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Vážení čtenáři Inspirace,

musím se s vámi 

podělit o událost, 

ze které mám 

obrovskou radost. 

Časopis Inspirace 

Euronics totiž 

vstoupil do desá-

tého roku svého 

vydávání! Je to neuvěřitelné, ale je to tak. Je 

skvělé, že už desátým rokem vám přinášíme 

– jak doufám – zajímavé informace z oblasti 

domácích spotřebičů i spotřební elektroniky. 

Snažil jsem se poctivě dohledat, kolik 

recenzí a článků pro Inspiraci Euronics bylo 

napsáno, kolik papíru se potisklo a kolik 

dlouhých hodin jsme strávili při přípravách 

časopisu pro vás. Bohužel se mi to nepoda-

řilo, jak to tak bývá. Časopis se, myslím, 

přerodil v rádce vás, kupujících, a ve vašeho 

pomocníka, který svým obsahem informuje 

o inspirativních nových výrobcích a testuje 

ty, o kterých si myslíme, že jsou právě pro 

vás zajímavé a mohou se stát doplňkem 

a pomocníkem ve vašem domově. 

Mám obrovskou radost i z toho, že tento 

časopis byl loni oceněn asociací PR agentur 

ČR, což osobně považuji za velký úspěch! 

Všech, kteří na tomto projektu dělali a dělají! 

Je neuvěřitelné, že se při tvorbě Inspirace 

dokázalo sejít tolik prima lidí, s nimiž se nám 

podařilo dotáhnout časopis k fantastickému 

nákladu přes sto tisíc výtisků, určených pro 

návštěvníky prodejen Euronics, tedy pro 

vás.

Chci tímto poděkovat všem, kteří se 

na přípravě časopisu podílejí – od autorů, 

korektorky, grafiků, specialistů a obchod-

níků sítě Euronics až po vydavatele. 

Věřím, že obsah naší Inspirace bude pro 

vás i nadále přínosem, časopis vám bude 

rádcem i pomocníkem při výběru toho 

správného zboží. 

Děkuji i vám za to, že nám fandíte, 

třeba tím, že si časopis odnesete domů 

a přečtete si ho celý. Zvláštní dík pak patří 

těm, kteří si ho archivují – třeba proto, že 

v něm stále nacházejí něco, co je mottem 

i názvem časopisu: totiž inspiraci. 

Váš

Milan Loucký
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ŽIJU PRO SVÉ CHLAPY!
Rozhovor S Lucií Křížkovou, Miss ČR 2003
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- LCD displej 8“, 8 GB �ash paměť
- 1 GB RAM, mini HDMI výstup
- cena 3.499,-

TA 8200

www.gogen.cz

DOTYKOVÝ TABLET

2012   2013

GoGEN SMART LINK
s tabletem internet do vaší televize

Bezdrátová klávesnice 
(2,4 GHz)

Bezdrátová myš

HDMI kabel
USB 
přijímač

Tablet TA 8200

Obyčejný 
televizor

HDMI 
výstup

si ze svého televizoru udělat 

SMART TV

GoGEN přináší nové řešení,  jak

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

TA 8300DOTYKOVÝ TABLET

ODBORNÉHO ČASOPISU
TABLET GoGEN VÍTĚZ TESTU

Stereo & Video

GoGEN SMART LINK – s tabletem 
GoGEN internet do vaší televize.

Tablet GoGEN je nadstandardně vybaven oproti 
modelům stejné cenové kategorie. Navíc má 
mini HDMI výstup a USB vstup, kterým tablet 
můžete propojit s běžným televizorem. 
Tak do televizoru snadno dostanete internet 
a bezdrátovou klávesnicí a myší jej můžete velmi 
jednoduše ovládat. Všechny aplikace a funkce 
tabletu si tak může jednoduše užívat v pohodlí 
velké obrazovky.
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Myslete na budoucnost
S telefonem HTC One SV (11.499 Kč), který můžete mít 

buď v azurově modré nebo ledovcově bílé, v budoucnosti 

rozhodně budete. Je totiž jedním z mála, který vedle 

obvyklého 3G zvládá i superrychlé mobilní připojení LTE 

čtvrté generace. Špička je to ale i jinak. Displej krytý 

odolným sklem Gorilla Glass má úhlopříčku 10,9 cm, 

fotoaparát pracuje se světelností 2,0 a vše pohání dvoujá-

drový procesor Qualcomm Snapdragon S4 na frekvenci 

1,2 GHz.

Pro náročné 
Do střední třídy digitálních jednookých zrcadlovek pracují-

cích se snímacími čipy formátu DX vstupuje Nikon D5200 

(od 18.990 Kč) s rozlišením 24,1 milionu bodů, výklopným 

a otočným LCD a snímáním videa v rozlišení Full HD s 50 

nebo 60 sn./s a zvukem ve stereu. Sériové snímání s 5 sn./s je 

k dispozici v plném rozlišení, k mání je 16 motivových progra-

mů a přepracované uživatelské rozhraní. Mezi řadou dalšího 

příslušenství můžete najít třeba i Wi-Fi adaptér.

I pro 3D
Vlajkový model řady Samsung NX se nyní jmenuje 

NX300 (cena nestanovena) a nabízí snímač typu CMOS 

ve formátu APS, nepřetržité fotografování rychlostí až 

8,6 sn./s, optickou stabilizaci a mj. i zabudované Wi-Fi. To 

vše při rozměrech 122 x 64 x 41 mm a hmotnosti 350 g. 

Současně byl představen i 2D/3D objektiv s ohniskovou 

vzdáleností 45 mm a vynikající světelností 1,8, určený i pro 

natáčení videa.

Kochejte se rozměrně
Vrchol nabídky Sony nyní představuje HX955 se štíhlou, 

minimalistickou konstrukcí, parádní výbavou a zajímavým 

kruhovým podstavcem z hliníku. Ten dovoluje náklon panelu 

v rozmezí 0–6°, takže televizor s úhlopříčkou 140 cm (76.999 Kč) 

nebo 165 cm (129.999 Kč) můžete umístit i na nízký nábytek. 

Sony současně oznámilo zabudování aplikace pro videpůjčovny 

Topfun do všech svých televizorů s internetovým připojením.

foto: Lenovo, HTC, Nikon, Sony

Nejtenčí 27palcový All-in-One
All-in-One počítač (AIO) Lenovo IdeaCentre A730 kombi-

nuje volitelný 27palcový Quad HD (2 560 x 1 440) nebo 

27palcový Full HD (1 920 x 1 080) bezrámový displej 

s desetibodovým multidotykovým ovládáním do méně než 

jeden palec tenkého těla s široce nastavitelným zobra-

zovacím úhlem od –5° až po 90°, takže jej lze používat 

v jakékoli poloze. A730 podporuje Windows 8 Pro, nabízí 

výběr ze třetí generace procesorů Intel Core a úložné 

zařízení až do 1 TB.

Ultrabook jinak
Na Lenovo IdeaPad U510 je zajímavých hned několik 

věcí. Předně cena od 16.000 Kč a zabudovaný displej 

s úhlopříčkou plných 15" (38 cm), což opravdu není v této 

kategorii zvykem. Notebook je přitom vysoký 21 mm, váží 

2,2 kg a baterie vydrží až 6 hodin. Díky WiDi se bezdrá-

tově napojíte na televizor v HD kvalitě a prostřednictvím 

chytré dotykové destičky s podporou gest se vám s Win-

dows 8 bude lépe spolupracovat.

S drátem i bez
Trojice luxusních sluchátek Sony s uzavřenou konstrukcí 

míří na všechny zájemce o kvalitní muziku. Základní ver-

ze MDR-1R (5.000 Kč) pracuje s velice širokým pásmem 

4 Hz až 80 kHz, MDR-1RNC (10.000 Kč) k tomu navíc 

přidává i digitální potlačení okolního hluku (99,7 %) a je 

určena pro už opravdové hudební gurmány. Třetím mo-

delem jsou sluchátka bezdrátová (Bluetooth) MDR-1RBT 

(7.500 Kč), která můžete jednoduše spárovat i s chytrými 

telefony. Bez nabití vydrží až 30 hodin.
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Levně a výkonně
Iconia B1-A71 je další z řady 

tabletů Aceru, ovšem tentokrát 

mířící například na ty, kdo chtějí 

tablet pro děti nebo levný první 

tablet. Displej má úhlopříčku 

7" (18 cm), hmotnost je velmi 

nízká (320 g), stejně jako cena 

3.333 Kč. I přesto je však 

zabudován rychlý dvoujádrový 

procesor pracující na 1,2 GHz 

a nechybí ani paměťová karta 

ani přední kamera. Nově je 

podporována i náhlavní souprava 

pro telefonování přes Skype. 

Používání tabletu jednou rukou má 

usnadnit rohový grip. 



PODRUBRIKA • RubRIKA
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Časopis Stereo & Video zabývající se novin-

kami v  elektronice, recenzemi a  zajímavými 

reportážemi z veletrhů totiž ocenil nejlepší vý-

robky spotřební elektroniky uplynulého roku. 

Letošní výherce volila vybraná komise složená 

z  týmu odborníků a  redaktorů časopisu. Ta 

hodnotila výrobky několika kategorií, rozděle-

ných podle jednotlivých druhů spotřební elek-

troniky.

Nejlepší výrobky 2012–2013 byly zveřejněny 

v časopise Stereo & Video 1/2013. Ve třídě ce-

nově dostupných tabletů se titulem „Výrobek 

roku Stereo & Video 2012–2013“ pyšní doty-

kový tablet Gogen, model TA 8200. 

A  co o  tomto tabletu s  bohatou výbavou 

a  s  rozumnou cenou napsal jmenovaný ča-

sopis? Citujeme: „Ve třídě cenově dostupných 

tabletů je aktuálně velká tlačenice a výrobci se 

mají co ohánět, aby upozornili právě na  svůj 

model. A  přitom je to zdánlivě jednoduché – 

stačí zkonstruovat takový přístroj, který za op-

timální peníze nabídne optimální výkon. Jeho 

designéři jej zbavili všech zbytných prvků pro 

danou kategorii a zaměřili se na jeho multime-

diální dispozice. TA 8200 má v  základu dva 

přehrávače hudby a  jeden videopřehrávač, 

zvládá Full HD, české titulky umí bez typogra-

fických prohřešků a  poradí si i  s  dokumenty 

ve formátu PDF či DOC. Pokud je vám vlastní 

heslo ‚Za málo peněz hodně muziky‘, je tento 

tablet volbou pro vás.“

I  náš loňský test ukázal, že tento tablet je 

přímo nabitý skvělými možnostmi, zaujme po-

měrně velmi dobrým displejem, výbavou a pří-

jemným ovládáním. To vše ještě navíc podtrhu-

je velmi dobrá cena přístroje. 

Značka Gogen ve svých internetových Smart 

TV nově nabízí připojení k největší on-line vi-

deopůjčovně Topfun. Zdarma k  internetové 

TV Gogen dostanete poukaz na službu Top-

fun Nonstop, jejíž aktivací zhlédnete během 

jednoho měsíce až 500 filmů, a to bezplatně! 

Vybírat můžete z atraktivních filmů včetně hol-

lywoodských trháků. Poukaz Topfun Nonstop 

dostanete ke všem modelům Smart TV Gogen 

v ceně od 4.665 Kč.

autor: Milan Loucký, foto archiv Euronics, Gogenautor: Bohumil Herwig, foto: Asus, Nikon

TAbLETY S WINDOWS 8 NASTUPUJí

MALý I rYchLý, STYLOVý I KAPESNí

Asus ve třech variantách uvedl VivoTab – tablety pracující pod operač-

ním systémem Windows 8 a designem navazujícím na řadu Transformer 

charakteristickou klávesnicovým dokem s akumulátorem. Nejinak je 

tomu i  u  VivoTab RT TF600 (10,1", 14.990 Kč) a VivoTab TF810 (11,6", 

19.990 Kč). Pouze nejnižší model ME400 (12.490 Kč) takto vybaven není, 

dokoupit lze však přídavnou klávesnici napojitelnou přes Bluetooth. Do 

580 gramů vážícího tabletu je pak zabudován – stejně jako u ostatních 

– kvalitní displej typu IPS (10,1", tj. 25,7 cm) a sada rozhraní s microUSB 

a microHDMI, doplněná o mechaniku paměťové karty. VivoTab ME400 

je stejně jako VivoTab TF810 postaven kolem dvoujádrového procesoru 

Intel Atom Z2760, 1,8 GHz, doplněného o 2 GB RAM a 32, resp. 64 GB 

na disku. Stejné je i rozlišení displeje (1 366 x 768 bodů), i když VivoTab 

TF810 nabízí úhlopříčku 11,6" (29,5 cm). Navíc pak i elegantní kovový de-

sign se speciální povrchovou úpravou, čtyři reproduktory a 8megapixelo-

vý foťák s LED bleskem a objektivem s automatickým ostřením a hlavně 

světelností 2,2. Tablet je silný pouze 9 mm a váží 675 g. Dokoupitelný dok 

prodlužuje výdrž až na 13 hodin.

Třetí model, VivoTab RT TF600 s hmotností 525 gramů, se od ostatních 

liší především jiným procesorem (čtyřjádrový, Nvidia Tegra 3, 1,3 GHz), a tu-

díž i použitím Windows 8/RT. V ceně navíc dostanete Microsoft Office 2013 

a tato varianta má také nejnižší nároky na energii (s dokem až 16 hod.). 

U všech tabletů najdete GPS, Wi-Fi 802.11b/g/n a Bluetooth 4.0, Vi-

voTab ME400 a VivoTab RT TF600 můžete mít i s 3G modulem za cca 

3.000 Kč navíc.

Nikon uvedl čtyři nové fotoaparáty. Jeden s výměnnými objektivy Nikon 1 

S1, dále Nikon 1 J3 a dva modely z řady Coolpix – S6500 s Wi-Fi a stylový 

S2700. Současně s nimi se objevily i dva objektivy pro řadu 1 – Nikkor 

6,7–13 mm, f/3,5–5,6 a Nikkor 10–100 mm f/4–5,6.

Nikon 1 S1 (11.990 Kč s 11–27,5 mm) je prvním modelem řady S a  je 

zaměřen na vysokou rychlost práce a maximální jednoduchost obsluhy. 

Míří na ty, kteří vyznávají snadnou obsluhu kompaktů, ale vyžadují vyšší 

kvalitu snímků i  videa. Je vybaven displejem s  úhlopříčkou 7,5 cm (3") 

a lze k němu připojit i bezdrátový Wi-Fi adaptér. 

Nikon 1 J3 (15.290 Kč s 10–30 mm, viz foto) se vyznačuje střídmým hli-

níkovým tělem a stejně velkým displejem, avšak jeho rozměry jsou pouze 

101 x 61 x 29 mm a hmotnost 240 g. Stejně jako předchozí fotoaparát 

i tento zvládá video ve Full HD s 30 či 60 sn./s. Oba ostatně mají zabu-

dován stejný snímací prvek CMOS ve formátu CX a nabízejí rovněž rychlé 

snímání série snímků s 15 nebo dokonce s až 60 snímky za sekundu 

v případě jednoho zaostřovacího pole. Standardně však oba přístroje po-

dle aktuální scény přepínají mezi 73 zaostřovacími poli s fázovou detekcí 

a 135 zaostřovacími poli s detekcí kontrastu. 

Coolpix S6500 (4.990 Kč) má vestavěný Wi-Fi modul, snímač CMOS 

a  širokoúhlý objektiv s  12násobným optickým zoomem začínající už 

na  25 mm. Aparát, který můžete zakoupit v  šesti barvách (na  snímku 

v oranžové), má rovněž samostatné tlačítko pro zachycení videa, které lze 

natáčet v rozlišení Full HD, tedy 1 920 x 1 080 bodů. 

Poslední novinkou je levný a štíhlý S2700 (2.590 Kč), provedený v pří-

mo kapesní velikosti (95 x 58 x 21 mm) a vybavený šestinásobným zoo-

mem začínajícím na 26 mm. Video zvládá v HD Ready (720p) a k dispozici 

je dokonce v sedmi barvách.

ELEKTRONIKA • NOVINKY
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500 filmů zdarma k internetové televizi Gogen

V Inspiraci Euronics jste 
si mohli v čísle 4/2012 
na straně 27 přečíst recenzi 
na tablet Gogen TA8200 
(3.499 Kč). Tento výrobek se 
stal jedním z hitů loňských 
Vánoc, ale dostalo se mu 
i cti být oceněn jako nejlepší 
výrobek roku.

K chytrým televizorům Gogen nyní dostáváte poukázku na měsíční užívání videopůjčovny Topfun zdarma.

Ocenění pro tablet Gogen TA8200
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Šetrné sušení
Nejen energetickou úsporou, ale také šetrným zacházením 

s prádlem se pyšní nová sušička Bauknecht TRKA-HP 7751 

(21.990 Kč) s tepelným čerpadlem a velkým objemem bubnu 

121 litru. Usuší až sedm kilogramů prádla, které hlídá  Senzor 

Green Intelligence tak, aby při nejnižší spotřebě energie bylo 

usušeno včas a perfektně. Funkce Eco monitor na LCD displeji 

informuje o očekávané spotřebě energie již při nastavování jed-

noho ze 14 programů. Se spotřebou 1,37 kWh je přístroj zařazen 

do energetické třídy A –50 %.

Kříženec
Kuchyňský robot Kenwood Major KM086 

(32.987 Kč), který současně disponuje indukčním 

vařením, využijete i netradičně například k vaření 

polévek, omáček nebo marmelád. Jeho opravdu 

silný 1 500W motor lehce zvládne objem 6,7litrové 

pracovní nádoby, stejně jako míchání potravin při 

indukčním vaření s příkonem až 1 100 W. K bohaté 

výbavě patří také mixovací nádoba s možností drcení 

ledu nebo mixování horkých tekutin, krouhač se šesti 

disky, napařovací košík a metly pro různá použití.

Epilace světlem
Nejmodernější metodu epilace IPL (intenzivní pulzní svět-

lo) využívá dámský epilační přístroj Rowenta EP9840D0 

IPL derma perfect (8.996 Kč). Tato metoda působí 

neinvazivně a bezbolestně, přesto má dlouhodobé půso-

bení, protože zabraňuje i růstu nového chloupku. Podle 

fototypu pokožky můžete zvolit z pěti stupňů intenzity 

světla, detektor odstínu pokožky ale zablokuje impulz, 

pokud je pokožka příliš tmavá. Okénko o ploše 4 cm2 

urychluje epilaci, takže chloupky v podpaží či tříslech 

odstraníte za 5 minut. Přístroj splňuje nejpřísnější normy 

pro bezpečnost očí.

Plochá váha za super cenu
Kuchyňská váha, která díky své výšce jen 1,5 cm nezabere 

příliš místa, se nazývá Gallet BAC 835 (396 Kč).  Váživostí 

do pěti kilogramů vyhoví potřebám i velké rodiny a nabízí 

standardně přesnost čtyřsnímačového systému 1 g. Levný 

je i provoz díky třem bateriím typu AAA. Dobře čitelný LCD 

displej a plná výbava funkcemi (tára, automatické nulování 

i vypínání) přesvědčí o příznivém poměru kvalita – cena.

foto: Bauknecht, Gallet, Hyundai, Kenwood

Vše pro ochranu vlasů
To je filozofie kulmy Philips CurlControl HP8618 

(999 Kč). Keramický povlak SilkySmooth kónického 

tělesa kulmy umožní tvarovat vlasy bez porušení jejich 

struktury. Nastavení teploty 130 až 200 °C dovolí 

přizpůsobení každému typu vlasů tak, aby nedošlo 

k jeho poškození. Bezpečnost provozu zajistí chladná 

špička tělesa, stojánek pro odložení, zámek nastavení 

a zejména automatické vypnutí po hodině provozu.

