak můžete dosáhnout zajímavých úspor. 

A skoro na závěr jsme si nechali přímo tropy. 

Jde o  nové žehličky Sensixx, vybavené klou-

bem v místě, kde je do žehličky zavedena síťo-

vá šňůra, takže žehlení pak jde i  lépe od ruky. 

Žehlicí plocha z  hliníku (velmi rychlý ohřev) je 

potažena speciální vrstvou keramiky s  ideál-

ními kluznými vlastnostmi. Nově řešené parní 

kanálky pak dávkují páru přesně tam, kde má 

být, a žehlení je díky tomu snadné i dokonalé. 

Na spodku žehličky totiž najdete hned tři zóny 

pro předvhlčení a  následné úplné provlhčení 

žehlené tkaniny a třetí zóna se pak stará o vy-

sušení a vyhlazení. Co více si už můžete přát? 

A  zmíníme ještě jednu novinku – kávovar 

Tassimo, který si dávkuje teplotu i tlak z kapslí 

s  čárovým kódem od  firmy Jacobs. Součástí 

předvádění byla i kolekce nových kapslí, které 

teď zahrnují mimo jiné i čokoládový nápoj Milka. 

Dávka do hrnku je přesná, nemusíte tedy uzaví-

rat vodní proud, když se blíží naplnění hrnečku. 

Nejvyšší typ, testovaný na straně 24, má dokon-

ce i vodní filtr Brita. 

Celou novou kolekci předváděných výrob-

ků pak korunuje nový kuchyňský robot MUM 

5 se širokou základnou vybavení a s exkluziv-

ními recepty, dodávanými v interaktivní formě 

na DVD!
Po celou dobu výstavy byl o vystavované spotřebiče obrovský zájem.

Nastavování praček i sušiček je zcela jasné a přehledné.

Expozice vysavačů, v popředí Move on!
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Společnost LG si pozvala na  konec května 

do  Monaka do  Salle Des Etoiles novináře 

a zástupce distributorů a prodejců z celé Ev-

ropy, aby zde předvedla dvě převratné novin-

ky. Celým večerem skvěle prováděl playboy 

místních večírků a dříve i pilot formule 1 David 

Coulthard, který si později na pódium přizval 

i  mistra světa Sebastiana Vettela. Na  pódiu 

se objevila i  Gemma Sanderson, vítězka te-

levizní reality show Australia´s Next Top Mo-

del. Projevem diváky ale nejprve přivítal CEO 

pro Evropu pan Stanley Cho, který uvedl, že 

dnešní den je revoluční v historii LG, protože 

tuto firmu přibližuje cíli stát se evropskou jed-

ničkou v televizorech v duchu hesla „Když 3D 

TV, tak LG“. 

Televize s rozlišením  
4x Full HD
Poté uváděné novinky představil marketin-

gový ředitel pro Evropu pan George Mead. 

UD panely nového 84palcového televizoru 

84LM9600 s  rozlišením osmi megapixelů 

přinášejí do  vašeho domova s  předstihem 

rozlišení, na které jste zvyklí v kinech. Roz-

lišení 3 840 x 2 160 znamená čtyřnásobek 

toho, co v  současné době mohou nabíd-

nout Full HD panely běžných televizorů. 

Netřeba dodávat, že kvalita takového ob-

razu je naprosto vynikající a úchvatná, jak 

jsme mohli posoudit. Není divu. I  o  tento 

model byl mezi novináři a návštěvníky velký 

zájem.

REPORTÁŽ • lG EuROpE TV pR CONVENTiON

Den 23. květen 2012 se vryje do paměti mnoha účastníků akce, kterou uspořádalo evropské 
zastoupení společnosti LG. Tímto dnem totiž na trh vstoupily dvě novinky – první byl největší 
televizor 4K s rozlišením 3 840 x 2 160 obrazových bodů, tedy zástupce třídy 4K televizorů se 
čtyřnásobným rozlišením oproti Full HD (1 920 x 1 080), LG uD 2160p, a druhou novinkou pak 
byl největší 3D televizor OLED s úhlopříčkou obrazovky 55 palců, tedy 140 cm. Ten je v součas-
nosti největším tohoto druhu na světě. K dostání bude exkluzivně v prodejní síti Euronics. 

jen čtyři milimetry tenká!
Nová dimenze televizí:

Celým večerem skvěle provázel david Coulthard, zde 
spolu s Gemmou Sanderson, vítězkou reality show 

Australiá s Next Top Model a neuvěřitelně mladičkým 
a skromným Sebastianem Vettelem.
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Čtyři milimetry tenká 3D OLED TV
Pak následoval vrchol večera – představení 

nové 55palcové televize s úhlopříčkou 140 cm. 