Elektrostatická filtrace
Sloupová elektrostatická čistička 

vzduchu Hyundai AP 235 (2.996 Kč) 

vyčistí místnost až 40 m2 při 

spotřebě jen 25 W. Navíc ionizuje 

vzduch, což přispívá k dalšímu 

osvěžení a čištění vzduchu i od pa-

chů. Další využitou ozdravnou UV 

technologií dochází k dezinfekci 

vzduchu od bakterií a virů. Čističku 

můžete používat celodenně, protože 

hlučnost dosahuje pouze 48 dB 

a náklady na elektrostatickou filtraci 

se rovnají nule.

Pijte čistou vodu
Proč se tahat s taškami plnými předražené vody v PET 

lahvích, když je tu jiná možnost? Filtrační konvice 

Hyundai Aqua Optima Accolade (499 Kč) vyčistí vodu 

z kohoutku svým unikátním patentovaným systémem 

pětistupňové filtrace od chloru, pesticidů, herbici-

dů, těžkých kovů, a navíc předchází tvorbě vodního 

kamene v kuchyňských spotřebičích. V provedení Slim 

se i s objemem 2,5 litru (1,7 l přefiltrované vody) vejde 

do dveří chladničky a tak poskytne chutnější a čistější 

vodu z kohoutku.

Univerzální odšťavňovač
Pro běžné ovoce a zeleninu, ale i pro citrusové plody 

je určen odšťavňovač Philips Avance Collection HR 

1870 (3.999 Kč), vybavený motorem o příkonu 700 W 

se dvěma rychlostmi. Odšťavňování je zjednodušeno 

velkým průměrem vkládací šachty a inovovaným 

mikrosítkem, které usnadňuje čištění. To usnadňuje 

i dřeň shromažďovaná na jednom místě a možnost mytí 

odnímatelných dílů v myčce. Po výměně nástavců přístroj 

umožní jednoduché odšťavnění citrusových plodů.
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Kombinovaná chladnička Samsung RB31FERNCSS (15.490 Kč) nabí-

zí kapacitu chladničky 206 litrů a 98 litrů mrazničky. Při výšce 185 cm 

a hloubce 66,8 cm zabere jen 59,5 cm na šířku s celkovým užitným ob-

jemem 304 l. To spolu s energetickou třídou A++ svědčí o kvalitní izolaci.

Systém chlazení NoFrost a  cirkulace vzduchu zabezpečuje stejno-

měrnou nastavenou teplotu v celém prostoru, provoz bez námrazy a tím 

bez starostí o odmrazování. Kromě mrazničky, kde lze pomocí digitál-

ního ovládání nastavit teplotu v  rozmezí –15 až –23 °C a  chladničky 

1–7 °C, je k dispozici i CoolSelect Zone s přepínáním teplot pro uložení 

zeleniny nebo masa a ryb v hodnotách +3 nebo 0 °C. Tyto teploty udrží 

citlivé potraviny dlouhodobě čerstvé. Teplotu v mrazničce hlídá alarm, 

který upozorní na nárůst teploty nad bezpečnou mez.

Vnitřní vybavení akcentuje jednoduchost použití. Vysouvací přihrádka 

Easy Slide rychle zpřístupní i vzadu uložené potraviny bez jejich přesklá-

dávání a rizika nepříjemných nehod. Samostatný košík ve dveřích urče-

ný na omáčky, který můžete celý jednoduše vyjmout a položit na stůl, 

najdete pod názvem Grab‘n Go Basket. Snadné orientaci v chladničce 

napomáhá vnitřní LED svítidlo. Pro ukládání lahví je samozřejmostí spe-

ciální drátěná police.

Díky invertorovému motoru s  pěti úrovněmi chodu je dosahováno 

plynulejšího řízení teploty, energetických úspor i tiššího chodu přístroje, 

který dosahuje pouhých 41 dB. Na motor výrobce poskytuje desetiletou 

záruku. 

I přes malý půdorys 40 x 60 cm vhodný do panelákových koupelen 

je pračka Electrolux EWT1366HDW (12.990 Kč) vybavena pokročilou 

parní technologií. Pára zde pomáhá k vyhlazení záhybů po praní, které 

usnadňuje žehlení, nebo ji využijete k odstranění zápachů u prádla, kte-

ré není znečištěné, ale například nasáklé kouřem z restaurace, pomocí 

programu „pára osvěžení“.

Poradí si s šesti kilogramy prádla pomocí 14 programů, mezi nimiž 

najdete i ty speciální: 14minutový pro lehce znečištěné prádlo, pro jed-

nu deku či přikrývku do tří kilogramů nebo cyklus pro sportovní oble-

čení. Programy lze kombinovat s běžnými dodatkovými funkcemi, jako 

je předpírka, snížení rychlosti odstřeďování, dětská pojistka nebo extra 

máchání. Funkce extra máchání lze nastavit i trvale, takže na ni neza-

pomenete. Navíc zde najdete možnost odložení startu, snadné žehlení 

nebo funkci Time Manager, která umožní nastavit délku programu. Ří-

zení pračky má na starosti elektronika Fuzzy Logic – ta stojí i za po-

zoruhodnou i dosaženou energetickou náročností, oceněnou známkou 

A+++. To znamená spotřebu 0,83 kWh pro rozhodující cyklus bavlna 

60 °C. Účinnost praní je již tradičně A a odstřeďování B – díky „pouhým“ 

1 300 otáčkám za minutu. K nízké spotřebě i hlučnosti 53 dB (77 dB 

při odstřeďování) přispívá využití nového typu invertorového motoru.

DOmácí spOTřEbIčE • NOVINKY

inSpirace eUrOnicS • 1/201310
www.eta.cz

eta-inzerce-210x297.indd   1 12.09.12   15:08

autor: Miloš Chadt, foto: Electrolux, Samsung



autor: Milan Loucký, foto: Verbatim, Samsung, Sony

ELEGANcE  • NOVINKY

Mobilní bluetooth reproduktor
Verbatim přichází se stylově bílým mobilním Bluetooth reproduktorem 

(1.299 Kč), ideálním společníkem na cesty. Lze do něj streamovat hudbu 

z jakéhokoliv zařízení vybaveného Bluetooth, včetně chytrých telefonů, 

tabletů i notebooků. Navzdory miniaturním rozměrům (výška 75 mm a průměr 

80 mm) a malé hmotnosti 195 g je mobilní reproduktor vybaven dvojicí 40mm 

reproduktorů, poskytujících jasný, silný a vyvážený stereozvuk ve velkých 

místnostech i venku. Vestavěný akumulátor Li-Ion nabízí až šest hodin pře-

hrávání a k nabití potřebuje jen čtyři hodiny a USB.

Nová špička nabídky
Samsung představil ultrabook Series 7 Ultra s vyšší mobilitou 

a výkonností v ultratenkém a lehkém celohliníkovém těle. Series 

7 Ultra je navržen jako vrcholný ultrabook pro multimédia a nabízí 

skvělý vizuální zážitek i výtečný zvuk. Má nový Full HD displej 

(1 920 x 1 080) s vyšším jasem oproti předchozí verzi, reproduk-

tory JBL a grafiku od AMD. Výdrž baterie je osm hodin, proceso-

ry Intel Core i5 nebo i7 s až 256GB SSD diskem poskytují výkon 

nejnáročnějším uživatelům, kteří ocení intuitivní vícedotykové 

ovládání a zapnutí jen během šesti vteřin. 

Nová herní konzole Playstation 3 ve třech svůdných barevných variantách
Společnost Sony Computer Entertainment představila tři nové barevné variace PS3, která byla od září loňského roku dostupná jen v klasické černé 

barvě. Tři nové barevné varianty se však týkají pouze verze nové PS3 s úložným prostorem 500 GB (7.690 Kč) a budou na trhu v prvním kvartále 

tohoto roku. Barevné varianty PS3 budou na českém a slovenském trhu nabízeny v provedení: klasická bílá (classic white), azurově modrá (azurite 

blue) a granátově červená (garnet red). Všechny varianty jsou dodávány se dvěma ovladači DualShock 3 ve stejné barvě, jako je konzole. 

Nová herní konzole PS3 doznala kompletních změn v oblasti vnitřní architektury, kdy její vnitřní objem i celková hmotnost jsou o polovinu menší 

ve srovnání s prvním modelem PS3, který byl osazen 60GB pevným diskem. Díky posuvným dvířkům, skrývajícím mechanismus herního disku, 

si nový model PS3 zachovává moderní design, což umožní jeho umístění na různá místa v domácnosti. Obrovská kapacita 500GB pevného disku 

umožňuje uživatelům vychutnávat a ukládat více obsahu, včetně her, fotografií a videí. 

Od uvedení herní konzole PS3 na trh v listopadu roku 2006 bylo již celosvětově vydáno přes 3 300 titulů na discích BD a přes 4 100 těch, které si 

hráči mohou stáhnout on-line. K této nabídce stále přibývají další nové atraktivní tituly.
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Samsung GALAXY Camera

Samsung Galaxy Camera (12.999 Kč) dispo-

nuje 21násobným optickým zoomem a  šest-

náctimegapixelovým snímačem 16M BSI 

CMOS, díky kterým vznikají fotografie s  věr-

ným podáním barev. Optický zoom se ovládá 

tlačítkem či pomocí dotykového displeje HD 

Super Clear Touch o  velikosti 12,12 cm (4,77 

palce) a lze s ním pořizovat snímky vzdálených 

předmětů, stejně jako širokoúhlé snímky či de-

taily a makrosnímky. 

Operační systém Android 4.1 Jelly Bean 

komunikuje s  okolím prostřednictvím Wi-Fi 

i s využitím SIM karty s datovým tarifem. Díky 

systému Android je možné kromě předinstalo-

vaných aplikací obohatit obsah Galaxy Came-

ry o  jakoukoli aplikaci z  nabídky Google Play 

nebo Samsung Apps Store. Orientaci v nabíd-

ce usnadňuje nástroj S Suggest, který vyhledá 

nové aplikace pro úpravu fotografií nebo zábav-

nou hru. Galaxy Camera využívá řadu funkcí ze 

smartphonu Galaxy S III, mezi něž patří i ovlá-

dání hlasem, takže je možné fotoaparátu sdělit 

pokyny „přiblížit“ nebo „fotit“. 

Se Samsung Galaxy Camerou lze využít 35 

funkcí pro úpravu fotografií Photo Wizard. Tak 

je možné pracovat se snímky přímo v přístroji 

a není nutné k jejich úpravě využívat další zaříze-

ní, třeba počítač. Díky čtyřjádrovému procesoru 

a zmiňovanému HD Super Clear Touch displeji 

se fotky upravují snadno, pohodlně a  rychle. 

Pomoci mohou aplikace Auto Face Calibration 

pro úpravy detailů, Movie Wizard pro editaci 

a profesionální úpravu videí přímo na obrazov-

ce přístroje, Smart Content Manager pro práci 

se soubory a označování obličejů, Smart Pro, 

s  nímž lze v  několika krocích vytvářet snímky 

s uměleckým duchem. Rich Tone zajistí sytější 

barevné tóny fotografie při přesvíceném okolí 

a Light Trace zase automaticky nastavuje rych-

lost závěrky pro focení objektů za tmy.

Auto Cloud Backup je funkce automatic-

kého uložení fotografií do  cloudového úložiš-

tě prostřednictvím platformy AllShare. Galaxy 

Camera nabízí také funkci sdílení pořízených 

fotografií s využitím funkce Share Shot. Samo-

zřejmostí je, že lze lze propojit fotoaparát s dal-

šími členy rodiny Galaxy, včetně SIII a  Note 

II, a tak sdílet své fotografie a videa se svými 

blízkými. Funkce All Share Play s pomocí Wi-Fi 

přenese videa, fotografie i zvuk na obrazovku 

chytré televize Smart TV. 

13inspirace euronics • 1/2013

Kombinací špičkové technologie 
fotoaparátů Samsung a nejno-
vější verze systému Android 
4.1 Jelly bean s možnostmi 3G 
a Wi-Fi připojení vznikl nový 
typ zařízení pro ty, kdo rádi fotí 
a chtějí fotografie ihned po jejich 
vytvoření upravit a podělit se 
o ně se svými přáteli. Přístroj má 
na jedné straně kameru a vzadu 
pak displej ovládaný dotykem.
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DOmácí spOTřEbIčE • ŽIJME AKTIVNĚ

Vánoce jsou vždy obdobím, ve kterém při odpočinku nejsnáze nabereme kila navíc. Většina z nás 
je stráví vsedě před televizními obrazovkami, ze kterých se linou pohádky jedna za druhou. Při 
jejich sledování pak postupně zdoláváme kila cukroví, které jsme na oslavu tohoto jedinečného 
svátku upekli. A důsledek se brzy dostaví – kila jdou zákonitě nahoru. Máme pro vás tedy připra-
veno pět tipů, jak zjistit vaši hmotnost a jak se kil navíc poté i zbavit.

masážní podložka Hyundai mAs504 
cena: 796 Kč

masážní přístroj Hyundai Fm 838 
cena: 596 Kč

Fritéza Tefal ActiFry FZ FZ700038
cena: 3.996 Kč

Herní konzole microsoft Xbox 360 Kinect  
+ hry Kinect Aventures a Nike Fitness
cena za komplet: 7.973 Kč

Osobní váha ETA 287090000 
cena: 996 Kč

Masážní podložka pro ty, kteří chtějí být hýčkáni, se snadno obsluhuje pomocí ovladače, má snadnou 

údržbu, na výběr je šest přednastavených masážních programů a lze vybrat čtyři individuálně nastavi-

telné masážní oblasti. Mimo to nabízí tři intenzity masáže a tři úrovně rychlosti. Cílená intenzivní masáž 

pomůže rychle snižovat napětí, bolesti svalů a únavu. Je vhodná i do auta. Možnost použití na všech 

druzích sedadel, snadné uchycení a údržba. 

• Délka masáže 15 minut

• Čtyři masážní vibrační motory

• Napájení 230 V + 12V adaptér do auta

Masážní přístroj na nohy, který má přes 400 stimulačních bodů. Zlepšuje prokrvení pokožky a krev-

ního oběhu v oblasti chodidel. Má tři možnosti použití: vibrační masáž, vibrační masáž + bublinky + 

teplá lázeň anebo bublinky + teplá lázeň. Součástí přístroje jsou i čtyři odnímatelné masážní válečky.

• Barva: bílomodrá a bíločervená

• Napájení: 230 V 

• Příkon: 90 W

Nepřilnavá fritéza ActiFry se dá označit za revoluční výrobek. Díky cirkulaci horkého vzduchu jí pro 

přípravu jednoho kilogramu hranolků vystačí pouhá jedna lžíce oleje (3 % tuku). Kromě smažených 

brambor si však s přehledem poradí také s přípravou různých druhů zeleniny, omáček i masa. Výhodou 

fritézy je absence jakýchkoli pachů, čistá a bezpečná obsluha. O všem máte přehled díky digitální-

mu displeji s časovačem. O dávkování oleje se stará patentovaná lopatka a unikátní tepelné impulzy. 

Po vyjmutí otáčivé lopatky je možné připravovat řízky, smažený sýr atd. K výrobku je dodávána i kniha 

s recepty a nepřilnavou nádobu je možné mýt v myčce. Fritujte a přitom jezte zdravě! 

• Příkon: 1 500 W

• Kapacita: 1 kg

Zakoupením tohoto setu získáte nejen herní konzoli Microsoft Xbox 360 včetně rozšíření o Kinect ka-

meru a funkčnost ovládání pohybem před obrazovkou, ale navíc i hru Kinect Adventures, která vás 

skutečně pobaví a naučíte se s Xboxem 360 spolupracovat, hrát si s ním a ovládat ho. Naše téma 

o hubnutí však doplňuje dárek druhý, který k herní konzoli dostáváte navíc – a tím je hra Nike Fitness. 

Jak můžete vidět na obrázku, vyberete si cvičení, které vás baví, a prostředí, kde chcete cvičit. Přestože 

se vše bude odehrávat před obrazovkou vašeho televizoru (vřele z vlastních zkušeností doporučujeme 

vytvořit si před obrazovkou dostatek místa a odklidit stolky, květiny a vázy s květinami), na obrazovce 

budete v prostředí, které jste si vybrali. Váš osobní trenér pak předcvičuje různá cvičení (několik druhů 

na protažení, posílení, ale také cviků nebo cvičebních sérií k hubnutí) a vy se na obrazovce vedle něj 

(viz obrázek, ten stín napravo od trenéra jste vy) snažíte dělat to samé, co vám předcvičuje. Systém 

pak vyhodnotí, jak jste se snažili, a ukáže vám účinnost vašeho cvičení, dá vám body a ukáže počet 

spálených kalorií nebo joulů, jak jest vaše ctěná libost. 

Velmi zajímavá váha s možností zjišťování hmotnosti až do 180 kg (s indikací přetížení, které snad 

nebudete potřebovat) a s přesností vážení na 100 mg. Tato váha má digitální ukazatel LCD o roz-

měru 81 x 40 mm a nabíjí se sama prostřednictvím solárního panelu, který najdete na místě nášla-

pu – na horní stěně váhy. Minimální osvětlení pro zajištění provozu váhy je 100 luxů.

• Tenké provedení – váha je pouze 22 mm vysoká

• Automatické vypnutí, automatické vynulování

• Bezpečnostní sklo o tloušťce šest milimetrů

Doporučujeme pro váš domov Největší pohroma jsou vždycky Vánoce!

Vánoce, Vánoce přicházejí – tak zní slova 

z oblíbené písničky, kdy nás ještě nestrašil 

Děduška Marjóz a ani marketingově založe-

ný Santa Klaus, ale dárky naděloval Ježíšek. 

Vánoce kolem nás proletí většinou rychlostí 

uragánu a nám po nich zbudou někdy krás-

né vzpomínky na to, jak jsme se sešli u stro-

mečku a  rozbalovali dárky, ale v některých 

případech i  pneumatika kolem pasu připo-

mínající maskota firmy Michelin – pozůstatek 

po ochutnávání těch skvělých rohlíčků, pra-

cinek, lineckých koleček, mastného osmiki-

lového kapra, kachny, husy, knedlíků, pečiva 

a kdovíčeho ještě. Mnozí z nás se do Silves-

tra odmítají postavit na  váhu, aby se příliš 

nelekli toho, kolik tuku v našem těle přibylo. 

Známe takové případy, kdy někteří jedinci si 

dokonce z elektronické váhy vyjmuli baterii, 

aby neviděli, jak rychle jdou kila nahoru.

Naši dvoustránku tentokrát věnujeme 

přístrojům, které nám pomohou s  naší 

hmotností něco dělat. Protože tady je zcela 

jasné, že pro naše tělo je spíše pohromou 

slogan Vánoce odcházejí, ale kila zůstávají. 

Jen ještě doplníme, že mnozí z  nás si pak 

na váhu stoupnou o silvestrovské noci, kdy 

je jim to – především díky množství zkonzu-

movaného alkoholu – tak trochu jedno, aby 

otevřeně všem okolo nebo sami sobě sděli-

li, že v právě nastupujícím roce s  tím určitě 

musejí něco udělat. Na Nový rok se na váhu 

postaví znovu, k obědu si dají opatrně hrst 

luštěnin v  podobě čočky, která prý přináší 

štěstí a peníze – a tím začnou plnit svá před-

sevzetí o tom, že tentokráte určitě zhubnou. 

Přinesli jsme vám tedy několik zajímavých 

přístrojů, které vám pomohou kila shodit 

a pomohou rovněž plnit předsevzetí o zdra-

vé výživě. Microsoft Xbox 360 Kinect s hrou 

Kinect Training je věc, která má pro vás ně-

kolik výhod. Za  prvé herní konzoli ovládá-

te svým tělem, takže se hýbete – a pokud 

do Xboxu ještě vložíte hru Kinec Training, jste 

na nejlepší cestě shodit svá přebytečná kila. 