Na  rozdíl od  konkurenčních OLED televizorů 

je zde každý pixel LG OLED TV tvořen čtyř-

mi barvami. Díky tomu je barevné podání 

televizorů mnohem přesnější a  přirozenější. 

Do standardního modelu RGB je ještě přidána 

bílá barva pro zdokonalení barevného výstu-

pu. Tato technologie zobrazování se nazývá 

White OLED nebo také WRGB technologie. 

Přidáním čtvrté barvy se dosáhne vyšší úrov-

ně jasu a přirozenějšího podání barev. Obraz je 

více živý a pro lidské oči příjemnější. Perfektní 

obraz je zaručen za všech okolností – za jas-

ného okolí i při pozorování z jakéhokoliv úhlu.

Jednotlivé zobrazovací body White OLED 

panelu jsou tvořeny vrstvou organických slou-

čenin, ten je vyráběn firmou LG. Společnost LG 

trpělivě po celou dobu, kdy se od technologie 

OLED prezentované poprvé před pěti lety od-

vrátily zřejmě díky nízké výtěžnosti výroby spo-

lečnosti Samsung i  Sony, představovala nové 

modely tenkých televizí OLED – a to každý rok 

v Evropě na výstavě IFA, konané vždy na konci 

prázdnin v  Berlíně. Nyní zkušenosti této firmy 

dovolily přinést na trh naprostou bombu: televi-

zor pouze 4 mm široký, takže se do něj nevejde 

kromě panelu v podstatě už nic jiného – ani tře-

ba reproduktory. Tohle všechno – včetně tuneru 

a elektroniky – technici LG vestavěli do základ-

ny, která je s  televizním panelem o  hmotnosti 

jen asi osm kilogramů propojena pomocí dvou 

optických kabelů. To má pro vás obrovskou 

výhodu – panel LG 55EM9600 lze snadno za-

věsit na zeď, a přitom vůbec nemusíte slevovat 

z nároků, které na televizory od LG máte. Na-

víc optické kabely v podstatě ani nejsou vidět, 

takže máte vlastně vyřešen problém propojení 

základní jednotky a televizoru. 

3D OLED TV od LG je nabitá tech-
nologiemi 
Najdete tu například technologii WiDi pochá-

zející z  dílen Intelu, která umožňuje přenášet 

mezi počítači a  ultrabooky obraz bezdrátově 

až k pěti zařízením – to u televizorů zatím není 

příliš běžné. Samozřejmě, že zde je funkce 

Funkce 3D Depth Control, která umožňuje 

upravit úroveň hloubky obrazu tak, aby sle-

dování 3D obrazu bylo maximálně příjemné 

a  komfortní. Milovníci 3D mohou využít kon-

verze 2D obrazu do 3D. Sledování 3D je kom-

fortní díky lehkým 3D brýlím, které nepotřebují 

baterie ani napájení. Přes 1 200 aplikací s pré-

miovým obsahem je dostupných prostřednic-

tvím Smart TV. Divák zde najde i  3D World, 

který dodává přímo do  televizoru zajímavý 

3D obsah. Díky Smart Share Plus pak může 

majitel televizoru přehrávat obsah, který je ulo-

žen na notebooku, mobilním telefonu, tabletu 

nebo USB flash disku. Televizor naopak umí 

televizní vysílání streamovat do  jiného zobra-

zovacího zařízení, jako je smartphone, tablet 

nebo počítač. To vše komfortně a  bez drátů 

prostřednictvím Wi-Fi. Ovládání televizoru je 

snadné díky intuitivnímu dálkovému ovladači 

LG Magic Remote. Ten umožňuje ovládat tele-

vizor ve čtyřech režimech: hlasem, kolečkem, 

gesty a ukazováním na obrazovku.

Ať už ve 2D nebo ve 3D, LG OLED TV totiž 

nabídne obraz, který nebyly schopny vyprodu-

kovat ani LCD ani LED panely. Technologie na-

bízí nekonečný kontrast, rychlost překreslení 

pixelu činí pouhých 0,02 ms. To je 100x rych-

lejší překreslení, než jaké umožňují současně 

dodávané konvenční displeje. Díky tomu je 

obraz křišťálově čistý a ostrý.