Pěkně v pohodě a doma, takže se nemusíte 

stydět za svůj válec, který najednou narostl 

ve spodní části vašeho těla, před vysporto-

vanými návštěvníky fitness center. Přinášíme 

i tipy na přístroje, kterými zjistíte svou hmot-

nost, a také na ty, které vám umožní připra-

vovat stravu chutnou a bez tuků.
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DOmácí spOTřEbIčE • VYSAVAČE

Vysavač je spotřebič, který máme doma každý a řada z nás 
i v několika exemplářích a provedeních. Nejčastěji vlastníme 
klasické vysavače se sběrným sáčkem, akumulátorové vysa-
vače pro rychlý úklid v domácnosti i v autě, vysavače pro mokré 
vysávání, univerzální, hrncové nebo vestavěné vysavače. Když 
k tomu připočteme novější cyklonové vysavače, vodní a automa-
tické vysavače, dostáváme hezkou řádku typů a variací přístrojů 
pro vysávání. Při vývoji tolika směry tedy nutně musejí přicházet 
novinky. A přicházejí. Drobné, ale i důležitější.

Co nového?

autor: Miloš Chadt, foto: ElectroluxinSpirace eUrOnicS • 1/201316

Novinka nejpodstatnější
Princip vysávání nečistot proudem vzduchu je 

znám více jak sto let, proto si možná někdo 

myslí, že již není možné na vysavačích mno-

ho vylepšit. Uspořádání vysokootáčkového 

komutátorového motoru a turbíny se dlouhou 

dobu neměnilo. Pouze otáčky motoru časem 

rostly, aby mohl růst i sací výkon přístrojů. Ne-

dávno však nastala změna v  nové koncepci 

motoru a  ve  tvaru turbíny, která se projevila 

zvýšeným výkonem, tedy nižší spotřebou až 

o 50 % a podstatnou redukcí hlučnosti.

Nové motory s nižší spotřebou při stejném 

příkonu znamenají příspěvek k  ekologičtěj-

šímu provozu, což bývá u  některých značek 

posilováno i využitím recyklovaných plastů pro 

jejich výrobu.

Hlučnost pod lupou
U  vysavače s  novým provedením motoru se 

stává důležitým hluk vzduchu procházející 

vysavačem, ale i  sacími hadicemi, trubicemi 

a  sacími hubicemi. Co nejnižší hlučnost je 

v poslední době trendem nejen u vysavačů. To 

je důvod, proč se výrobci začali zabývat zdo-

konalováním cest vzduchu z hlediska jeho co 

nejhladšího průtoku celým systémem, což má 

vliv nejen na snížení hlučnosti, ale i na zvýšení 

možného průtoku vzduchu a tím i sacího výko-

nu vysavače. V souvislosti s tím věnují výrobci 

pozornost také sběrným sáčkům i prachovým 

komorám, ve kterých jsou uloženy. Ty musejí 

umožňovat co nejlepší průchod vzduchu sáč-

kem, který přitom musí zachytávat maximum 

nečistot. Protože jdou tyto požadavky z prin-

cipu proti sobě, vznikly i  další druhy filtrace, 

o kterých bude řeč později.

Závod ve filtraci 
Od  vysavače očekáváme, že bude nečistoty 

nejen vysávat, ale také zachycovat, a to co nej-

dokonaleji. Není divu, že v našem už tak hodně 

znečištěném prostředí je filtrace a její účinnost 

jednou z nejdůležitějších vlastností vysavačů. 

Od prvních vysavačů s jediným filtrem, kterým 

byl látkový sběrný sáček zachycující většinu 

nečistot, jsme z  dnešního pohledu zázraky 

čekat nemohli. V té době to však byla čistota 

víc než dokonalá, porovnávajíc vysávání se za-

metáním, při kterém se malé i větší nečistoty 
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tečky nečistot jsou z něj odstředěny. K  tomu 

dochází pomocí průchodu úzkým meandrem, 

který umí potřebné urychlení provést. I  tento 

princip vysávání musí být doplněn filtrem před 

motorem a  výstupním filtrem odstraňujícím 

nejmenší nečistoty. Tyto filtry musejí zachytit 

i neodfiltrované nečistoty při náběhu a doběhu 

motoru, kdy rychlost proudění vzduchu nedo-

sahuje provozních rychlostí. Čím méně kvalitní 

je cyklonová jednotka, tím rychleji se tyto filtry 

zanesou. Cyklonová filtrace poskytuje stále 

stejný sací výkon, který u sáčkových vysava-

čů klesá se zaplňováním sáčku a šetří náklady 

za  sběrný sáček. Potřebuje však časté vysy-

pávání nečistot, nejlépe po každém vysávání, 

a hygiena práce s nečistotami je i přes různá 

vylepšení na nízké úrovni.

Bezsáčkový vysavač je naproti tomu oprav-

du jen vysavač bez sáčku. Nečistoty sbírá 

do  nádoby, ve  které může proud vzduchu 

odklonit od  hlavního směru a  tak jej zbavit 

velkých nečistot. Zpravidla je vybaven přepáž-

kou, která největší nečistoty oddělí, a  filtrem 

nádoby, který zabraňuje proniknutí nečistot 

mimo sběrnou nádobu. Drobné nečistoty 

zachytává filtr na  výstupu z  nádoby. I  zde je 

montován ochranný a výstupní filtr. Hygiena při 

vyprazdňování je zpravidla velmi špatná a vý-

hoda stejnoměrného sacího výkonu zde není 

díky tomu, že se většinou už velmi brzy  zne-

čistí filtr na výstupu nádoby, který průtok vzdu-

chu omezí. Jedinou výhodou je tedy úspora 

za sběrné sáčky.

Překvapivě voda
Očistné schopnosti vody se využívají při řadě 

příležitostí, tak proč ne pro filtraci ve vysava-

čích? I  přes některé argumenty proti, jako je 

nutnost čištění filtru po každém vysávání, nut-

nost technického zabezpečení proti vniknutí 

vody do  motoru a  elektroinstalací vysavače 

nebo nutnosti zajištění vysavače proti převrže-

ní, jde o používaný a  fungující systém. Tech- nicky složitější přístroj však zajistí velmi účinné 

zachycení nečistot pomocí průchodu proudu 

vzduchu vodou, kterému se občas říká vodní 

bouře. Nečistoty, které se dostanou do  kon-

taktu s vodou, jsou v ní zachyceny bez ohledu 

na jejich rozměr. I zde jsou aplikovány další fil-

try – před vstupem do motoru filtr pro dočištění 

vzduchu a odloučení případných kapiček vody 

z proudu vzduchu a na výstupu vzduchu opět 

zpravidla HEPA filtr pro dokonalé vyčištění. Ně-

kteří výrobci inzerují tyto přístroje jako vysava-

če a čističky vzduchu v jednom.

Vodní filtrace přímo svádí k  dalšímu vyu-

žití. Nejen k  vysávání mokrých nečistot, ale 

i  k  šamponování koberců. K  tomu je nutné 

doplnit do  vysavače další zařízení. Existují již 

i přístroje, které kombinují suché a mokré vy-

sávání se šamponováním a  parním čištěním. 

Se zvyšující se složitostí přístrojů pochopitelně 

vždy roste i cena.

Malý, velký, tlustý i tenký
Asi žádný domácí přístroj nemá tolik různých 

tvarů a  forem jako vysavače. Podle toho, 

k čemu a jak je chceme používat, si můžeme 

vybrat. I  to je důvod, proč mají domácnosti 

dnes vysavačů více.

Klasik a ti druzí
Za  klasiku považuji nízký vysavač na  koleč-

kách (říkám mu jezevčík), tedy uspořádání, 

které vychází z  prvních válcovitých vysava-

čů. Je asi nepoužívanější, protože je skladné 

a dobře se s ním manipuluje způsobem, který 

používáme všichni, ač není k přístroji právě še-

trný – tedy taháním za flexotrubici.

vířily více než hodně. Dnešní vysavače s mno-

honásobnou filtrací využívají několikavrstvých 

sběrných sáčků, filtr před motorem a  velmi 

jemný filtr umístěný ve výstupním otvoru vzdu-

chu. Důraz je kladen i na hygienu při vysávání, 

proto jsou moderní sáčky vybaveny uzavírá-

ním vstupního otvoru, aby tudy při manipulaci 

nečistoty neunikly.

Určitě vás napadá, že najít správný náhradní 

sběrný sáček do vysavače je někdy až detek-

tivní práce. V  tom máte pravdu, sáčky se liší 

nejen podle značky, ale i podle typu vysavače. 

Naštěstí ne u všech výrobců. Někteří již zavedli 

jednotné provedení sáčků pro všechny svoje 

vysavače, další je zavádějí a výrobci neznačko-

vých sáčků se snaží vymýšlet jednotné sáčky 

s opakovaně použitelnými redukcemi pro indi-

viduální modely vysavačů.

Využívání stejného typu sáčku pro celou 

produkci vysavačů a  tedy jejich hromadnější 

výroba umožnila i přizpůsobení pro různá vyu-

žití. Tak si můžete vybrat, zda potřebujete zá-

kladní variantu nebo sáček určený pro alergiky 

se zvýšenou účinností, pro chovatele zvířat se 

zachytáváním zápachu či sáček s prodlouže-

nou životností.

Druhý filtr umístěný před motorem má 

za  úkol zachytávat další jemné nečistoty 

a  chránit motor, kterým protéká vysávaný 

vzduch v případě poškození sběrného sáčku, 

před nečistotami. Proto si zaslouží pravidelnou 

pozornost. Tento filtr je často zdvojený s filtrem 

proti zápachovým, který obsahuje aktivní uhlí – 

a poznáte jej podle černé barvy.

Nejjemnější filtraci má na  starosti výstup-

ní filtr. Nejčastěji bývá typu HEPA. Tyto filtry 

jsou využívány i k filtraci v čističkách vzduchu. 

Nejčastěji využívané jsou filtry HEPA 12, které 

zachycují 99,5 % nečistot větších než 0,3 μm, 

a HEPA 13, zachycující 99,95 %. U těchto vy-

savačů lze tvrdit, že vypouštějí vzduch se stej-

nými nečistotami jako čističky vzduchu a jsou 

tedy vhodné pro alergiky. Docela ušetříte, 

pokud jsou použité HEPA filtry omyvatelné. 

Postačí je propláchnout proudem vody a není 

nutné je pokaždé měnit.

Další principy filtrace
Nedávným hitem se staly vysavače bezsáč-

kové a  cyklonové. Bohužel řada prodejců 

a dokonce i  část výrobců mezi těmito pojmy 

nerozlišuje a řadí je do jednotné kategorie bez-

sáčkových vysavačů. Ano, musím připustit, že 

v  obou případech jde o  přístroje bez sáčků, 

které shromažďují nečistoty do nádoby. Velký 

rozdíl je však v principu funkce.

Cyklonový vysavač filtruje nečistoty ze 

vzduchu pomocí odstředivé síly, která vzniká 

průchodem vzduchu speciálním labyrintem, 

v němž se jeho proudění vysoce urychlí. Čím 

rychleji totiž vzduch proudí, tím menší čás-

DOmácí spOTřEbIčE • VYSAVAČE

Dálkové ovládání poskytuje vysoký komfort.

Turbohubice zvyšuje účinnost vysávání na kobercích 
s nízkým vlasem.

Vysavač s odlučovačem hrubých nečistot.

nejjemnější filtraci má na starosti vždy  
výstupní Hepa filtr.  

zachytí až 99,95 % nečistot. 
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rozdělanou práci, což se hodí v případě úklidu 

velkých ploch. Novinkou je i spojení dvou vy-

savačů, běžného s  robotickým, při kterém je 

běžný vysavač vyjímatelnou součástí nabíjecí 

stanice, v níž se robotický vysavač nejen na-

bíjí, ale také automaticky zbavuje nasbíraných 

nečistot.

Pro domácnosti bez koberců jsou vhodné 

vysavače bez rotačních kartáčů, pro koberce 

je výhodnější kartáče používat. Důležitou sou-

částí jsou také postranní kartáčky vymetající 

nečistoty z  okrajů místností. Některé modely 

jsou vybaveny UV lampami, které by měly za-

bíjet roztoče a bakterie.

Díky elektronice mohou robotické vysava-

če dokonce i mluvit nebo tancovat, ale to jsou 

funkce spíše pro zábavu. Loňský veletrh IFA 

(na  stánku Samsungu) a  letošní veletrh CES 

v  Las Vegas (na  stánku LG) však ukázal, že 

tyto přístroje můžeme ovládat odkudkoli, a to 

třeba přes webové rozhraní prostřednictvím 

chytrého telefonu či tabletu nebo i z počítače. 

Tak můžeme například zachránit situaci, kdy 

se blížíme k  domovu a  míří tam i  nečekaná 

návštěva. 

Robotické vysavače pracují v době, kdy ne-

jste doma – podle toho na kdy je naprogramu-

jete – a tak kdykoli přijdete domů, máte uklize-

no. No řekněte, není to nádhera?

Elektronika je pochopitelně aplikována 

i  v  ostatních vysavačích. Zajišťuje regulaci 

nabíjení u  ručních vysavačů, regulaci výkonu 

a  ochranu motoru v  klasických vysavačích, 

v  dálkových ovládáních nebo elektronických 

ovládáních s displeji.

Jak na různé povrchy?
Podle typu vysávaného povrchu volíme příslu-

šenství, se kterým budeme pracovat. Moderní 

hladké podlahy plovoucí nebo lité, a linolea po-

třebují jednoduchou hubici s kartáčky na okra-

jích, u přepínatelných univerzálních hubic polo-

hu s vysunutými kartáčky.

Pro koberce s  krátkým vlasem můžeme 

využít hubice s hladkými okraji, ale převážně 

se využívá univerzální hubice se zasunutými 

kartáčky. Výhodné je použití hubic s rotačními 

kartáči, které mohou být poháněny vlastním 

motorem nebo turbínou využívající vysávané-

ho proudu vzduchu (turbohubice). 

Rotační kartáče však mohou mít problém 

s dlouhými vlasy, a  to jak koberce, tak i ma-

jitelky. Dlouhá vlákna koberce se namotají 

na kartáč a znemožní tak vysávání. V případě 

vlasů je nutné provést občas jejich odstranění 

z kartáče převážně nůžkami, z praxe můžeme 

doporučit nůž na otevírání dopisů nebo rozebí-

ratelné nůžky Fiskars ve funkci nože. 

Hubice pro chovatele jsou vybaveny speci-

álními pásky z mikroplyše, které sbírají chlupy 

a umí je předat do hubice. Další hubice umož-

ňují vysávat sedačky, záclony, úzké prostory 

nebo radiátory.

Také vysávání na mokro má svoje příslušen-

ství. Zpravidla průhledné úzké hubice zrychlují 

co nejvíce proudění vzduchu. Hladké okraje 

mohou být doplněny gumovými stěrkami urče-

nými pro mytí podlah nebo oken. Trysky monto-

vané tak, aby přiváděly mycí roztok před hubici, 

jsou dodávány k víceúčelovým vysavačům.

Stejné hubice v menším provedení jsou ur-

čené pro mokré čištění čalouněného nábytku.

Další užitečnosti
Pokud uklízíte například stolařskou dílnu, suť 

po  zednících, popel z  krbu či podobné ne-

čistoty, kterých je větší množství, vyplatí se 

pořídit si odlučovač na hrubé nečistoty. To je 

nádrž na nečistoty, ve které jich velká část při 

průchodu zůstane (existují i  vysavače určené 

přesně pro tyto potřeby, v  textu byly zmíně-

ny jako hrncové). Podobné zařízení v menším 

provedení (separátor) můžete najít na sací tru-

bici některých vysavačů. Také zabraňuje před-

časnému naplnění sběrného sáčku.

Užitečným doplňkem může být statická 

prachovka, která se nabíjí a čistí ve speciál-

ním pouzdře na  těle nebo v  sací trubici vy-

savače.

Hrncový vysavač využívá k odlučování ne-

čistot i zemskou přitažlivost. Odnímatelná hla-

va vysavače s  filtry je položena nad hrncem, 

do kterého spadávají větší nečistoty a zůstávají 

na  jeho dně. Je vhodný zejména na vysávání 

hrubých nečistot, jejich velké množství a úklid 

velkých prostor. Nevýhodou je jeho velikost. 

Často je kombinován i  pro vysávání tekutin 

a mokré čištění koberců. Pohyb přístroje ně-

kdy zjednodušují kolečka.

Tyčový vysavač si u  nás svoje příznivce 

teprve hledá. Při úklidu jím vysáváme tak, že 

pohybujeme celým vysavačem, proto je tato 

konstrukce vhodná pro lehké přístroje s malým 

zásobníkem nečistot. Často má v integrované 

sací hubici vestavěn rotační kartáč. V poslední 

době je využíván jako rozšíření ručních vysa-

vačů.

Konstrukce vysavače nastojato může být 

doplněna příslušenstvím pro leštění podlah. 

Hlavice se sací hubicí lze zaměnit za  hlavu 

s  lešticími nebo kartáčovacími kotouči, podle 

toho, zda budete kartáčovat koberce, nebo 

leštit podlahy. Využít jej můžete pro lakované, 

pastované i olejované podlahy.

Přístroje speciálně pro leštění podlah využi-

jete s výhodou pro velké prostory bez koberců 

nebo při údržbě voskovaných či olejovaných 

podlah. Proto jsou spíše používány jako profe-

sionální zařízení pro úklidové firmy.

Speciální skupinou jsou zahradní vysavače. 

Vysávají listí, shrabanou trávu a drobné větvič-

ky, které vyhazují do vaku. Vysávaný materiál 

tu putuje přes turbínu tvořenou masivnějšími 

ostrými noži, které jej nasekají. Tím se redu-

kuje objem materiálu pro lepší kompostování. 

Některé přístroje lze využít i  jako fukary pro 

úklid zpevněných ploch. Namísto elektrické-

ho pohonu bývají často vybaveny spalovací-

mi motory, které jsou pro jednoduchý pohyb 

na zahradě výhodnější.

Vestavba
Mnohé výhody spojují vestavěné vysavače, 

které najdeme především v  novostavbách. 

Motorová jednotka je uložena v technické míst-

nosti mimo obytný prostor, kam vedou pouze 

trubky, odvádějící vysávaný vzduch, zabudo-

vané ve zdech. Přítomnost vysavače prozrazují 

jen speciální zásuvky. Při vysávání využijete jen 

příslušenství s  dlouhou flexohadicí. Výhodou 

je absolutně čisté vysávání, které nevrací ani 

sebemenší nečistoty do místnosti, bezhlučné 

vysávání (nečistoty i hluk se soustřeďují v tech-

nické místnosti) a větší pohodlí. Nevýhodou je 

pochopitelně cena a  také nutnost stavebních 

úprav. I  tyto vysavače používají různé druhy 

filtrace a  mohou být určeny pro suché nebo 

suché i mokré vysávání.

možnosti akumulátorů
Lehce přenosné malé vysavače pomohou při 

úklidu drobných nehod v domácnosti, pro které 

nemá smysl vytahovat velký vysavač, nebo při 

úklidu v autě a na místech bez zásuvek. Jejich 

napájení zajišťují dnes již velmi často moder-

ní lehké a  výkonné akumulátory Li-Ion, které 

umožňují vyšší výkon vysávání. Neočekávejte 

však od akumulátorových vysavačů nahrazení 

velkého domácího vysavače. Jejich příkon je 

v  desítkách wattů, kdežto příkon klasického 

vysavače se pohybuje mezi 1 200 až 2 500 W.

Podobné velikosti i konstrukce jsou autovy-

savače, které využijete při úklidu aut, karava-

nů, lodí a dalších míst s  rozvody 12 V. Jejich 

příkon je o poznání vyšší než u akumulátoro-

vých vysavačů. 

Malé ruční vysavače dostaly díky výkonněj-

ším akumulátorům lehké tyčové nástavby, tak-

že se nemusíte při vysávání na podlaze ohý-

bat. Některé nástavby jsou vylepšeny rotačním 

kartáčem, případně osvětlením.

Elektronika  
budiž (opět) pochválena
Díky poklesu ceny elektroniky a  vývoji di-

gitálních technologií se podařilo splnit sen 

o přístroji, který uklízí sám. Ano, myslím na ro-

botické vysavače, které patří do  kategorie 

akumulátorových vysavačů. Jejich čidla, kte-

rých má každý z nich až několik desítek, umí 

„osahat“ místnost a  vést vysavač tak, aby 

důsledně vysál celou podlahu. Přitom se musí 

umět vyhnout překážkám, a to i těm, které se 

v průběhu vysávání přemístí, nesmí spadnout 

ze schodů a musí se sám vrátit do nabíjecí sta-

nice. Některé přístroje umí po nabití dokončit 

DOmácí spOTřEbIčE • VYSAVAČE

rukojeť vysavače pro ovládání obouruč snižuje námahu při práci 
s vysavačem.Jiné řešení dálkového ovládání na rukojeti. 

Vysavač s širokým příslušenstvím, které rozšiřuje jeho možnosti 
a usnadňuje úklid.

pro domácnosti bez koberců jsou vhodné  
vysavače bez rotačních kartáčů, pro koberce  

je výhodnější kartáče používat.
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foto: Hyundai, Miele, Rowentaautor: Milan Loucký, foto: Ecovacs, Electrolux, iRobot

Předchozí článek vám představil širokou nabídku vysavačů na trhu, jejich typy, a vy se nyní 
můžete podívat na vybrané modely, o kterých si myslíme, že by vás mohly zaujmout. 

Robotický vysavač iRobot Roomba 780
cena: 14.490 Kč

Podlahový vysavač Miele S 1900
cena: 3.490 Kč

podlahový vysavač Rowenta RH845301 
cena: 2.487 Kč

Ruční vysavač Hyundai HVc 101 Aku
cena: 496 Kč

podlahový vysavač Electrolux Z8822Gp 
cena: 4.978 Kč

Robotický vysavač Ecovacs Deepoo D76
cena: 12.978 Kč

Roomba 780 z nové série disponuje technologií iAdapt, která za pomoci různých senzorů monitoru-

je prostor v místnosti 67x za sekundu a ve spojení se 40 předdefinovanými pohyby umožňuje vysa-

vači reagovat na to, co na ní nalezne. Čisticí hlava (Adaptive Cleaning Head Module) se dokáže lépe 

přizpůsobit vysávanému povrchu. Má zdokonalený sběrný koš nečistot AeroVac druhé generace, 

jenž pomocí indikátoru sám oznámí, že potřebuje vyprázdnit. Ochranu před vířícím prachem zajiš-

ťuje duální HEPA filtr. Systém Dirt Detect druhé generace dokáže přesně vyhledat lokální znečištění 

a donutí Roombu, aby se těmto místům věnovala intenzivněji.

• Příkon: 33 W (max. 2 W ve stand-by režimu) 

• Hlučnost: pod 60 dB (A)

• Rozměry (švh); hmotnost: 350 x 92 x 350 mm; 3,85 kg

Vysavač Miele s nastavením výkonu ve dvou stupních posuvným regulátorem používá filtrační systém 

Miele Air Clean, s filtrem Super Air Clean, prachovým pytlíkem K/K a s mechanickým prachovým 

uzávěrem. Objem prachového pytlíku je 2,5 l, vysavač má zabezpečení proti vysávání při chybějícím 

prachovém pytlíku. Jeho akční rádius je devět metrů a k pohodlnému vysávání slouží lehce pohyblivá 

podlahová hubice SBD 470-3 s dvoudílným příslušenstvím (hubice na vysávání spár, hubice na ča-

louněný nábytek). Rukojeť s otvorem slouží pro zavěšení, je tu naviják kabelu s možností jeho rychlého 

rozvinutí. Indikace výměny prachového pytlíku.

• Příkon: 1 400 W

• Hlučnost: pod 75 dB (A)

• Rozměry (švh); hmotnost: 170 x 13 90 x 160 mm; 4,4 kg

Ruční vysavač s akumulátorem 4,8 V je určen jak pro suché, tak i pro mokré vysávání. Má omyva-

telný vyjímatelný filtr, světelnou kontrolku nabíjení, štěrbinovou hubici a nástavec pro vysávání vody. 

Nabíjecí základna se dodává s úchytem na stěnu.

• Příkon adaptéru: 1,5 W

• Hlučnost: pod 74 dB (A)

• Rozměry (švh); hmotnost: 115 x 120 x 410 mm; 1,14 kg

Podlahový vysavač Z8822GP značky Electrolux je vybaven odlehčenými a snadno nastavitelnými 

trubicemi, hubicí AeroPro a elektronickou regulací výkonu. Jak bývá u vysavačů Electrolux dobrým 

zvykem, ani tento vás nebude obtěžovat při vysávání přílišným hlukem. Díky účinnému a omyvatel-

nému HEPA filtru H13 je vhodný také do domácností s alergiky či domácími mazlíčky. Je vybaven 

motorovým mikrofiltrem a používá univerzální sáčky S-bag Ultra s objemem pět litrů. Příslušenství 3 

v 1 si vysavač vozí ve svém těle. Je vybaven měkkými kolečky a má akční rádius 10 m.   

• Příkon: 2 200 W 

• Hlučnost: 72 dB (A)

• Rozměry (švh); hmotnost: 601 x 400 x 400 mm; 9,2 kg

Robotický vysavač Ecovacs s přehledem vysává v rozích místnosti i pod nábytkem a díky speciálním 

senzorům rozpozná schody, neohrozí domácí mazlíčky, ani nepoškodí vybavení domácnosti. Po ná-

vratu do nabíjecí stanice automaticky vyprázdní nádobku na nečistoty a lze jej využít také jako ruční 

vysavač. Je vybaven LCD displejem pro přehledné ovládání a signalizaci provozu, má hlasový výstup, 

to znamená, že komentuje svou práci a nabízí čtyři režimy úklidu. Součástí balení je nabíjecí stanice se 

samočisticí jednotkou, dálkový ovladač, virtuální zeď, baterie, magnetická páska, čisticí háček. Doba 

provozu až 80 minut, čas nabíjení tři hodiny.  

• Příkon: 30 W 

• Hlučnost: pod 62 dB (A)

• Rozměry (švh); hmotnost: 330 x 98 x 330 mm; 11,8 kg

Vybrali jsme pro vás

Cyklonový vysavač Rowenta je velmi skladný, samostojící, a tím pádem je vždy okamžitě k dispo-

zici. Jeho předností je vysoká flexibilita (nemá kabel ani výměnný sáček) a vysaje až 99 % nečistot. 

Díky XL násadě není nutné se ohýbat při vysávání v těžko dostupných místech, díky ergonomické-

mu držadlu s měkkým povrchem je uchopení velmi příjemné. Má zabudovaný aktivní turbokartáč 

a používá patentovanou sací hlavici Delta Force. Doba vysávání je 25 minut, s turbokartáčem pak 

15 minut. Objem zásobníku je 0,9 litru.

• Příkon: odpovídající 2 200 W

• Hlučnost: 80 dB (A)

• Rozměry (švh); hmotnost: 285 x 740 x 132 mm; 3,3 kg
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Pokud chcete přidat do těsta oříšky, semín-

ka nebo jiné pochutiny, vyčkejte na  zvukové 

znamení v průběhu hnětení. V případě surovin 

s  mastným nebo vlhkým povrchem doporu-

čuji obalit je nejprve v mouce, aby neklouzaly 

po povrchu nepřilnavé nádoby a zapracovaly 

se do  těsta. Například rozinky v  rumu přidá-

vané do sladkého chleba (mazanec), které je 

nutné přidat až po  vykynutí, ale jsou kluzké 

a nezapracovaly by se do těsta při posledním 

hnětení. Oříšky a semínka, které neovlivní ky-

nutí, jsem úspěšně zkusil přidat do mouky, což 

je vhodné při odloženém startu.

Trochu mne překvapil program pro výrobu 

džemů. Oproti mému prvotnímu očekávání 

začíná ohřevem ingrediencí a  suroviny začne 

míchat až po  dosažení vyšší teploty. Míchá-

ní při nízké teplotě je zbytečné, protože se 

suroviny nemohou připalovat a  k  důkladné-

mu promíchání dojde pravidelným mícháním 

v průběhu vaření. Dřívější míchání by tedy bylo 

plýtvání energií. K testování jsem využil recept 

z přiložené kuchařky na citrusový džem, který 

dopadl skvěle.

Dokonce i  jogurty, fermentace, 
kvásek i kváskový chléb
Pro zdravou výživu je velmi užitečný program 

kvašení, který umožní vlastnoruční výrobu 

kvásku nebo například jogurtů a  nakličování 

semen. Nastavení teploty 20–50 °C volíme 

podle procesu, který potřebujeme. Spotřeba 

v  tomto režimu je minimální a náklad na den 

kvašení je asi 6 halířů. Proč tedy nepřipravovat 

zdravé pokrmy doma?

Výroba kvásku není složitá, ale vyžaduje 

dodržet postup z přiloženého ETA receptáře. 

Důležité je kvásek pravidelně krmit v  prvních 

třech dnech jeho pěstování. Výhodné je, aby 

měl konzistenci těsta, tedy nikoli tekutou, pro-

tože tak vždy poznáte, kdy je již správně aktivní 

a je třeba jej přikrmit.

Specialitou pekárny ETA Duplica Vital je 

program Vital, který umožňuje individuální na-

stavení jeho jednotlivých kroků. Díky tomu si 

můžete upéct například kváskový chléb, který 

vyžaduje podstatně delší fázi kynutí než běžné 

programy určené pro těsta s kvasnicemi. Ten-

to program je perfektní i pro pečení bezlepko-

vých výrobků, které díky jeho variabilitě mů-

žete připravit přesně podle svých požadavků. 

Pro bezlepkové směsi jsou vhodné programy 

Rychlý a Ultra rychlý.

Na většinu programů navazuje automaticky 

funkce Keep Warm, tedy udržování teploty, 

která hodinu podrží pečivo teplé. V programu 

Vital lze regulovat i tuto funkci.

čištění
Po každém pečení je potřeba podívat se pod 

pečicí nádobu, zda tam nespadla některá 

z  použitých surovin a  případně tento pro-

stor vyčistit. Zabráníme tím jejímu připečení 

a  zápachu. Pečicí nádoby je vhodné před 

mytím namočit, aby se uvolnily míchací lo-

patky, které po namočení snadno sundáme. 

Myjeme je teplou vodou bez použití jakých-

koli abrazivních prostředků, tak aby nedošlo 

k jejich poškrábání. Vnější plášť postačí otřít 

hadříkem namočeným v teplé vodě, případ-

ně s  přídavkem mycího prostředku podob-

ného jaru.

 

Hodnocení
Musím ocenit velké množství programů a pře-

devším program Vital, který poskytuje obrov-

skou variabilitu a  tedy přizpůsobení pro ja-

koukoli přípravu pečiva. Možnost výroby dvou 

menších chlebů pomocí dvojité nádoby budete 

jistě často využívat hlavně u sladkého pečiva.

Užitečnou vlastností je i pokračování v pro-

gramu po výpadku energie, pokud netrvá déle 

než 10 minut, po  kterých již nemá často ani 

smysl pokračovat. To využijete i při manipulaci 

se spotřebiči v kuchyni, kdy je občas potřeba 

přepíchnout pekárnu do jiné zásuvky.

Na  přístroji samotném jsem nenašel žád-

nou vlastnost, která by se dala považovat 

za chybu. Jedinou výtku mám ke kuchařce. 

Vzhledem k  tomu, že je určena pro všechny 

pekárny ETA, lze jí odpustit, že čísluje progra-

my o jeden méně, než je na pekárně. Víc mne 

ale iritovalo číselné označení mouky v recep-

tech, které se u nás příliš nepoužívá. Při kaž-

dém receptu jsem musel zalistovat do tabulky 

o několik listů dál, abych poznal, jakou mouku 

mám použít.

Přístroj považuji za velmi dobře provedený, 

který nabízí vyšší variabilitu a  více funkcí než 

jiné pekárny, a jsem přesvědčen, že je jednou 

z  nejvšestrannějších a  nejužitečnějších peká-

ren, které jsou momentálně na našem trhu!

Pekárna je balena ve velké krabici, ve které na-

jdeme kromě přístroje a druhé dvojité nádoby 

i tři hnětací lopatky, odměrky, vícejazyčný ná-

vod na  použití, kuchařku a  ETA receptář. Tři 

páry lopatek jsou stejně jako nádoby potaženy 

nepřilnavou vrstvou. Nejmenší pár je určen pro 

dvojitou nádobu a  další dva páry pro menší 

a větší náplň velké nádoby.

Ovládání dotykovým displejem je výhodné ze-

jména pro snadnou údržbu a odolnost. K dispo-

zici je 13 programů. Dvanáct je pevně nastaveno, 

ale první program – Vital – umožňuje nastavit 

kroky přesně podle našich potřeb pomocí tlačí-

tek na ovládacím panelu. Zvolit můžeme velikost 

i zhnědnutí (barvy) chleba. Tyto funkce jsou v ně-

kterých programech blokovány (viz tabulka).

Zkušenosti
Pro úspěšné vykynutí těst je důležité pořadí, 

ve kterém vkládáme suroviny do nádoby, a  to 

zejména pokud chceme péct s odložením star-

tu. Přitom je nutné zajistit, aby se po dobu čeká-

ní nesmísily kvasnice s tekutinou a současně by 

se kvasnice neměly dostat do styku se sypkou 

solí, která by je poškodila. Pak je nejrozumnější 

využít pořadí tekutiny, sůl, cukr, mouka, další 

ingredience a nakonec kvasnice. Protože mám 

rád dobře vykynuté pečivo, v případě, že spou-

štím program ihned, prohazuji kvasnice se solí. 

Podle mých zkušeností to ještě urychlí kynutí. 

Všechny ingredience doporučuji používat o po-

kojové teplotě. Příliš chladné suroviny (tuky) se 

špatně rozmíchávají a hůř kynou.

DOmácí spOTřEbIčE • TEST

pekárna ETA Duplica Vital 2147 90010

neobyčejná pekárna
Docela

cena: 3.996 Kč

max. zpracovatelná 
hmotnost surovin:

1,6 kg

nastavení hmotnosti 
chleba:

1 kg; 1,2 kg; 1,4 kg

počet programů: 13

počet stupňů 
zhnědnutí

3 nebo 5

příkon: 815 W

odložení startu: ano, až o 13 hodin

další vlastnosti: dvě pečicí nádoby,  
tři páry lopatek

rozměry (švh); 
hmotnost:

370 x 320 x 260 mm; 
7,5 kg

ETA Duplica Vital 2147 90010

Program Čas přípravy pro velikost (hodiny:minuty) Nastavení barvy Spotřeba/hmotnost/barva/recept

1 kg 1,2 kg 1,4 kg

1 Vital dle nastavení 5 dle nastavení

2 Klasik 02:50 2:55 3:00 3 0,321 kWh/1,2 kg/D/jogurtový

3 Celozrnný 03:30 03:32 03:40 3 0,351 kWh/1,4 kg/D/jogurtový celozrnný

4 Toastový 03:30 0:40 03:50 3 0,375 kWh/1,4 kg/D/podmáslový

5 Rychlý 02:00 02:05 02:10 3 0,334 kWh/1,4 kg/D/cibulový

6 Sladký 02:42 02:45 02:50 3 0,296 kWh/ kg/D/oříško-rozinkový

7 Dort 01:50 3 0,256 kWh/1 kg/D/dort korpus

8 Džem 01:20 0 0,186 kWh

9 Těsto 01:30 0 dle hustoty těsta 0,05–0,08 kWh/h

10 Ultra rychlý 01:35 01:38 01:48 3 0,321 kWh/1,2 kg/D/oříško-rozinkový

11 Pečení dle nastavení od 10 min do 1 h 3 0,171 kWh/hodinu včetně náběhu

12 Dezert 01:38 3 0,248 kWh/1 kg/D/piškotový

13 Kvašení teplota 20–50 °C 0 0,021 kWh/50h–0,000 42 kWh/h

udržování teploty po ukončení 0,058 kWh/h – trvání ohřevu

Vybavení pekárny ETA Duplica Vital 2147 90010 napovídá, že můžeme očekávat více, než je běžné. 
možnost zpracovávat až 1,4 kg surovin jistě přivítají i větší rodiny, já sám jsem zvědav na možnost 
pečení ve dvojité nádobě a přípravu marmelád, stejně jako na funkci pro výrobu kvásku.

Výrobce dodává k pekárně hned tři různé druhy hnětacích 
lopatek.

Výsledkem pečení je třeba krásně vonící a křupavý chléb.
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Moderní design kartáčovaného nerezu je 

osvědčený a  líbivý. Podstatný rozdíl od  běž-

ných konvic je v  ovládacím panelu se čtyřmi 

tlačítky, na kterých jsou teploty 70, 80 a 90 °C 

a tlačítko Boil, tedy česky var. Při pohledu do-

vnitř odhalíme nerezové dno, pod kterým se 

skrývá topné těleso, čidlo elektronického ter-

mostatu, průtok do  vodoznaku a  v  části vý-

levky sítko z  odolného plastu. To lze snadno 

vyjmout za ohnutý okraj a vyčistit tak případné 

nečistoty. Víko konvice je opatřeno pojistkou 

proti samovolnému otevření a tlačítkem „open“ 

pro jeho otevření a  ploškou „close“ pro bez-

pečné zavření i při vysoké teplotě víka.

Ovládání
Volbu teploty provedete jednoduše stiskem 

tlačítka s  příslušnou teplotou. Pokud si vol-

bu rozmyslíte a  chcete nastavit jinou – ještě 

před jejím dosažením –,  stačí stisknout pří-

slušné tlačítko. Tlačítko zvolené teploty bliká. 

Tlačítka plní i funkci teploměru, protože se při 

nárůstu teploty postupně rozsvěcí ta tlačítka, 

jejichž teploty již bylo dosaženo. Tak máte 

přehled a můžete konvici sejmout i dříve, než 

jste původně chtěli. Pokud konvici nesejme-

te po zvukovém znamení, bude teplota vody 

stále měřena a s chladnutím 

bude vždy svítit to tlačítko, 

jehož teplota signalizuje tep-

lotu vody.

Zkušenosti
Pro měření jsem napus-

til vždy 1,7 l vody o  teplo-

tě 16  °C, kterou jsem ohřál 

na  příslušný stupeň. Poté 

jsem konvici vypláchl chlad-

nou vodou a nechal minimál-

ně 15 minut otevřenou, aby 

dosažené teploty neovlivňo-

valy další měření. Výsledky 

najdete v tabulce:

Jak je vidět, úspora při va-

ření jen na 70 °C oproti kla-

sické konvici, která vypíná při 

100 °C, je téměř 40 %. Vím, 

že při vyjádření v  korunách 

na  jedno vaření je to asi 30–

40 haléřů (podle tarifu), ale 

zkuste si spočítat, kolik kon-

vic uvaříte za  rok. Vzhledem 

k  tomu, že je konvice řízena 

elektronikou, má při odložení 

v podstavci odběr 0,8 W. To 

sice není mnoho, ale přesto 

doporučuji nechávat konvici mimo základnu 

nebo ji odpojovat od sítě.

čištění
Jako u všech podobných spotřebičů platí i zde 

zásada neponořovat do  vody ani neomývat 

jinak než vlhkým hadříkem a  podle nárůstu 

vodního kamene přístroj pravidelně odvápňo-

vat buď speciálními přípravky nebo kyselinou 

citronovou.

Hodnocení
Nastavené teploty odpovídají s vysokou přes-

ností. Jako výborný nápad hodnotím využití 

ovládacích tlačítek jako ukazatele nastavené 

i  dosažené teploty v  jednom. Jednoduché, 

přehledné a účelné, přitom vždy vidíte, jakou 

teplotu v konvici máte. Jako další výhodu vidím 

možnost dohřívání vody. Uvařím vodu na ze-

lený čaj, zaleju a  zbytek nechám přihrát pro 

čaj černý.