LG OLED TV je napěchován tou nejlepší 

technikou z dílen LG. O brilantní 3D se stará 

technologie LG CINEMA 3D, nadstandard-

ní funkční výbava je zajištěna díky Smart TV. 

Design Cinema Screen znamená, že ráme-

ček kolem obrazovky je široký jen 1 mm! To, 

že je tohle vůbec možné a  panel se nepro-

hne, je umožněno použitím nových sloučenin 

a materiálů, používaných v leteckém průmyslu 

na stavbu draku letadel a v automobilismu při 

stavbě lehkých a pevných karoserií a kopkitů. 

I to bylo jednoticím prvkem, protože celá akce 

se konala v předvečer závodů formule 1 – Vel-

ké ceny Monaka. 

Stejně jako vozy formule 1 jsou i nově uvá-

děné White OLED televizory LG nabité novými 

technologiemi. Přestože o finální ceně tohoto 

televizoru se stále ještě diskutuje, jedno je jisté. 

Nejpozději ve  čtvrtém čtvrtletí letošního roku 

se objeví tato televize na trhu. Nicméně tento 

55palcový televizor OLED TV bude exkluzivně 

k dostání jen v  síti prodejen Euronics, kde si 

exkluzivitu na našem trhu zachová do konce 

tohoto roku.

LG tedy do  vašich domovů přinese revo-

luci, protože obraz, alespoň jak jsme mohli 

hodnotit na předvedení v Monaku, je skuteč-

ně skvostný. Posunuje opět o kus dál to, co 

si představujeme pod pojmem kvalita obrazu. 

Jediným problémem u nás bude zdroj signá-

lu, protože na pozemně šířený signál DVB-T 

se moc koukat nedá, není totiž díky své vyso-

ké kompresi této televize hoden. Proto uva-

žujte (díky v  OLED TV vestavěnému tuneru 

DVB-S2) o příjmu družicového signálu – ten 

totiž pootevře okno do celého světa. Okno, ze 

kterého je vidět vše ve špičkové kvalitě pře-

konávající dosavadní plazmové, LCD i  LED 

technologie.

rozlišení nového 84palcového uHd panelu, použitého 
v novém televizoru lG 84lM9600, je čtyřnásobné 
ve srovnání s běžnými Full Hd panely. Zde vidíte 

z prezentace srovnání čtyř 42palcových panelů Full Hd 
se uHd obrazovkou 84 palců. Ani současná řada 3d lEd televizí od lG není k zahození, 

jak vidíte, jejich rámeček není ani dva centimetry široký.

V současnosti největší televizor s panelem rozlišení uHd. i hosteska byla nadšená z věrného podání barev, i když 
bankovky byly trochu veliké…
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SOuTĚŽ • O pŘEHRÁVAČE FiRMY pHilipS

autor: Milan Loucký, foto: Philips

Zcela novou řadu představuje pět přehrávačů, 

z nichž můžete vyhrát čtyři. Nejvyšším mode-

lem řady je model GoGear Muse s 2,8palco-

vým displejem a  intuitivním ovládáním a  FM 

rádiem s  RDS. Jeho ladné tvary a  luxusní 

olověná barva v  sobě ukrývají vysoký výkon 

a  nejnovější technologie. Technologie Philips 

FullSound a  sluchátka tlumící okolní zvuky 

umožní užít si čistý zvuk i v hlučném prostředí. 

Užitečnou funkcí je SafeSound, která analyzu-

je, co a jak dlouho posloucháte, a pro případ, 

že by úroveň hlasitosti mohla váš sluch poško-

dit, informuje vás o tom, případně ztiší hlasitost 

na bezpečnou úroveň. GoGear Muse se vyrábí 

s pamětí 8 a 16 GB, ale můžete využít slot pro 

MicroSD karty do 32 GB.

1. cena: GoGear Ariaz
Kompaktní pře-

hrávač GoGear 

Ariaz má 2,4pal-

cový displej, 

vhodný i  pro 

přehrávání filmů. 