TEST • DOmácí spOTřEbIčE

autor: Miloš Chadt, foto: autor, Hyundai

Co víno potřebuje
Především je to správná a stabilní teplota, kte-

rá se liší podle typu vína (viz tabulka), ale také 

je třeba zabránit přístupu ultrafialových paprs-

ků a minimalizovat vibrace, které vínu mohou 

škodit.

Vinotéky Hyundai, mezi něž patří testovaný 

model VIN32DZ, jsou ochlazovány Peltiéro-

vými články, tedy bez kompresoru, který je 

právě zdrojem vibrací. Dveře se sklem opatře-

ným UV filtrem a teplotní rozsah 8–18 °C po-

skytují vínům velmi dobré podmínky. Model 

VIN32DZ je s počtem 32 skladovaných lahví 

největší z řady. Existují však i malé modely pro 

12 lahví.

Správné teploty vína:
Víno Teplota

Bílá, dezertní, vermuty 9–13 °C

Bílá suchá vína 9–11 °C

Růžová vína 10–13 °C

Červená polosladká a mladá vína 13–16 °C

Červená sladká, těžká a starší vína 15–18 °C

Na první pohled
Hyundai VIN32DZ je vybavena dvěma Pelti-

érovými články, děleným prostorem a samo-

statnou regulací. Horní prostor s  průhledo-

vým sklem a  regulací 12–18 °C je určen pro 

červená vína. Ve spodní části je prostor dveří 

neprůhledný, dodatečně izolovaný a s  teplo-

tami 8–18 °C vhodnými pro všechny druhy 

vína. Ovládací panel se dvěma teploměry 

zobrazuje dosaženou teplotu v  každé čás-

ti a  při nastavování teplotu požadovanou. 

Střední tlačítko ovládá LED osvětlení, které 

umožní zkontrolovat zásoby bez zbytečného 

otevírání dvířek.

Zkušenosti
Do vinotéky lze vložit lahve vysoké do 33 cm, 

což vyhovuje pro většinu typů vinných 0,7l 

lahví. Ovládání je triviálně jednoduché. Každá 

polovina má svůj displej i  tlačítka pro nasta-

vení teploty. Obě poloviny dělí izolační pře-

pážka, kterou lze vyjmout, což má význam 

při čištění. 

Nastavil jsem na  většinu testů teploty 

10  °C ve  spodním prostoru a  16 °C naho-

ře, což by mělo pokrýt potřeby většiny vín, 

a vložil jsem do každého prostoru čtyři lah-

ve vína. Protože řízení teplot je elektronické, 

udržuje stabilní teplotu v rozmezí max. 1 °C 

naprosto spolehlivě. Spotřebu jsem naměřil 

při okolní teplotě zhruba 24 °C a  tomto na-

stavení 0,795 kWh za  den. Ano, jde o  vyš-

ší spotřebu, než je udávána v  technických 

parametrech (0,45kWh/den), ale měření zde 

je prováděno při nastavení na 18 °C v obou 

částech a při okolní teplotě 25 °C. Rozdíl od-

povídá chladnějšímu nastavení, které v praxi 

spíše použijete. Peltiérovy články potřebují 

oproti kompresoru při chlazení více energie, 

ale pracují bez vibrací. Proto uslyšíte jen ti-

chý zvuk ventilátorů, které zajišťují cirkulaci 

vzduchu kolem chladicích článků a  uvnitř 

vinotéky. Tento systém je pro malé vinotéky 

ideální.

Jedinou nectností, kterou jsem při testo-

vání objevil, je nezálohované nastavení. Po-

kud dojde i  ke  krátkému výpadku energie, 

přepíše se nastavení obou částí na implicitní 

hodnotu 12  °C. Toho si však těsně po  vý-

padku nevšimnete, protože displeje ukazují 

naměřenou teplotu, která je v tom okamžiku 

správná.

Hodnocení
Designově povedená vinotéka, kterou může-

te zaintegrovat i do nábytku v obýváku. Zajistí 

vínu velmi dobré podmínky pro uložení a kon-

zumaci. Dvě oddělené části umožňuji skla-

dovat při správné teplotě červená i  bílá vína. 

I  přes nezálohované nastavení teplot jsem 

přesvědčen, že jde o přístroj, který milovníky 

vín potěší.

DOmácí spOTřEbIčE • TEST

vinotéka Hyundai VIN32DZ

V poslední době čím dál víc stoupá obliba vína, a především toho kvalitnějšího. Kupujeme si je 
v zahraničí i z domácích vinohradů a od domácích výrobců, kteří v poslední době sbírají stále 
více ocenění z prestižních mezinárodních soutěží. Když si ale takové kvalitní víno koupíme, byla 
by škoda neuchovávat jej ve správných podmínkách nebo jej nepít při správné teplotě. Většina 
z nás nemá vinný sklípek nebo podobný prostor, proto se nabízí využití vinoték, které správné 
uchování vín zajistí.

Víno jako v bavlnce

cena: 5.499 Kč

objem – počet lahví: 78 l/32 lahví

prostor: dělený přepážkou na 
poloviny

energetická třída: B

spotřeba 
energie udávaná 
(18+18 °C/25 °C):

0,45 kWh

spotřeba 
energie měřená 
(16+10 °C/24 °C):

0,795 kWh

rozměry (švh): 400 x 840 x 515 mm

Hyundai VIN32DZ

konvice ETA Elle 1597

Chytrá konvice 

cena: 1.796 Kč

příkon – udávaný; 
měřený:

1 850–2 200 W;  
1 870–1 895 W

příkon bez ohřevu – 
v základně:

0,8 W

nastavitelné teploty: 70, 80, 90, 100 °C

min.; max. objem 
vody:

0,5 l;  
1,7 l

rozměry (švh); 
hmotnost:

15,8 x 22,5 x 18,5 cm; 
1,1 kg

ETA Elle 1597

Nastavení teplot u varné konvice není nový 
nápad, ale bohužel zatím se jej výrobci příliš 
neujali, a to i přesto, že urychluje přípravu a šetří 
energii. Zvláště dnes je každá ušetřená kilowatt-
hodina energie dobrá, a proto jsem rád, že mohu 
otestovat další konvici s volitelnou teplotou 
vody ETA Elle 1597.

Nastavená 
teplota

Čas ohřevu Dosažená  
teplota

Spotřeba

70 °C 3 min 54 s 70 °C 0,110 kWh

80 °C 4 min 21 s 79 °C 0,125 kWh

90 °C 5 min 6 s 89 °C 0,147 kWh

Boil 6 min 6 s 100 °C 0,174 kWh
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Sušička Bosch WTW86360SN je jedním 

z modelů, které spotřebovávají minimum ener-

gie, což je doloženo jejím zařazením do ener-

getické třídy A –40 %. Její spotřeba při normo-

vaném cyklu je totiž jen 1,62 kWh.

Kondenzační princip této sušičky využívá 

technologie tepelného čerpadla, které na jed-

né straně ochlazuje přicházející páry, a tím je 

zbavuje vlhkosti, na druhé ohřívá vzduch vhá-

něný do  bubnu, který na  sebe váže vlhkost 

z prádla. Tím je užitečně využita energie obou 

stran tepelného čerpadla, a navíc je konden-

zace par prováděna při nižších teplotách než 

u  kondenzační sušičky chlazené vzduchem. 

To umožní snížit i teplotu vzduchu vháněného 

do bubnu, což znamená šetrnější sušení. Díky 

tomu lze sušit i velmi citlivé materiály, které by-

chom jinak sušit nemohli.

Vše pod kontrolou
Celý tento proces kontrolují senzory teploty 

a vlhkosti, které také řídí cyklus sušení podle 

zvoleného programu. K vysoké efektivitě suše-

ní přispívá automatické proplachování konden-

zéru nazvané SelfCleaning Condenser, odstra-

ňující zbytky vláken, které by mohly snižovat 

jeho účinnost. Sušička Bosch WTW86360SN 

zvládne usušit až sedm kilo prádla, což je 

dnes i častá náplň prá-

dla v pračkách. Můžete 

tak prádlo jen pře-

místit z  pračky do  su-

šičky. Buben sušičky 

s  elipsovitými prolisy 

a objemem 112 litrů je 

vybaven asymetrický-

mi unášeči, zdokona-

lujícími načechrávání 

prádla, které je důležité 

pro účinné sušení.

Elektronické říze-

ní využívá otočného 

ovladače pro volbu 

programů, LCD displej 

pro zobrazení časů 

do  konce programu 

nebo nastavení konce 

sušení a  LED indiká-

torů pro nastavené 

předvolby sušení, zapnutí přístroje nebo upo-

zornění na  plnou nádobku kondenzátu. Tla-

čítky TouchControl sušičku zapnete, vyberete 

funkce pro šetrné sušení, snadné žehlení a na-

stavíte časovou předvolbu. Systém Duo-Tronic 

umožňuje vybrat ze dvou časových a  sedmi 

senzorových programů, které obsahují speci-

ální cykly pro vlnu, sportovní i péřové prádlo.

Na  ukončení programu sušička upozorní 

zvukovým signálem a dalších až 120 minut na-

čechrává prádlo, což zabrání jeho pomačkání 

před vyjmutím z  bubnu. Pro snadnější mani-

pulaci s prádlem má buben instalováno vnitřní 

osvětlení. 

Konstrukce
Konstrukce skeletu sušičky AntiVibrationDe-

sign poskytuje velmi slušnou hlučnost 65 dB 

(re 1pW), takže její provoz nebude rušit sou-

sedy. Závěs dveří instalovaný na pravé straně 

nelze změnit, zato je možné sušičku využít 

jako podstavnou, tady po  sejmutí horního 

krytu ji zasunout pod desku kuchyňské linky 

nebo koupelnového nábytku.

Na  závěr ještě poznámku ke  spotřebě 

energie při sušení. Pokud používáte sušičku, 

její spotřeba závisí nejen na použité techno-

logii sušení a  její spotřebě při normovaném 

cyklu, ale i  na  správném odstředění prádla 

před sušením, tedy na parametrech pračky. 

Že je rozdíl znatelný, dokumentuje i  rozdíl 

v  údajích této sušičky: Při sušení sedmi kil 

bavlny s nastavením „do skříně“ a předcho-

zím odstředění při 1  400 ot./min spotřebu-

je 1,62 kWh, kdežto při odstředění při tisíci 

otáčkách za minutu už 1,9 kWh.

DOmácí spOTřEbIčE • PROFIL

sušička Bosch WTW86360SN

Sušičky prádla se zabydlují v českých domác-
nostech sice pomalu, ale jistě. Jejich výhody 
jistě poznali alergici i lidé ve městech, kde je 
sušení venku často spíše zdrojem ušpinění 
prádla. Vzhledem k cenám energie jsou v pod-
vědomí lidí sušičky stále odmítány pro vyso-
kou spotřebu.

Sušte za babku

cena: 15.990 Kč

náplň prádla;  
objem bubnu:

7 kg;  
112 l

třída; hlučnost: A–40%; 65 dB (re 1pW)

spotřeba energie: odstředění  
1 400 ot./min – 1,62 kWh

příkon: max. 1 000 W

rozměry (švh); 
hmotnost:

598 x 842 x 625 mm;   
52,5 kg

sušička bosch WTW86360sN

EURONICS – NEJLEPŠÍ MÍSTO PRO VAŠE NÁKUPY!

VÍCE NEŽ 160 PRODEJEN

Notebook 
Asus VivoBook X202E
• úhlopříčka obrazovky 11,6"
• rozlišení displeje 1 366 x 768
• procesor Intel Core i3 

Ivy Bridge (1,8 GHz)
• pevný disk 500 GB
• grafická karta Intel HD Graphics
• Bluetooth, Wi-Fi, webkamera, 

HDMI, 3x USB
• Microsoft Windows 8

13 473,-

Ideální volba pro všechny, 
kteří jsou v neustálém pohybu…

NOVINKY EURONICS
KATALOG
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Notebook Dell Inspiron 15R 5521
• úhlopříčka obrazovky 15,6"
• rozlišení displeje 1 366 x 768
• procesor Intel Core i3 Ivy Bridge (1,6 GHz)
• grafická karta AMD Radeon HD 8730G 2 GB
• Bluetooth, Wi-Fi, webkamera, HDMI, 4x USB
• Microsoft Windows 8
• barva: červená, růžová

Dotykový tablet Prestigio MultiPad PMP5580
• 8" dotykový displej
• dvoujádrový procesor
• paměť 8 GB
• Adobe Flash Player
• Mini HDMI, USB 2.0, Wi-Fi, Micro SD
• Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich
• ohromující zážitek z videa
• více aplikací – předinstalovaných 

a více než 600 000 na Google Marketu
• součástí balení je stylové kožené pouzdro

Špičková kvalita Dell v luxusním červeném provedení…

Užijte si video, hudbu, obrazky a e-knihy. 
Získejte neomezené možnosti komunikace na internetu.

15 973,-

3 973,-

Stylový netbook pro každodenní využití…

Notebook Acer Aspire One 725
• úhlopříčka obrazovky 11,6"
• rozlišení displeje 1 366 x 768
• procesor AMD (1 GHz)
• paměť 4 GB DDR3
• grafická karta AMD Radeon HD 7290
• Wi-Fi, webkamera, HDMI, 3x USB
• baterie 37 Wh 2500 mAh 

4-cell Li-Ion, výdrž až 4 hodiny
• Microsoft Windows 8
• váha 1,2 kg
• barva: černá

HVĚZDA ZÁBAVY

8 973,-

NE 2 ROKY, 
ANI 3 ROKY, ALE

Vztahuje se na: 
sušičky
sporáky
myčky nádobí
vestavné spotřebičeEURONICS ZÁRUKA

televizory
ledničky
mrazničky
pračky

Fotoaparát Canon 
PowerShot SX240 HS

• 12,1megapixelový 
CMOS snímač

• 20x optický zoom
• Full HD video 1080p; 

HDMI konektor
• optický stabilizátor obrazu

• 7,5cm LCD display 
s 460 000 body

• režim Smart Auto 
s volbou 58 scén

• barvy: černá, růžová a stříbrná

5 690,-

2 290,-2 199,-

Fotoaparát zrcad. 
Nikon D3200 + 18-55 AF-S 
DX VR
• snadno ovladatelná zrcadlovka
• 24,7megapixelový CMOS snímač
• 11bodový systém automatického 

zaostřování
• Full HD video 1 080p ve formátu MOV
• systém detekce motivu
• 7,5cm LCD display s 921 000 body
• barvy: černá a červená

• Poukaz na 4x čištění snímacího 
čipu v hodnotě 2000 Kč zdarma!

13 890,-

Fotoaparát Nikon 
Coolpix P310
• 16megapixelový CCD snímač
• 2x digitální  zoom 
• světelnost F/1,8
• Full HD video se zvukem
• optický stabilizátor obrazu
• 7,5cm LCD displej

s 921 000 body
• barvy: černá, bílá

Fotoaparát 
Olympus VR-350

• 16,5megapixelový CCD snímač
• 10x optický zoom (24–240 mm)

• duální obrazová stabilizace
• 720p HD video 

• 7,6 cm/3" LCD monitor 
s 460 000 body

• barvy: černá a stříbrná



14 990,-

17 990,-

17 990,-

Televize Samsung UE40ES6540, LED
• 3D LED TV s možností konverze z 2D na 3D, 

2x 3D brýle v balení
• DVB-S2 (HD satelitní tuner – možnost 

sledování HD programů)
• All Share – bezdrátová propojitelnost výrobků
• SMART TV (včetně plnohodnotného 

internetového prohlížeče)
• nahrávání DVB-T vysílání na externí pevný disk
• zabudovaný WIFI adaptér
• podpora chytrých telefonů jako ovladače
• DVB-T, DVB-C, 3x USB, 3x HDMI

Televize LG 42LM615S, LED
• úhlopříčka 107 cm
• Cinema 3D LED TV s možností konverze z 2D na 3D, 4x 3D brýle v balení
• DVB-S2 (HD satelitní tuner – možnost sledování HD programů)
• DLNA, 2x USB, 3x HDMI
• inteligentní senzor
součástí balení jsou 4+2 ks 3D brýlí

Televize Panasonic TX-L50EM5E, LED
• HDTV
• pozorovací úhel: 178 stupňů
• reproduktory 2x 10 W, V-Audio Surround, Dolby Digital Plus
• příjem teletextu: paměť na 1 000 stran
• DVB-T, DVB-C, USB, 2x HDMI

LG technologie je pozvánkou 
do okouzlujícího světa 3D

NE 2 ROKY, 
ANI 3 ROKY, ALE

Vztahuje se na: 
sušičky
sporáky
myčky nádobí
vestavné spotřebičeEURONICS ZÁRUKA

televizory
ledničky
mrazničky
pračky

8 490,-

15 490,-

Sklokeramický sporák
Mora CS 715 MW
• počet varných zón 4, 

halogenová zóna
• ukazatel zbytkového tepla
• multifunkční trouba – MF6
• přesná regulace teploty 50–250 °C
• digitální časový spínač s hodinami
• rozměry (v x š x h): 85 x 50 x 60 cm

Chladnička kombinovaná 
Samsung RB31FERNCSS
• užitný objem celkem 310 l
• užitný objem chladničky 206 l
• užitný objem mrazničky 98 l
• energetická třída A++
• systém NoFrost s cirkulací vzduchu 

v mnoha směrech
• digitální regulace teploty
• vnější LED displej s modrým podsvícením
• osvětlení chladničky LED žárovkou
• hlučnost 41 dB
• záruka na motor 10 let
• invertní motor
• rozměry (v x š x h): 185 x 60 x 65 cm

Mikrovlnná trouba 
Samsung  GE73M
• objem 20 l
• mikrovlnný výkon 800 W
• výkon gril 950 W
• počet úrovní mikrovln 6
• dětská pojistka
• rovnoměrnější ohřívání jídel 

systémem TDS
• typ displeje LED 
• typ otevírání dvířek – tlačítko 
• povrch vnitřního prostoru – 

biokeramický smalt
• rozměry (v x š x h): 48,9 x 27,5 x 37,4 cm

2 990,-

10 990,-

Chladnička kombinovaná 
Electrolux EN3614AOW
• užitný objem celkem 337 l
• užitný objem chladničky 245 l
• užitný objem mrazničky 92 l
• energetická třída A++
• automatické odmrazování
• ventilátor pro cirkulaci vzduchu
• osvětlení chladničky LED žárovkou
• hlučnost 39 dB
• doba skladování při poruše: 20 h
• rozměry (v x š x h): 185,4 x 59,5 x 65,8 cm

cena včetně PHE  11 207,-

cena včetně PHE  3 002,-cena včetně PHE  8 556,-



11 990,-

12 990,-

Pračka LG F1480QDS
• třída pracího výkonu A+++
• maximální počet otáček  

za minutu 1 400
• třída účinnosti odstřeďování A
• odhadovaná roční spotřeba 

energie 171 kWh
• odhadovaná roční spotřeba vody 

10 000 l
• počet programů 14
• technologie Direct drive 

(záruka na motor 10 let)
• rozměry (v x š x h): 85 x 60 x 59 cm

15 490,-

12 990,-

Myčka nádobí Siemens SN 
24M284EU speedMaticEco
• energetická třída A++
• spotřeba vody 6,5 l
• kapacita 13 souprav
• odhadovaná roční spotřeba energie 

262 kWh
• odhadovaná roční spotřeba vody 1 820 l
• spotřeba energie 0,92 kWh
• počet programů 4
• dětská pojistka
• rozměry (v x š x h): 84,5 x 60 x 60 cm

Pračka Electrolux 
EWT1366HDW
• třída pracího výkonu A+++
• materiál nádrže Carboran
• maximální počet otáček  

za minutu 1 300
• třída účinnosti odstřeďování B
• odhadovaná roční spotřeba energie 

150 kWh
• odhadovaná roční spotřeba vody 8 390 l
• spotřeba energie 0,83 kWh
• spotřeba vody 45 l
• rozměry (v x š x h): 85x 40 x 60 cm

Pračka Bosch WAQ 2447 KBY
• třída pracího výkonu A+++
• inovativní šetrný nerezový prací buben
• maximální počet otáček  

za minutu 1 200
• třída účinnosti odstřeďování B
• odhadovaná roční spotřeba energie 

179 kWh
• odhadovaná roční spotřeba vody 8 200 l
• spotřeba energie 0,87 kWh
• spotřeba vody 63 l
• VarioPerfect: EcoPerfect sníží spotřebu 

energie až o 30 %,
• SpeedPerfect zkrátí dobu praní až o 60 %
• rozměry (v x š x h): 85 x 60 x 59 cm

cena včetně PHE  8 556,-

cena včetně PHE 15 556,-

cena včetně PHE  13 056,-

cena včetně PHE  12 056,-

JEŠTĚ VÍCE NOVINEK NA www.euronics.cz

2 596,- 2 987,-

5 996,-

1 596,-

Zubní kartáček Philips elektronický HealthyWhite
• HealthyWhite elektrický sonický zubní kartáček s perleťovým displejem 

a programem na zesvětlení zubů
• lehký s elegantním designem (perleťový přední kryt) a s potlačeným 

přenosem vibrací do ruky se speciálním programem pro bílé zuby
• kartáček využívá špičkovou patentovanou sonickou technologii
• kontakt speciálních jemných vláken a zubů podpořený unikátním 

dynamickým prouděním tekutiny
• zajišťuje důkladný čisticí efekt i v těžko dostupných místech
• odstraňuje více plaku a zabarvení než manuální kartáček
• je vybaven jedinečnou čisticí hlavicí ProResults, která se přizpůsobí tvaru 

zubů, a díky nové technologii mají vlákna při čištění extraširoký rozsah

Vysavač Electrolux ZCE 2400TRI
• maximální příkon 2 400 W

• akční rádius 10 m
• hlučnost  82 dB

• hmotnost 4,75 kg
• spotřeba el. energie 400 W/h

• rozměry (v x š x h): 36 x 32,5 x 49,5 cm

Kuchyňský robot 
Moulinex Masterchef QA414D15
• skvělý přístroj na výrobu pečiva ve velkém provozu
• rotační
• moderní design
• příkon motoru 900 W
• 6 rychlostí
• nerezová nádoba 4 l
• hnětení, šlehání, masomlýnek

Kulma Rowenta CF9320D0
•  příkon 1000 W

•  2 iontové generátory
•  levá/pravá rotace

•  2 nastavení + chladný vzduch
•  2 kartáče

•  průměr velkého kartáče 50 mm
•  průměr malého kartáče 30 mm
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Dne 15. února 2013 byla otevřena největší 

prodejna Euronics v  České republice. V  ob-

chodním centru Varyáda na ulici kapitána Ja-

roše v Karlových Varech nabídne zákazníkům 

na  1  200 m2 prodejní plochy kompletní sorti-

ment domácích spotřebičů, černého a  bílého 

elektra i spotřební elektroniky. 

Prodejna poskytuje maximální komfort při vy-

bírání zboží a umožní zákazníkům nejprve si ho 

vyzkoušet. Jednou z domén bude interaktivní 

stůl s  kompletní nabídkou produktů značky 

Apple. A  protože v  Karlových Varech žádná 

specializovaná prodejna Applu není, budou 

mít místní jedinečnou možnost vidět a vyzkou-

šet přístroje této značky právě na tomto místě. 

Mladší návštěvníci jistě ocení herní zónu, kde 

si budou moci vyzkoušet herní konzole Micro-

soft Xbox nebo Sony PlayStation 3. „Chceme 

zákazníkům umožnit komfortní vyzkoušení pro-

duktů s pořizovací hodnotou v  řádu tisíců ko-

run. Pokud si je budou moci vyzkoušet, hned 

na prodejně zjistí, zda jim zboží vyhovuje. Mo-

hou porovnávat i různé modely a vybrat takový, 

který nejlépe splňuje jejich požadavky a očeká-

vání,“ uvádí tiskový mluvčí Euronics Bohuslav 

Komín.  

Prvenství
Prodejna v  OC Varyáda je pilotní prodejnou, 

kde bude odzkoušen nový systém prodeje. 

Zákazníci budou na ploše obsluhováni vyško-

leným personálem, který však nebude zboží 

markovat, jako je tomu v jiných prodejnách, ale 

předá zákazníka do  rukou administrativních 

pracovníků. Ti zboží namarkují a klienti s nimi 

mohou dohodnout i splátkový prodej, dopravu 

i možnost využití bezplatné prodloužené záruky 

40 měsíců nabízené k vybranému zboží. Tento 

systém poskytne lepší servis při výběru, ale i při 

placení či výběru dalších služeb.

Zajímavost
Jistě ne poslední zajímavostí, kterou zde zákaz-

níci najdou, je ucelená výstavka kávovarů Nes-

presso. Milovníkům kávy usnadní rozhodování 

mezi jednotlivými typy presovačů, nabízí ochut-

návky i praktické ukázky funkce přístrojů.

A ještě jedno karlovarské prvenství
Na  této prodejně bude nabízen exkluzivně 

špičkový model 4K televizoru s Ultra HD roz-

lišením – čtyřikrát vyšším, než mají Full HD te-

levizory! Půjde o absolutní novinku ze světové 

výstavy spotřební elektroniky CES 2013, po-

cházející z dílen společnosti LG. Konkrétně jde 

o  model LG 84LM960V s  215centimetrovou 

úhlopříčkou.

EURONICS se snaží být prodejnami 
svým zákazníkům stále co nejblíž!

autor: Milan Loucký, foto: archiv Euronics, LG

Nová prodejna v Karlových Varech nabízí nový koncept prodeje a my pro vás máme skvělou zprávu. Jak si můžete 

přečíst v článku na stranách 58–61, hlavním tahounem v oblasti televizní techniky budou televizory s vysokým 

rozlišením 4K. A právě jeden takový bude exkluzivně předváděn a nabízen v nové prodejně v Karlových Varech! 

Jednu z nejmodernějších prodejen s novým systémem prodeje, ještě víc otevřeným zákazníkům, najdete v Karlových 
Varech v obchodním centru Varyáda.

Maximální otevřenost a přístupnost výrobků spolu se 
školenými prodavači jsou zárukou spokojených nákupů. 
V nové prodejně v Karlových Varech najdete exkluzivně 

třeba i stánek společnosti Apple.

Špičková 215centimetrová 4K 3D televize LG bude 
okrasou nové prodejny v Karlových Varech.



Hvězda domácnosti
Notebook Hp pavilion sleekbook
cena: 10.990 Kč

Dotykový tablet samsung Galaxy Tab 2
cena: 4.999 Kč

Dotykový tablet Gogen TA 7300
cena: 1.999 Kč

Notebook HP Pavilion Sleekbook vyniká svým zářivě červeným designem i oblými tvary. Díky nu-

merické klávesnici a přehlednému 15,6palcovému lesklému LED displeji je vhodný pro každodenní 

úkoly i pro zábavu. Má dvoujádrový procesor Intel Pentium B987 UL/1,5 GHz, Wi-Fi, Bluetooth, 

LAN, webkameru, 2x USB 3.0 a USB 2.0.

• Kapacita paměti RAM: 4 GB, DDR3

• Kapacita pevného disku: 500 GB (5 400 ot./min)

• Grafická karta: Intel HD Graphics se sdílenou pamětí

• Operační systém: 64bitový Windows 8 Pro

Dotykový tablet Samsung Galaxy Tab2 disponuje 7palcovým displejem o rozlišení 1 024 x 600 pi-

xelů a dvoujádrovým procesorem Exynos 4210/1 GHz. Wi-Fi, Bluetooth, GPS, 2x kamera (3 Mpix 

a 0,3 Mpix), slot pro paměťovou kartu microSD, microSDHC, sluchátka. K dostání ve stříbrné, bílé 

a nově i červené barvě. 

• Kapacita paměti flash: 8 GB

• Operační systém: Android 4.0

Dotykový tablet Gogen TA 7300 nabízí sedmipalcový (18cm, 800 x 480) dotykový kapacitní displej, 

který je velmi dobře ovladatelný a odolný proti poškození. Procesor Roskchip 2906 ARM Cortex 

A8/1 GHz. Práci s dokumenty a obrázky usnadňuje G senzor pro automatické otáčení obrazu. 

Přední webová kamera s rozlišením 0,3 Mpix zprostředkuje videohovory přes aplikaci Skype. Wi-Fi, 

slot na paměťové karty microSD, microSDHC, sluchátka.

• Kapacita paměti flash: 4 GB

• Operační systém: Android 4.0

39inspirace euronics • 1/2013autor: Milan Loucký, foto: Gogen, HP, Samsung
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Hvězda do kapsy
Notebook Asus R11cX bílý, černý 
cena: 5.999 Kč

Hvězda zábavy
Notebook Dell Inspiron 17
cena: 14.590 Kč

Hvězda pro úspěch
ultrabook Acer Aspire s3
cena: 18.990 Kč

Notebook s 10,1palcovým displejem o rozlišení 1 024 x 600 používá dvoujádrový procesor Intel 

Atom N2600, taktovaný na frekvenci 1,6 GHz. Kromě toho vládne Wi-Fi, má webkameru, HDMI, 

LAN, čtečku paměťových karet a 2x USB 2.0.

• Kapacita paměti RAM: 1 GB, DDR3

• Kapacita pevného disku: 320 GB (5 400 ot./min)

• Grafická karta: Intel HD Graphics se sdílenou pamětí

• Operační systém: 32bitový Windows 7 Starter 

Notebook se 17,3palcovou obrazovkou, jejíž rozlišení je 1 600 x 900, má v sobě dvoujádrový pro-

cesor Intel i3-3217U/1,6 GHz. Je vybaven mechanikou DVD±R/RW, Wi-Fi, Bluetooth, webkamerou, 

HDMI, LAN, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0 a čtečkou paměťových karet. 

• Kapacita paměti RAM: 4 GB, DDR3

• Kapacita pevného disku: 1 TB (5 400 ot./min)

• Grafická karta: Intel HD Graphics 4000 se sdílenou pamětí

• Operační systém: 64bitový Windows 8 Pro

Počítač kategorie Ultrabook má 13,3palcovou lesklou obrazovku s rozlišením 1 366 x 768. Je vy-

veden v  úžasné zlaté barvě a používá dvoujádrový procesor Intel i5-3317U/1,7 GHz. Má Wi-Fi, 

Bluetooth, webkameru, HDMI, LAN, čtečku paměťových karet, 2x USB 3.0. 

• Kapacita paměti RAM: 4 GB, DDR3

• Kapacita pevného disku: 500 GB (5 400 ot./min)

• Grafická karta: Intel HD Graphics 4000 se sdílenou pamětí

• Operační systém: 64bitový Windows 8 Pro 

Průřez kategoriemi
Než se v dalších číslech opět budeme věnovat tipům z jednotlivých kategorií hvězdných note-
booků, přinášíme vám aktuální přehled zajímavých modelů z jednotlivých kategorií, a k tomu 
navíc přidáváme ještě dva tablety. Inspirujte se.
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ku za  provozu, disky instalovat do  zásuvek, 

které poté zastrčíte do volných pozic v NAS. 

Poté NAS připojíte k počítačové síti a k napá-

jení, nainstalujete obslužné programy z dodáva-

ných DVD nebo z internetu. Tím získáte možnost 

zařízení ovládat většinou přes webové rozhraní 

se spoustou možností, jak třeba uspořádat fo-

tografie nebo kdo bude mít kam přístup a  tak 

podobně. Po nainstalování a  zprovoznění NAS 

ve  vašem počítači přibude síťový disk, ke  kte-

rému pak – na základě udělených přístupových 

práv – přistupujete, jako byste měli v počítači dal-

ší disk. Samozřejmě instalací patřičné aplikace 

v chytrém telefonu a tabletu můžete přistupovat 

i pomocí těchto zařízení. Můžete i odkudkoli ze 

světa přes webové rozhraní (NAS je chráněn pří-

stupovým jménem a heslem).

Výhodou je, když NAS má vstup USB, pro-

tože sem připojené paměťové zařízení můžete 

nechat automaticky ihned zálohovat do NASu 

na vybrané místo (většinou se tu automaticky 

vytvoří adresář s  datem připojení úložného 

zařízení) a  u  některých zařízení můžete port 

USB využít pro tiskárnu. Tím všem uživatelům 

domácí sítě dáváte možnost tisknout na spo-

lečné tiskárně. 

Některé NAS mají v  sobě nově vestavěn 

přípojný bod Wi-Fi (Synology DS231air). To 

je dobré, pokud chcete například v patře vy-

budovat další Wi-Fi síť nebo pokud Wi-Fi váš 

směrovač neumí. 

Shrnutí
NAS jsou užiteční pomocníci, kteří poskyt-

nou dostatek prostoru pro vaše data. Je- jich nabídka je široká a v přiložené tabulce 

máte průřez nabídkou trhu. Možná vás za-

razí cena některých modelů, ale upozorňu-

jeme na  to, že vlastně kupujete další počí-

tač mnohdy s  dvoujádrovým procesorem. 

Pokud chcete šetřit, vyberte si například 

úložiště WD MyBook Live, která jsou snad-

no obsluhovatelná, ale nemají USB. Pokud 

vyberete zařízení s  USB, můžete většinou 

i  sdílet v  domácí síti tiskárnu a  rychle zá-

lohovat zařízení, které k NAS připojíte, aniž 

byste museli zapínat počítač – toho využijete 

třeba k rychlému stažení fotek z digitálního 

fotoaparátu nebo filmů z  kamery. Za  tímto 

konkrétním účelem najdete u všech výrob-

ců slušně navržené a snadno obsluhovatel-

né programy pro ukládání a následné třídění 

fotek, videí i hudby.

Každá domácnost je dnes připojena k interne-

tu, a tím pádem doma musíte mít modem a pak 

ještě směrovač (router). Ty se starají o převod 

signálu s  daty zvnějšku (pomocí ADSL, sítě 

operátora kabelové televize) na signály ether-

netové sítě (modem) a  jejich další rozbočení 

(pomocí směrovače, routeru) do  jednotlivých 

zařízení, jako je počítač či chytrý televizor, po-

mocí ethernetového kabelu. Pokud směrovač 

nabízí možnost vytvoření bezdrátové sítě Wi-

-Fi, můžete pak zařízení připojovat bezdráto-

vě (chytré telefony, chytrá televize – pokud je 

vybavena přijímačem/vysílačem Wi-Fi signálu, 

tablety, notebooky a tak dále). Ke směrovači, 

který mívá běžně čtyři porty ethernetové sítě 

(označované nejběžněji jako LAN1–LAN4), pak 

můžete připojit i  síťové úložné zařízení NAS 

(Network Attached Storage). S jejich nabídkou 

se v posledních letech roztrhl pytel, a tak mů-

žete tato zařízení získat od firem Airlive, D-Link, 

Netgear, QNAP, Synology či WD. 

K čemu vlastně jsou NAS dobré
Existence digitálních fotoaparátů se stále větším 

rozlišením vede k tomu, že jimi pořízené obrázky 

mají stále větší velikost a zaberou víc místa. Vi-

dea ve vysokém rozlišení rovněž. Hudba, dříve 

provozovaná v komprimovaných formátech, jako 

je MP3 nebo WMA, už dnes nestačí, protože 

díky komprimaci přicházíte při poslechu o kvalitu 

– hudba při velkých komprimacích zní „plecho-

vě“, což dříve nevadilo, protože sluchátka nepod-

porovala celý frekvenční rozsah. S  příchodem 

moderních sluchátek, která přenesou hravě celý 

slyšitelný frekvenční rozsah, se svět otáčí k be-

zeztrátovým (nekomprimovaným) formátům typu 

FLAC – to je právě naprosto bezeztrátový hu-

dební formát, díky kterému ovšem hudba zabírá 

na paměťových médiích mnohem více místa než 

u  komprimovaných formátů. Odměnou je však 

špičková kvalita srovnatelná nebo předstihující 

kvalitu hudby třeba z LP desky. Taková hudba 

má totiž barvu, o kterou při komprimaci přijdete. 

A tak bychom mohli pokračovat dále. 

Po  určité – velmi krátké – době se vám 

disk v počítači naplní obrázky, videi a hudbou 

k  prasknutí a  vy začnete řešit problém, kam 

s  nimi? U  stolního počítače třeba přikoupíte 

další disk, ale u notebooku? Tam můžete disk 

s  větší kapacitou přikoupit také ve  formě ex-

terního paměťového disku. Výsledkem je ale 

uzavřený systém, kdy data máte k  dispozici 

v podstatě jen tehdy, jste-li u počítače.

Řešením zde může být NAS – úložiště, které 

má obrovskou kapacitu, možnost ukládat data 

tak, aby se v případě poruchy disku v ní vesta-

věného dala znovu obnovit; navíc k takovému 

zařízení mají přístup všichni domácí obyvatelé. 

Mluvíme tedy o sdílení dat. Navíc díky NAS si 

můžete nechat (třeba i) automaticky záloho-

vat obsah důležitých dat – z vašich domácích 

počítačů a notebooků –, a tak se pojistit proti 

jejich ztrátě. 

A  v  éře chytrých televizorů je pak mož-

né NAS server používat i  jako multimediální 

server. To znamená, že na  obrazovce chytré 

televize, ale i  chytrého telefonu či tabletu si 

můžete zobrazovat fotografie uložené na NAS, 

přehrávat hudbu a zhlížet videa. 

Tím, že je NAS připojen k  síti (směrovači), 

však může sloužit i jako server směrem do in-

ternetu, takže třeba k  obrázkům (hudbě, vi-

deím) máte přístup odkudkoli, kde je dostupný 

internet. Obrázky nebo jejich výběr pak můžete 

sdílet se svými známými. Navíc si na takovém 

zařízení můžete vybudovat a spravovat vlastní 

web, NAS může sloužit i  jako FTP server pro 

výměnu dat a mnoho dalších věcí. 

Jak na to
V podstatě je to velmi snadné. Koupíte úloži-

ště NAS buď osazené pevným diskem, nebo 

disky (pokud koupíte s vícero disky, můžete je 

vnitřní logikou NAS nechat zapojit i do tak zva-

ného diskového pole, RAID, které zaručí, že 

data jsou ukládána s určitou „nadbytečností“, 

tedy redundancí, a pokud jeden z disků v NAS 

selže, pak si data snadno můžete nechat ob-

novit z disků, které v NAS zůstaly funkční). 

V  případě koupě bezdiskové verze NAS 

musíte ještě přikoupit dva disky, většinou 

3,5palcového formátu, a namontovat je dovnitř 

zařízení, nebo, v případě, že je NAS vybaven 

funkcí „hot-swap“ neboli možností vyjmutí dis-

pOčíTAčE • NAS

Multimediální servery na síti
V dnešní době se stále více setkáváme s potřebou ukládání větších objemů dat. Tomu nahrává 
především neustále klesající cena pevných disků a jejich rostoucí kapacita. přestože máme 
možnost připojit externí disk k počítači, existuje mnohem lepší varianta, jak data ukládat. 
Síťové pevné disky, ve zkratce NAS.

Výběr z NAS

D-Link DNS-313 (jednodiskové,bez disků, 2x USB 2.0) 1.850 Kč

Western Digital MyBook Live 1TB (jednodiskový, 1 TB, bez USB) 3.118 Kč

Western Digital MyBook Live 2TB (dvoudiskový, 2 TB, bez USB) 3.567 Kč

Synology DiskStation DS212j (dvoudiskové, bez disků, 2x USB 2.0) 4.585 Kč

Synology DiskStation 213air (dvoudiskové, bez disků)  6.571 Kč

AirLive NVR-4 (dvoudiskové, bez disků, 1x USB 2.0) 6.868 Kč

Synology DiskStation 213 (dvoudiskové, bez disků) 6.873 Kč

D-Link ShareCenter Shadow DNS-325 2TB (dvoudiskové, 2x 1 TB, 1x USB 2.0) 7.614 Kč

Western Digital MyBook Live 2TB (dvoudiskový, 4 TB, bez USB) 7.997 Kč

Synology DiskStation 213+ (dvoudiskové, bez disků) 8.344 Kč

AirLive NVR-16 (dvoudiskové, bez disků, 2x USB 3.0) 9.368 Kč

Western Digital MyBook Live 2TB (dvoudiskový, 6 TB, bez USB) 9.988 Kč

Synology DiskStation DS413 (čtyřdiskové, bez disků, 2x USB 3.0, 1x USB 2.0) 11.988 Kč

Moderní chytrá zařízení jako smart televize se neobejdou bez zdroje obsahu, jako jsou videa, obrázky a hudba. Těmi můžete smart TV 
sytit třeba právě z naS. 

princip funkce naS v domácnosti.