I  on má funkce 

FullSound a  Sa-

feSound. Sound 

Personalization je 

intuitivní způsob 

nastavení zvuku, 

aby vyhovoval 

vašim preferen-

cím a potřebám. Díky zabudovanému repro-

duktoru můžete hudbu poslouchat i se svý-

mi přáteli. Zároveň ho můžete používat i pro 

záznam zvuku. Ariaz se vyrábí s  pamětí 4, 

8 a 16 GB.

2. Cena: GoGear Vibe
Zde si můžete vybrat 

z  barevných variant 

podle nálady či ba-

rev v šatníku. K dis-

pozici máte růžovou, 

červenou, fialovou, 

modrou a  černou 

variantu. Nebudete 

ochuzeni ani o  vy-

sokou kvalitu zvuku 

a  funkce FullSound 

či SafeSound. 

Na 1,8palcovém dis-

pleji si přehrajete filmy a  budete mít přehled 

o hudebních albech. I zde si můžete pustit rá-

dio. GoGear Vibe se za pět minut nabije pro 90 

minut poslechu. Varianty jsou se 4-, 8- nebo 

16GB pamětí.

3. cena: GoGear Raga
I GoGear Raga má 

v  nabídce pět ba-

revných provede-

ní: červené, fialo-

vé, růžové, modré 

a  černé. Barevný 

displej a  intuitivní 

ovládání zaručuje, 

že vždy budete mít 

kontrolu nad svými hudebními alby. Funkce 

FullSound oživí vaši hudbu, takže vám bude 

připadat, že se nacházíte na živém vystoupení 

oblíbené kapely. GoGear Raga je již po šesti 

minutách nabíjení připraven až pro šedesát 

minut poslechu. Dodává se se 2, 4 a  8 GB 

paměti.

4. cena: GoGear SoundDot
GoGear Sound-

Dot je šitý na míru 

sportovcům, ale 

hodí se i do měs-

ta a  na  cesty. 

V  průměru má 

málo přes čtyři 

centimetry, ne-

váží skoro nic. 

Je vybaven kli-

pem pro připnu-

tí na  mikinu, bundu, za  pás, na  kabelku či 

batoh, takže nepřekáží v  ruce a nevypadne 

z  kapsy. Díky USB konektoru ho připojíte 

kdekoli a  funkce Fast Charge zajistí velmi 

rychlé nabíjení. Ovládání se děje naprogra-

movanými světelnými a zvukovými indikáto-

ry. Semafor z LED diod pak informuje o sta-

vu baterie. Dodává se v bílé, růžové a modré 

s 2GB pamětí.

Soutěžte o přehrávače s Philipsem!
Odpovědi zasílejte do  pátku 3. srpna 2012 

na  e-mail inspirace@motyl.cz nebo poštou 

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

757  01 Valašské Meziříčí. Do  předmětu e-

-mailové zprávy nebo na obálku uveďte heslo 

„Soutěž“. Pro rychlejší jednání o zaslání výhry 

předejte své telefonní číslo. Výherci budou 

zveřejněni v příštím čísle časopisu, které vyjde 

v pondělí 27. srpna 2012.

1. Jak se jmenuje technologie firmy Philips, která u přehrávačů GoGear chrání 
sluch před poškozením?

2. Jak označuje Philips technologii intuitivního nastavení zvuku, aby ten vyhovoval 
vašim preferencím a potřebám?

3. V kolika barevných odstínech se vyrábějí přehrávače GoGear Vibe a Raga? 

OTáZky

SOuTĚŽ

Nepřekonatelný hudební zážitek 
Philips představuje novou řadu MP3 a MP4 přehrávačů 
GoGear pro život v pohybu. Ať již se chystáte na sport, 
do města nebo na cesty, hudební přehrávače Philips vám 
vždy zprostředkují ten nejlepší hudební zážitek. 

1.
CEna 3.

CEna

2.
CEna

4.
CEna
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Znění tajenky křížovky pošlete nejpozději do pátku 3. srpna 2012 na e-mail inspirace@motyl.cz nebo poštou na adresu Inspirace Euronics, P. O. Box 218, 757 01 Valašské Meziříčí. 
Do předmětu e-mailové zprávy nebo na obálku uveďte heslo „Křížovka“. Abyste mohli vyhrát, musíte správně vyluštit znění tajenky. Výherci budou zveřejněni v příštím čísle časopisu, 
které vyjde v pondělí 27. srpna 2012.