Moderní řešení představuje společnost Synology, kromě 
dvoudiskové stanice naS nabízí i možnost vytvoření sítě 

Wi-Fi, přístupový bod je totiž přímo součástí naS. Kromě toho 
tento naS může sloužit jako tiskový server. pokud k němu 

připojíte tiskárnu přes USB, pak ji můžete v rámci malé domácí 
sítě snadno využívat. 

Western Digital (WD) zase nabízí přístroj řady WD MyBook 
Live (na obrázku verze Duo se dvěma disky, které lze v případě 

poruchy snadno vyměnit). 
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Microsoft na Windows 8 hodně sází. Je to znát 

už z  toho, že aktualizace je nabízena levně 

a v  těchto cenách to tu prakticky ještě nikdy 

nebylo. Nebo spíše – bylo málokdy. V každém 

případě je cena nového operačního systému 

nastavena konečně příznivěji než u řady před-

chozích verzí.

Windows 8 ovšem mají – alespoň podle na-

šich několikaměsíčních zkušeností – možnost 

opravdu vystřídat předchozí verze Windows, ať 

už XP nebo Windows 7. Ovládání je sice stále 

poněkud nedotažené, což je u  Microsoftu už 

nejenom vlastnost, ale i  nepochybná schvál-

nost, protože se nám nechce věřit, že by se 

v celé firmě nenašel jediný systémově založený 

člověk, který by ho nedotáhl do bezchybného 

konce, ale je o  třídu lepší než u  zmiňovaných 

posledních verzí. A proč o tom tak obsáhle mlu-

víme? Protože Windows 8 nabízejí v případě za-

budování do přenosného počítače výhody, kte-

ré tu u žádné z předchozích verzí nikdy nebyly. 

A protože jsme se tématu samotného operač-

ního systému už podrobněji věnovali, vezměme 

to tady jen s  důrazem právě na  notebookové 

vlastnosti. Především tady jde o:

• neuvěřitelně rychlou hibernaci na  disk (řá-

dově kolem deseti sekund, podle výkonu 

hardwaru),

• neuvěřitelně rychlý start operačního sys-

tému z  režimu hibernace na  disk (několik 

sekund), 

• prodloužená provozní doba při práci na aku-

mulátor (hovoří se o nárůstu až o 20 % díky 

lepší správě energie), 

• velice rychlé spuštění i při startu Windows 

(například do 15 s s procesorem i5 na note-

booku Acer Aspire M3).

A to stále ještě nehovoříme o mnohem snaz-

ší reinstalaci celého systému či jeho obnově 

od  nějakého bodu – například při poruše – 

a  operativnějším chování. Pro přenosné počí-

tače jde o  zásadní vlastnosti, které usnadňují 

a  zpříjemňují práci i  údržbu. A pokud si note-

book navíc vybavíte tzv. SSD diskem, k čemuž 

se ještě dostaneme, budou operace ještě rych-

lejší a spolehlivost celého stroje na vyšší úrovni. 

Myslíte, že se nám Windows 8 na noteboo-

cích líbily? Nezmýlili jste se, ano! Jak Acer Aspi-

re M3 s dotykovým displejem, tak Dell Inspiron 

15R 5521 s dotykovou destičkou podporující 

gesta, i konvertibilní Sony Duo 11 fungující také 

jako tablet odváděly výbornou službu na zcela 

nové úrovni. Pokud se tedy nyní zamýšlíte nad 

aktualizací vašeho, ať už stolního či přenosné-

ho stroje, určitě je doporučujeme. Windows 8 

jsou první operační systém po  Windows XP 

a 7, o kterém má smysl reálně uvažovat. Pokud 

pochopitelně máte odpovídající hardware. Ani 

na ten nezapomeneme. 

Pro a proti
Z hlediska notebookového mají Windows i ně-

kolik nevýhod. Tak třeba zapomeňte na to, že 

si s sebou „odnesete“ webovou stránku. Pro-

gramy u Windows 8 se nedají ukončit (mluvíme 

o těch vytvořených přímo pro ně v „dlaždico-

vém“ prostředí) a systém si je ukončuje podle 

potřeby sám, stejně jako u  systému Android 

založeném na  Unixu, který znáte z  chytrých 

telefonů i  tabletů. Spuštěný program prostě 

po hibernaci „zmizí“. I když na Windows 8 na-

instalujete „starší verzi“ webového prohlížeče 

do  prostředí „stylu Windows 7“, nemůžete si 

být jisti, že je po  opětném probuzení note-

booku z  hibernace uvidíte ihned. Stávalo se 

nám totiž, že si systém před zobrazením už na-

čtené stránky řekl o připojení k internetu a na-

četl ji znovu (v  místě, kde internet nebyl do-

stupný, dříve načtená stránka prostě zmizela).

Při první instalaci systému na  notebooku 

nezapomeňte být připojeni k internetu. Napří-

klad Microsoft Office 2010, který často bývá 

předinstalován ve  zkušební verzi na  přenos-

ném počítači, bez aktivace (a tím nutnosti být 

připojeni k  internetu) ani nespustíte. Mnohdy 

se nám to nepodařilo ani s internetem a určitě 

by stačilo dodávat jako základ prohlížeč doku-

mentů v DOC, XLS a PPT. 

Nový styl práce  
– notebook nemusíte vypínat 
Hibernace na  disk. Tak se jmenuje jediný 

spánkový režim, který má smysl u notebooku 

s  Windows 8 používat. V  minulosti jsme po-

znali celé řady způsobů ukládání vaší rozděla-

né práce na disk, aby později mohla být rychle 

a bezezbytku obnovena. Nikdy jsme se však 

nesetkali s tak rychlým a bezproblémovým ob-

novením činnosti počítače. 

Uložení práce na disk je neuvěřitelně rychlé, 

zvláště pokud použijete SSD flash disk, což je 

u notebooku s Windows 8 ještě výhodnější než 

dříve. Rychlé je i obnovení (vše zhruba v jednot-

kách až desítkách sekund) a hibernace na disk 

nespotřebovává žádnou energii, a tudíž nevybíjí 

pOčíTAčE • POČÍTAČE S WINDOWS 8

Osmičky
v notebooku?

Naprostá pohoda!
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Dotykové i nedotykové, klasické i nové, tzv. konvertibilní notebooky, à la tablet. Přenosné po-
čítače s Windows 8 mají několik nových a zajímavých podob a do té doby trochu stagnující trh 
jako by se s jejich příchodem opět rozpohyboval. Ostatně různé podoby mají i samotné Win-
dows 8, se kterými můžete pracovat tradičním způsobem, tedy s myší či podobným polohova-
cím zařízením, nebo nově – dotykově – se systémem dlaždic. my jsme pracovali na notebooku 
s dotykovým displejem a Windows 8 kombinovaně. A oboje jde překvapivě dobře!
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tedy např. pohyby prstu či prstů po displeji, ale 

dovoluje i lépe využít potenciálu nově připravo-

vaných aplikací pro Windows 8 i  pohodovější 

ovládání těch starých. Nám se dařilo notebooky 

ovládat kombinovaně a rozhodování, zda v da-

ném okamžiku použít klávesnice, myši či doteku 

šlo po dvou týdnech každodenní praxe úplně 

samo. Nedivte se proto, že dotykovou obra-

zovku pro notebooky s  Windows 8 vyloženě 

doporučujeme. Pořídíte je od 12.000 Kč, resp. 

15.000 Kč, nicméně s  nižší cenou očekávejte 

omezenější výbavu jako kompenzaci za doty-

kový LCD. Mějte také na paměti, že hovoříme 

o skutečných noteboocích, nikoli třeba o Asus 

VivoTab, což je tablet rozšířený o klávesnici.

Notebooky s  dotykovými obrazovkami 

a Windows 8 zakoupíte od asi 12.000 Kč a pří-

kladem může být mininotebook Asus Vivo-

Book X202E (Intel Celeron, 11,6", 4 GB RAM, 

1,4 kg, 11.900 Kč), ultrabook HP Envy 6 s dis-

plejem o  úhlopříčce 14", procesorem Intel i5 

a hmotností 2,1 kg (20.700 Kč) nebo špičkový 

Acer Aspire M3, který jsme taktéž v rámci pří-

pravy tohoto článku vyzkoušeli (15,6", Intel i5, 

plná klávesnice, SSD disk, 2,2 kg, 19.900 Kč).

Konvertibilní  
notebooky à la tablet
Jde vždy o přístroje s dotykovou obrazovkou 

s  různě polohovatelným displejem. Není to 

žádná novinka, nicméně ve spojení s Windows 

8 a dotykovou obrazovkou nabízejí nové mož-

nosti jdoucí až do  podoby relativně lehkého 

tableto-notebooku (obrazovka se zcela otočí 

a položí na klávesnici). 

V  této kategorii se připravte na  vyšší ceny. 

Notebooky mohou pracovat v  nejrůznějších 

polohách a podobách. Někdy dostanete i tužku 

pro přesnější ovládání. Stroje z  této kategorie 

jsou vedle standardních Windows 8 pracujících 

na procesorech Intel někdy vybaveny proce-

sory s technologií ARM (RISC) 

a verze operač-

ního systému se pak jmenuje Windows 8/RT či 

jen RT. Těmi bývají vybavovány i klasické tablety. 

Konvertibilní notebook začíná na  zhruba 

20.000 Kč, kde startuje i řada Yoga od Lenovo 

v  modelech IdeaPad Yoga 11 s  Windows 8/

RT, procesorem Tegra 3T30, 1,4 GHz a  dis-

plejem s úhlopříčkou 11,6". Hmotnost je 1,3 kg 

a k dispozici je 64GB SSD disk. Zanedlouho 

by se měl objevit i vylepšený model Yoga 11S 

s displejem IPS, úhlopříčkou 11,6" a snímáním 

gest před webovou kamerou. Pořídit si může-

te i  IdeaPad Yoga 13 (13,3", Intel i5, 128 GB 

SSD disk, 26.900 Kč) s  „čistými“ Windows 8. 

Všechny přístroje mohou být používány jako 

klasický notebook, v  podobě stojánku vznik-

lým otočením klávesnice (viz foto), nebo mo-

hou být postaveny jako stan, kdy klávesnice 

a displej mají tvar písmene „V“. 

Jaký vybrat?
V  podstatě můžete postupovat stejně jako 

dřív – s  jednou výjimkou: první rozhodnutí by 

mělo být o tom, zda to bude model s dotyko-

vou obrazovkou, či nikoli. Finance hrají roli už 

u  klasického tříkilového stolního notebooku 

s  15palcovým displejem, který zakoupíte 

od osmnácti či spíše dvaceti tisíc, a ještě větší 

potíž představují hodně mobilní mašinky. Tady 

se lehce můžete dostat nad třicet tisíc. Při vol-

bě lehkého mobilního notebooku se do rozho-

dování míchají i  výše zmiňované konvertibilní 

přístroje s různě natočitelnými displeji, u nichž 

je to o  dotykových LCD pokaždé. Základní 

kritéria pro výběr přenosného počítače s Win-

dows 8 by tedy mohla vypadat následovně:

• dotykový displej: ano, či ne,

• hmotnost: půjde o notebook na každodenní 

přenášení, nebo pro spíše stacionární vyu-

žití doma,

• doba provozu na akumulátor versus výkon-

nost procesoru.

Vezměte v potaz styl vaší práce, např. zda 

trváte na  kvalitě a  druhu klávesnice (pozor 

na  umístění tlačítek Ctrl a  Del), důležitá jsou 

i přípojná místa a  ideální jsou alespoň tři roz-

hraní USB. Promyslete, zda budete notebook 

napojovat na plochý televizor přes HDMI či při-

pojovat k  externímu monitoru se starým roz-

hraním VGA (D-Sub) či přes digitální DVI. Pak 

je výhodou samostatná grafická karta.

A na závěr jedna důležitá věc. Pokud hledáte 

co nejpohodovější přístroj pro časté přenášení 

a můžete si to dovolit, určitě sáhněte po disku 

SSD nebo alespoň jeho kombinaci (pevný disk 

plus malé SSD, označovaný jako hybridní).

akumulátor. Při tomto stylu práce je tu zkrátka 

všech pět P pohromadě a byli jsme překvape-

ni, jak bezproblémově a spolehlivě to na třech 

zkoušených noteboocích pracuje. 

S  Windows 8 tak můžete zapomenout 

na zastaralé fyzické vypínání počítače i na kla-

sický spánkový režim (kdy všechna ostrá data 

zůstávají uložena v paměti), který neustále vy-

sává energii z baterie. 

ssD disk? samozřejmě ano!
Výhody SSD disku nazývaného také flash 

disk, protože jeho paměť netvoří otáčející se 

magnetické plotny, nýbrž prosté čipy, jsou zřej-

mé – je to jako u  vaší USB paměti. Obecná 

odolnost, necitlivost na nárazy ani v okamžiku 

ukládání dat, což je u klasického disku největší 

problém, a  také vyšší rychlost zápisu a čtení 

vedou k tomu, že se pro notebook s Windows 

8 ideálně hodí. Hibernace na disk, tedy uklá-

dání rozdělané práce a  její opětné obnovení, 

je vskutku mnohem rychlejší (řádově sekundy) 

a vy nemusíte čekat. Jde tu ale o mnohem víc. 

Řada pevných disků v  noteboocích „odešla“ 

kvůli netrpělivosti jejich majitelů. Ti, aniž by 

čekali na vypnutí počítače nebo jeho hiberno-

vání, strčili notebook do tašky a hotovo. Pev-

ný disk, který byl ovšem stále v  chodu, trpěl 

a dlouhodobě takovéto zacházení nemohl vy-

držet. S SSD diskem si v tomto ohledu žádnou 

starost dělat nemusíte. Stačí říci Windows 8, 

že při sklopení displeje má notebook hiber-

novat, zavřít ho – a  je po starostech! Disk se 

nepoškodí, ať děláte, co děláte. 

Mohu si nainstalovat  
„osmičky“ na svůj notebook?
Toť otázka, a všichni víme, jak Microsoft přehá-

ní, resp. rád umenšuje hardwarové požadavky 

na  své operační systémy. My jsme Windows 

8 v  rámci přípravy tohoto materiálu zkoušeli 

na  noteboocích s  procesory Intel Core i3, i5 

a  Core 2Duo T7300. Oficiálně se jako mini-

mální udává procesor s frekvencí 1 GHz, 1 GB 

RAM pro 32bitové Windows 8, nebo 2  GB 

RAM pro 64bitové Windows 8 (podrobněji viz 

tabulka), ale tomu moc nevěřte. I když se sprá-

va paměti a pracovních souborů viditelně zlep-

šila, pokud chcete, aby odezva počítače byla 

v  reálných mezích, uvažujte v případě paměti 

spíše o dvojnásobku uváděných hodnot. 

Microsoft pak hovoří i  o  monitoru s  pod-

porou multidotykového ovládání; některé 

aplikace vyžadují DirectX 10 a  vyšší; pro ně-

které funkce je nutný účet u Microsoftu (který 

se nám opakovaně na  Hotmailu nepodařilo 

založit); přehrávání DVD vyžaduje separátní 

přehrávač; televizní tuner potřebuje Windows 

Media Center (Windows 8 Pro Pack, Windows 

8 Media Center Pack). 

Rozhodující pro to, zda můžete Windows 8 

nainstalovat na váš starší počítač, je – dle zku-

šeností šéfredaktora – ovladač grafické karty. 

Důležité je, aby ten byl určen alespoň pro Win-

dows 7 (lépe rovnou pro Windows 8)! Pokud 

máte ovladač starší (pro Windows Vista nebo 

XP), budete mít problémy s rozjezdem počíta-

če při dvouobrazovkovém zobrazení. Rozsví-

cení obou monitorů trvá dlouho – až pět mi-

nut –, podobně i pokud připojíte k notebooku 

projektor. Toto je jediná věc z naší praxe, která 

může činit problémy. 

Pokud jde o  instalaci na  klasických kilo-

vých mininoteboocích s Intel Atom, je to vždy 

na  zváženou. Pokud vyhovují požadavkům 

(berte v  úvahu min. 2 GB operační paměti 

RAM), může to jít, ale třeba Acer nedoporučuje 

instalaci na notebooky s operačním systémem 

Windows 7 Starter, protože jsou omezeny i ji-

nak. V každém případě, pokud chcete zakou-

pit mininotebook a instalovat Windows 8, ber-

te ten, který je už instalovány má (začínají se 

prodávat) nebo má plnohodnotné Windows 7.

Pro zjištění kompatibility hardwaru pro pře-

chod k Windows 8 použijte speciální program 

Microsoftu, který je ke  stažení na  firemních 

stránkách.

Klasické stroje s Windows 8
Ať už se v tomto případě jedná o nově navrže-

ný notebook pro Windows 8 nebo o aktualizaci 

staršího, pokaždé se v  této kategorii bavíme 

o  přístroji tradičním, tedy s  nedotykovým dis-

plejem. Pracuje se s nimi stejně, jako jste zvyklí, 

s  jedním rozdílem. Můžete je dovybavit doty-

kovou destičkou či myší podporující prstová 

gesta (v tomto čísle najdete test myší Logitech 

na  straně 51). Díky takovémuto příslušenství, 

které zatím není nijak levné, budete moci čás-

tečně využít dotykové ovládání, což nám připa-

dá smysluplné. Jen pro pořádek podotýkáme, 

že Windows 8 disponují jak klasickou pracovní 

plochou, kterou znáte z Windows 7, tak dlaždi-

covým rozhraním určeným pro aplikace navrže-

né pro tuto verzi. I ty můžete ovládat dotykem 

či gesty, jde to ale samozřejmě i prostou myší. 

Klasické notebooky zakoupíte v  cenách 

od  8.500 Kč výše a  příkladem dobré volby 

mohou být Lenovo IdeaPad G580GC s  pro-

cesorem Intel Celeron B830 (15,6", 2 GB 

paměti RAM, 2,6 kg, od 8.990 Kč) nebo Acer 

TravelMate B113 s  procesorem Intel Pentium 

987 (11,6", matný povrch, 4 GB RAM, 1,4 kg, 

od 9.390 Kč). Oba pracují se základní, tedy in-

tegrovanou grafickou kartou Intel HD Graphics 

s pamětí sdílenou společně s RAM. Výjimkou 

je v  této kategorii např. Sony Vaio SVE1512W 

postavený na  Intel Core i3 a  vybavený 15,5" 

displejem a  grafikou ATI Radeon HD7650M. 

Přijde na 16.490 Kč. 

Notebooky s dotykovou  
obrazovkou
Dotyková obrazovka či multidotyková obra-

zovka s  až desetibodovými gesty je u  těchto 

počítačů základním prvkem výbavy a předsta-

vuje nejen možnost ovládat Windows 8 gesty, 

acer aspire S7 (od 32.500 Kč) patří do nejvyšší kategorie notebooků s dotykovým displejem. Jeho tělo je z jednoho kusu hliníku, víko je 
skleněné (Gorilla Glass) a má zabudován Full HD displej typu ipS s širokými pohledovými úhly a úhlopříčkou 11,6" nebo 13,3". pohánějí ho 

procesory i5 či i7, nepochybně příjemná je i podsvícená klávesnice.

někdy se dotyková destička u notebooků s Windows 8 
dá nastavit pro různá gesta. Jednoprstová, dvouprstová i 

víceprstová (Dell inspiron 15r 5521).