Vyluštěte křížovku, pošlete nám řešení a máte možnost vyhrát jeden z celkem pěti epilátorů Panasonic modelových 
řad ES-WD92 a ES-WD42.  Obě řady jsou určeny jak pro suchou, tak i mokrou epilaci, která je velmi šetrná. Zvlhčená 
pokožka je totiž mnohem pružnější a její poškození při vytržení chloupku je ohleduplnější. Epilační disky pro vytrhávání 
chloupků zachytí delší i tenké chloupky snadno a rychle.

Vyhrajte jeden z pěti epilátorů Panasonic ES-WD92 nebo ES-WD42!

63inspirace euronics • 3/2012
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VYUŽIJTE NAŠE OSOBNÍ SLUŽBY

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

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

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

1.   GARANCE NEJLEPŠÍ CENY

2. NEJVÝHODNEJŠÍ SPLÁTKY

3. DOPRAVA
ZÁKLADNÍ INSTALACE 

 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE

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

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

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

4. PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY

5. POJIŠTĚNÍ 
NAHODILÉHO POŠKOZENÍ

6. ODBORNÉ PORADENSTVÍ

elektro z vaší ulice 

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

S firmou Philips o zajímavé výrobky

Na  otázky soutěže se společností Philips 

správně odpověděli a  ceny z  minulého čísla 

získávají tito vylosovaní výherci:

1. Kávovar Philips Saeco Intelia One Touch 

Cappuccino získává František Ryšánek 

z Mladé Boleslavi. 

2. Vysavač Philips FC8455 vyhrává  

Zdena kopáčková z Prahy.

3. Dokovací hudební stanici pro mobilní tele-

fon Philips Fidelio AS111 vyhrává  

Vlastimil Švestka z Bojkovic.

4. Sluchátka Philips Shibuya získává  

František Ptáčník z Havlíčkova Brodu.

Správné odpovědi:

1. Jak složitá je příprava ranního kapučína 

u  přístroje Philips Saeco Intelia One Touch 

Cappuccino? Je snadná, připravíte ho 

stiskem jednoho tlačítka.

2. Jaký má akční rádius vysavač Philips 

FC8455? Devět metrů. 

3. Jak je možné napájet dokovací stanice řady 

Philips Fidelio? Ze sítě i z baterií.

4. Jak se jmenuje technologie zlepšení zvuku 

u sluchátek Philips CitiShape? MusicSeal.

Křížovka

Tři radiopřijímače Hyundai za zaslání 

správné tajenky „Malé přenosné rádio pro 

milovníky retrostylu“ putují k následujícím 

vylosovaným výhercům:

Josefu Stěhulovi z Vrchlabí,  

Venuši Kubáčové z Mladé Boleslavi  

a Anně Šebestové z Hodonína. 

Všem výhercům srdečně gratulujeme 

a ostatním děkujeme za zájem. Příště to 

vyjde třeba právě vám!

Chceme vám být blíž: Euronics i na impulsu

Certifikát kvality pro inspiraci

příští číslo

V  prodejnách 

sítě Euronics je 

kvalita obsluhy 

a  spokojenost 

zákazníků prvo-

řadá.  

Prodavači by 

vás měli při-

vítat a  zjistit, 

proč přichází-

te, zjistit vaše 

přání a  požadavky. Měli by se vám věno-

vat na profesionální úrovni, seznámit vás se 

všemi možnostmi, které při nákupu máte, 

a  nabídnout individuální řešení vašeho ná-

kupu, upozornit vás na  všechny možnosti 

financování prodeje, pokud jej nemůžete 

rea lizovat z prostředků, které máte k dispo-

zici přímo na  místě. Při návštěvě prodejen 

sítě Euronics byste měli být rovněž infor-

mováni o aktuální nabídce Osobních služeb 

a výhod, a pokud si vyberete nějaké zboží, 

prodavači by vám měli zajistit dopravu spo-

lu s instalací zařízení přímo na místě. Takový 

přístup považujeme v dnešní době za stan-

dard, a protože „náš zákazník je náš pán“, 

součástí nákupu by mělo být i příjemné roz-

loučení s vámi. 

Pokud se budete chtít účastnit hodnocení 

navštívené prodejny, máte dvě možnosti 

– na  prodejně si vyzvednete lístek Garan-

ce nejlepší obsluhy, vyplníte jej a  odešlete 

na náklady společnosti Euronics. Nebo mů-

žete po návratu z obchodu navštívit stránku 

nejlepsiobsluha.euronics.cz a  zde vyplnit 

předvyplněný dotazník. V tom případě mů-

žete dokonce každý měsíc vyhrát nějakou 

cenu, kterou věnuje společnost Euronics.

Snaha být vám, zákazníkům, co nejblíže, nás 

vede ke spolupráci s mnoha médii. Nejnovějším 

komunikačním prostředkem je celoplošně šířené 

vysílání Radia Impuls. Ve spolupráci s ním připra-

vujeme poradní okénka, kde experti společnosti 

Euronics radí, jak vybrat nový vysavač, přenosný 

DVD přehrávač, jak vařit v  tlakovém hrnci, jaké 

jsou trendy fotografování atd.

Abyste nás příště nepropásli, přidáváme tedy nej-

bližší termíny a témata vysílání na rádiu Impuls:

Nezapomeňte si přeladit Rádio Impuls vždy v úterý 

12. 6. 2012, kdy vás odborníci seznámí s vysava-

čem ETA Stylo, a 19. 6. 2012, kde si můžete po-

slechnout o novince v mobilních telefonech Sam-

sung – Galaxy S III. Všechny rady si můžete zpětně 

přečíst také na www.euronics.cz v sekci Aktuality.

Náš časopis se letos účastnil soutěže o  Zla-

tý středník, ve kterém jsou odbornou porotou 

vybírány nejlepší firemní tiskoviny. V  této sou-

těži jsme obdrželi certifikát profesionální úrov-

ně Rated 2011. Tohoto 

ocenění si velmi vážíme 

a  máme z  něj radost. 

Doufáme, že i vy…

Malí velcí pomocníci do kuchyně
Malí pomocníci s velkým vý-

konem. Tak jsme nazvali růz-

ná zařízení, která vám doma 

pomohou zpracovat úrodu 

z  vaší zahrádky tak, abyste 

mohli vyrobit marmelády, 

džemy, usušit ovoce. A  pů-

jde nejen o  jedno účelové 

stroje, ale i  o  roboty, které 

zvládnou kromě toho v  ku-

chyni i další věci.

Počítač do školy
S  nadcházejícím novým 

školním rokem je v  mnoha 

rodinách třeba se rozhod-

nout, jaký počítač koupit 

ratolesti, aby s jeho pomocí 

zvládla všechny školní ná-

strahy. A pokud má být zaří-

zení pro vašeho dorostence 

mobilní, jaké vybrat? V této 

oblasti je totiž nabídka na 

trhu poměrně dost široká.

Inspirace Euronics 4/2012 vyjde v pondělí 27. srpna 2012.

Hlavními tématy následujícího čísla budou:

Euronics uvádí: Garance nejlepší obsluhy



Dopřejte svému prádlu tu nejlepší 
péči. Dvakrát. Pračka a sušička 
řady iQ 800 od Siemens nabízí 
kombinaci výjimečného designu, 
inteligentního ovládání a přede-
vším unikátních funkcí, které Vám 
zaručí perfektní výsledky a k tomu 
mimořádnou šetrnost k životnímu 
prostředí i k Vaší peněžence. Prač-
ka disponuje mimo jiné systémem 
automatického dávkování i-Dos, 

díky němuž použije vždy optimální 
množství pracího prostředku, a tím 
Vám uspoří čas a až 7 000 litrů 
vody ročně. Sušička s tepelným 
čerpadlem blueTherm spotřebuje 
až o 60 % méně energie, než je sta-
noveno pro třídu A, což z ní dělá 
světovou jedničku v úspoře ener-
gie. Pokud chcete vynikající výkon 
a maximální úsporu, tady jsou. 
Více na siemens-home.com/cz.

Siemens. Seznamte se s budoucností.

www.siemens-home.com/cz

Dvakrát tolik výjimečnosti. 
Mnohokrát méně spotřeby
Pračka s automatickým dávkováním i-Dos 
a sušička se samočisticím kondenzátorem

* Spotřeba energie v kWh za rok na základě 
220 standardních pracích cyklů s progra-
my bavlna 60 °C a 40 °C s celou a polovič-
ní náplní a spotřeba v režimech s nízkou 
spotřebou energie. Skutečná spotřeba 
energie bude záviset na tom, jak je spo-
třebič používán. **Spotřeba energie 
o 60 % (pouze 0,19 kWh/kg úspornější), 
než je mezní hodnota třídy spotřeby 
A (0,48 kWh/kg).
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