Univerzální Lenovo ideapad G780 (od 12.900 Kč) určený 
zejména na domácí použití má displej s úhlopříčkou 17,3", 

operační paměť až 8 GB a herní nadšence určitě potěší 
grafická karta nVidia GeForce GT635M. 

Konvertibilní notebook Lenovo ideapad yoga 11 v režimu promítání. pořídíte ho od 20.000 Kč, váží 1,3 kg a displej má úhlopříčku 11,6".

pOčíTAčE • POČÍTAČE S WINDOWS 8
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foto: 100Mega, HP, Toshibaautor: Milan Loucký, foto: Asus, Dell, Sony

Na předchozích čtyřech stránkách jste se mohli seznámit především s nabídkou notebooků na 
trhu, který má společného jmenovatele Windows 8. Předkládáme vám ještě šest dalších tipů 
na počítače, vybavené tímto novým, moderním a rychlým operačním systémem. 

Notebook sony VAIO E1512H1Es
cena: 15.990 Kč

stolní počítač HAL3000 Trinity silver 61008
cena: 12.990 Kč

Notebook Hp pavilion g6-2225ec 
cena: 11.990 Kč

Notebook Toshiba Satellite C855
cena: 9.990 Kč

Notebook Asus Vivobook X202E-cT118H 
cena: 13.490 Kč

Notebook Dell Inspiron 15R 5521
cena: 15.990 Kč

Notebook, který vás zaujme elegantním stříbrným provedením a 15,5palcovým displejem s rozli-

šením 1 366 x 768. Notebook má všechny předpoklady k tomu, aby byl dobrým služebníkem ve 

světě Windows 8 – má dvoujádrový procesor Intel Core i3 Ivy Bridge 3110M, který běží na frekvenci 

2,4 GHz, Bluetooth, Wi-Fi, LAN, slot na paměťové karty, webkameru, numerickou klávesnici, HDMI, 

3x USB 3.0 a USB 2.0. 

• Kapacita paměti RAM: 4 GB, DDR3

• Kapacita pevného disku: 640 GB (5 400 ot./min)

• Grafická karta: Radeon HD 7650M s 1 GB RAM

• Operační systém: 64bitový Windows 8 Pro

Výkonný počítač s procesorem AMD A10 5800K/3,8 GHz, DVD±R/RW, klávesnice, myš, LAN, HDMI, 

6x USB 2.0. Dodává se i ve variantě s 22palcovým monitorem Acer nebo 18palcovým monitorem 

Lenovo a hrou Sleeping Dogs.

• Kapacita paměti RAM: 8 GB, DDR3

• Kapacita pevného disku: 2 TB (IntelliPower)

• Grafická karta: Radeon HD 7660D se sdílenou pamětí

• Operační systém: 64bitový Windows 8 Pro

Notebook od Toshiby je k dostání ve bílé a červené barvě s procesorem Intel Celeron B830/1,8GHz, 

jeho displej má úhlopříčku 15,6 palce, rozlišení 1 366 x 768. DVD±R/RW, Wi-Fi, Bluetooth, LAN, 

webkamera, HDMI, 2x USB 2.0 a USB 3.0.

• Kapacita paměti RAM: 4 GB, DDR3

• Kapacita pevného disku: 500 GB, (5 400 ot./min)

• Grafická karta: Intel HD GRaphics se sdílenou pamětí

• Operační systém: 64bitový Windows 8 Pro

V černé nebo stříbrné barvě můžete mít notebook Asus VivoBook a dokonce i s dotykovou obra-

zovkou! Ta má úhlopříčku 11,6 palce a rozlišení 1 366 x 768. Procesor je dvoujádrový Intel i3-3217U, 

taktovaný na 1,8 GHz. Bluetooth, Wi-Fi, LAN, slot na paměťové karty, webkamera, HDMI, 2x USB 

2.0 a USB 3.0.   

• Kapacita paměti RAM: 4 GB, DDR3

• Kapacita pevného disku: 500 GB (5 400 ot./min)

• Grafická karta: Intel HD Graphics se sdílenou pamětí

• Operační systém: 64bitový Windows 8 Pro

Nový model notebooku od Dellu, který se dodává ve dvou barevných odstínech: růžové a červené. 

Notebook používá dvoujádrový procesor Intel i3-3217U/1,6GHz a má lesklý 15,6palcový displej s rozli-

šením 1 366 x 768 bodů. Najdete v něm DVD±R/RW, Wi-Fi, Bluetooth, LAN, webkameru, numerickou 

klávesnici, HDMI, čtečku paměťových karet, 3x USB 3.0 a USB 3.0 s podporou Power SHare (nabíjení 

externího zařízení z akumulátoru notebooku, pokud je tento vypnutý). 

• Kapacita paměti RAM: 4 GB, DDR3

• Kapacita pevného disku: 500 GB (5 400 ot./min)

• Grafická karta: AMD Radeon HD 8730G se 2 GB RAM

• Operační systém: 64bitový Windows 8 Pro

Vybrali jsme pro vás

Notebook s dvoujádrovým procesorem Intel Pentium B980 taktovaným na 2,4GHz má lesklý dis-

plej s úhlopříčkou 15,6 palce a rozlišením 1 366 x 768. DVD±R/RW, Wi-Fi, Bluetooth, LAN, webka-

mera, HDMI, numerický blok klávesnice, 2x USB 3.0 a USB 2.0. 

• Kapacita paměti RAM: 4 GB, DDR3

• Kapacita pevného disku: 500 GB (5 400 ot./min)

• Grafická karta: AMD Radeon HD 7670M s 2 GB paměti RAM

• Operační systém: 64bitový Windows 8 Pro
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Mininotebook vážící 1,4 kg působí sympaticky 

hned po vybalení. Výbava mimo jiné zahrnuje 

tři rozhraní USB, HDMI v plné velikosti a také 

konektor D-Sub (VGA) pro napojení staršího 

monitoru, což je důležité a což se také dnes 

bohužel už často opomíjí. O to víc zamrzí, že 

zabudované rozhraní USB 3.0 nemůže za vy-

pnutého notebooku dobíjet připojené zařízení. 

Škoda, přeškoda!

Pomalejší dobíjení
Akumulátor je uživatelsky nevýměnný a za pro-

vozu se dobije za něco přes čtyři hodiny, což 

není právě nejrychlejší. Asi je to dáno drobnou 

dobíječkou do zásuvky s  kabelem přimonto-

vaným napevno. V případě promítání běžných 

filmů a vypnuté Wi-Fi vydržel VivoBook asi 2,5 

hodiny, ale jak se později ukázalo, po instalaci 

byl nastaven režim Power4Gear High Perfor-

mance. Jakmile jsme zvolili Balanced, doba 

provozu se prodloužila o hodinu. Tento režim 

ostatně bývá u notebooků nejen s Windows 8 

nastaven standardně. Rozhraní jsou po obou stranách počítače 

dobře rozmístěna – a zvláště se to týká USB, 

které je stranou opěrky zápěstí, takže zasu-

nutá zařízení nepřekážejí. Displej drží bytelný 

úchyt, na spodní straně ho doplňují neméně 

bytelné nožičky a mřížka pro odvod vzduchu 

od větráku. Opěrka zápěstí, resp. okolí chytré 

dotykové destičky, kterou ve Windows 8 mů-

žete nastavit pro řadu gest, se nijak nezahřívá. 

Notebooku lze – jak je obvyklé – nastavit ope-

raci po zavření víka, zapnout ho ale vždy mu-

síte ručně. Chytře jsou navrženy diody v přední 

části, takže stav napájení, resp. dobíjení je vi-

ditelný i při zavřeném víku. 

Dobrý dojem
Dotykový displej je vynikající. Jemný a tudíž 

jakoby hladký s minimálně znatelnou struktu-

rou. Pokud do něj pustíte o něco méně kva-

litní obraz, někdy se stává, že je místy trochu 

za závojem a také pohledové úhly, zvláště ten 

spodní, jsou nízké, takže je nakonec v rámci 

kategorie jen lehce nad průměrem. Faktem 

ale zůstává, že dané rozlišení je na danou 

úhlopříčku opravdu vysoké, takže někteří 

mohou mít potíže s čitelností písma. Rozlišení 

HD Ready však už není v  této kategorii nijak 

výjimečné. 

Nadprůměrný je rozhodně zvuk a něco 

takového uslyšíte málokdy nejen mezi mini-

notebooky. Je výrazný, až s přemírou výšek 

a méně basů, ale tomu se při kompaktní 

konstrukci nelze divit. Na klávesnici se dobře 

píše, dotyková destička nepřekáží, reaguje 

na sebemenší pohyb a určitě patří mezi ty 

lepší. Nastavit ji můžete pro řadu nejrůzněj-

ších gest a notebook na ně reaguje velice 

svižně. 

Asus VivoBook je počítač se solidní kon-

strukcí a za rozumnou cenu. Pokud vám ne-

vadí o něco delší dobíjení a zejména pak ne-

výměnný akumulátor, určitě vám to vynahradí 

jinak.

ELEKTRONIKA • TEST

autor: Bohumil Herwig, foto: Dell Computer

S dotykovým displejem, nebo bez něj? To je 

u  Windows 8 zásadní otázka. Při dané ceně 

tohoto Inspironu tu ovšem nutně musíte oče-

kávat to druhé. Nicméně tenhle notebook toho 

i tak nabízí hodně. Počítejte s námi: procesor 

Intel Core i3, 4 GB paměti RAM, plnohodnot-

nou grafickou kartu se 2 GB paměti, plnou 

klávesnici, tedy včetně numerického bloku, 

chytrou dotykovou destičku, dlouhou provozní 

dobu na  akumulátor (ve  videu výtečných 6,5 

hodiny, dobití za provozu za 3:15 hod.) a mj. 

i DVD vypalovačku, rozhraní HDMI a čtyři USB. 

Dvě z nich jsou dokonce určeny i k napájení, 

které můžete povolit i  při vypnutém počítači. 

Vše je korunováno rozumnou hmotností 2,7 kg, 

i když to v tomto případě není rozhodující. Ta-

hle mašinka je primárně určena pro stacionár-

nější používání. 

Výborná výbava
Rozlišení 1 366 x 768 bodů nabízí při úhlo-

příčce 15,6" (39,6 cm) rozumně velké znaky, 

takže není třeba cokoliv upravovat ve  Win-

dows 8, kde to stejně moc nejde. Displej 

tedy mohou bez potíží používat i ti se slabším 

zrakem, aniž by museli sahat po  nějakém 

externím. Díky grafické kartě AMD Radeon 

HD 8730M máte rovněž k  dispozici rozum-

ný výkon. Pokud vám nebude z  jakýchkoli 

důvodů vyhovovat, vždy můžete sáhnout 

po  v  procesoru vestavěné kartě Intel HD 

Graphics 4000 se sdílenou pamětí. Chytrou 

funkcí je i to, že pokud chcete notebook po-

užívat spíše jako stolní PC, tedy mít ho trvale 

zapojen do elektrické sítě, můžete aktivovat 

režim, který ochrání váš akumulátor. Na  to-

hle už dojelo hodně majitelů a často ani ne-

věděli, že vina je na  jejich straně. Ve správě 

napájení dále nastavíte operaci po sklopení 

víka, včetně hibernace, což je jediné, co má 

u  Windows 8 smysl používat. Hibernace je 

totiž i  na procesoru i3 velice rychlá (cca 12 

s) a velice rychlé je i obnovení do provozní-

ho stavu (asi 15 s). Škoda že se také nedá 

nastavit operace po  odklopení víka, a  Dell 

proto musíte pokaždé manuálně zapnout 

tlačítkem. 

Cena/výkon
Tenhle poměr je tady na výši a i když můžete mít 

ten samý počítač s rychlejším procesorem a vět-

ším diskem (nebo s  dotykovým LCD), bude to 

větší kompromis a nám se tahle verze zamlouvá 

nejvíc. Cena i  tak není nejnižší, koupíte i  levnější 

notebooky s Windows 8, ale Inspiron 15R 5521 

toho má hodně co nabídnout, včetně specialitek, 

jako je chytrá dotyková destička s nastavitelnými 

gesty pro Windows 8, takže částečně nahra-

dí dotykový displej. Zvyknout si budete muset 

na umístění tlačítka Del a někomu možná bude 

chybět i  konektor VGA (D-Sub), určený pro při-

pojení starších monitorů. Nicméně grafická karta 

zvládá na HDMI výstupu rozlišení Full HD (1 920 x 

1 080 bodů), a to současně s výstupem na note-

book, což jsme si ověřili s výborným televizorem 

Panasonic TX-L42WT50E. A hodnocení? Inspiron 

15R 5521 nabízí na danou cenu mimořádně dob-

rou výbavu, velice dobrý displej s minimálními od-

lesky a zvuk možná až nad rámec kategorie. Dů-

věru budilo i výtečné dílenské zpracování, takže 

rádi doporučujeme! Navíc díky konfiguraci tenhle 

notebook hned tak nezastará.

TEST • ELEKTRONIKA

notebook Dell Inspiron 15R 5521

Notebooků s Windows 8 je 
na trhu už celá řada a více se 
o nich dozvíte na jiném místě 
tohoto časopisu. Tady se po-
díváme na jeden hodně zají-
mavý, provedený v atypické 
červené barvě.

Hupsněte rovnou do osmiček 

cena: 15.990 Kč

displej; grafická 
karta:

39,6 cm (15,6"), 16:9, 
1 366 x 768 bodů; AMD 
Radeon HD 8730M

procesor; paměť 
(RAM); disk:

Intel Core i3, 1,8 GHz; 
4 GB; 500 GB

akumulátor: Li-Ion, 5 800 mAh

vstupy/ 
výstupy: 

HDMI, 4x USB, Ethernet 
LAN, sluchátka, mikrofon, 
mechaniky paměťových 
karet MS a SD, Wi-Fi, 
Bluetooth

rozměry (švh); 
hmotnost:

345 x 31 x 252 mm; 
2,7 kg

cena: 13.490 Kč

displej; grafická 
karta:

29,5 cm (11,6"), 16:9, 
1 366 x 768 bodů; Intel 
HD Graphics 4000

procesor; paměť 
(RAM); disk:

Intel Core i3, dvoujádrový, 
1,8 GHz; 4 GB; 500 GB

akumulátor: LiPo, 5 136 mAh

vstupy/ 
výstupy: 

HDMI, D-Sub (monitor), 
3x USB, Ethernet LAN, 
sluchátka/mikrofon, 
mikrofon, mechaniky 
paměťových karet: MS 
a SD, Wi-Fi, Bluetooth

rozměry (švh); 
hmotnost:

303 x 22 x 200 mm; 
1,4 kg

Dell Inspiron 15R 5521
Asus Vivobook

Displej podporuje až deset dotyků naráz a jak vidíte, některá 
gesta si můžete sami nastavit i pro dotykovou destičku.

mininotebook Asus VivoBook

Šikula na cesty
Elegantní a kompaktně působící pře-
nosný počítač zaujme na první pohled 
kvalitním provedením a dobrým návr-
hem. Představuje také výtečný kompro-
mis mezi přenosností, výkonem a úhlo-
příčkou LCD displeje.

povšimněte si bytelného úchytu LcD a solidního rozložení 
klávesnice. a také dotykové destičky podporující gesta 

Windows 8. notebook vypadá jedním slovem dobře. Vynikající je ovšem i dílenské zpracování a solidně působí i úchyty víka s displejem majícím 
tradičně nízký spodní pohledový úhel.
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Úvodem testu je třeba říci, že IdeaCentre C440 

je počítač s tradičním, tedy nedotykovým dis-

plejem. Ti, kteří jsou ochotni si připlatit, mohou 

u Lenova v tomto ohledu sáhnout po vyspělej-

ší řadě A, například po modelu A520. Cena je 

však trojnásobná, protože nejde pouze o doty-

kové LCD, ale například i o výkonnější proce-

sory a grafické karty. 

Vyspělý návrh
C440 je navržena opravdu dobře. Výborně je 

vyřešen držák počítače, ke kterému tak stačí 

pouze přišroubovat podstavec. Stabilita byla 

bezproblémová i při pokusech o převrhnutí.

Tlačítko standardně vysoké DVD vypalo-

vačky umístěné na boku (zvládá i  disky typu 

DVD-RAM) se dobře nahmatá i  poslepu. Při 

spouštění pouze trochu „zakašle“, jinak je 

počítač prakticky tichý a hluk jak od větráku, 

tak od  pevného disku je naprosto minimální. 

Rozhraní jsou umístěna na levém boku a vza-

du, zaslepené otvory TV antény svědčí o tom, 

že se dělá i varianta s  tunerem DVB-T, menu 

pak zase o verzi s A/V vstupem či HDMI. Mi-

nusem je klávesnice se špatně umístěným Ctrl, 

jinak je však rozložení výborné a  i přes nízký 

zdvih tlačítek se na ní dobře píše. Výborná je 

myš, které nečiní potíže žádný povrch, včetně 

skleněného. Pravda ale je, že takovémuto po-

čítači by slušela myš i klávesnice bezdrátová, 

což bychom vzhledem k ceně mohli i očeká-

vat. Na druhou stranu je výbava určitě slušná, 

zapomenout nesmíme ani zabudované Wi-Fi. 

Výborný obraz
Zvukový subsystém postavený kolem čipu 

Realtek High Definition Audio doplňuje deseti-

pásmový ekvalizér pracující ve třech režimech 

– film, hudba a  hra. Nastavit si však můžete 

i  několik vlastních režimů, a  to včetně třeba 

úrovně virtuálního prostorového zvuku. K dis-

pozici jsou tři přednastavené režimy obrazovky 

– text, web, film. Zvukově není Lenovo špatné, 

ale znát je nízký výkon zesilovače a absence 

subwooferu. Zabudována je totiž pouze dvoji-

ce reproduktorů vyzařujících směrem dolů.

O třídu lepší než zvuk je obraz se sklonem 

k příjemným teplejším a také přirozeným bar-

vám se třemi přednastavenými režimy ob-

razovky – text, web a  film. Nepočítejte však 

s nějak velkými pohledovými úhly. Celý panel, 

vlastně počítač, se dá v  překvapivě širokém 

úhlu naklopit, takže horizontální rovinu máte 

vyřešenou, což zvláště při sledování filmu 

značně pomáhá.  

Lenovo C440 je výborný, byť trochu dražší 

počítač, ale to tyto systémy obvykle bývají. Jen 

od  něj nesmíte chtít příliš po  zvukové strán-

ce, kde je spíše průměrný. Klávesnice se díky 

rozměrům bezproblémově vejde pod počítač 

a díky dlouhým kabelům (má ho i myš) nebude-

te co do vzdálenosti od obrazovky nijak omeze-

ni. A na závěr taková drobnost: víte, jak vypnout 

počítač s  Windows 8? Tlačítko Start s  mož-

nostmi pro spánek či vypnutí tu není, v nabíd-

ce Start vypnutí zcela chybí, takže to vlastně 

jde jedině v menu Nastavení nebo skutečným 

tlačítkem na boku. To opravdu počítač vypí-

ná, ale můžete si ho nastavit po svém, i  když 

to ve Windows 8 není právě snadné. Škoda, že 

Lenovo v tomto ohledu nic nenabízí a že napří-

klad tlačítko spánkového režimu chybí i na klá-

vesnici. Nejlepší je tak nastavit si fyzické tlačítko 

na hibernaci, která uloží vaši rozdělanou práci 

a vypne počítač (nespotřebovává energii). Nebo 

se prostě spolehnout na starou dobrou zkratku 

Alt-F4. Ta funguje stále.

ELEKTRONIKA • TEST

autor: Bohumil Herwig, foto: Logitech

A v tomto duchu jsme obě myši i vyzkoušeli. 

Nejen pod Windows 8 na  výborném note-

booku Acer Aspire M, ale i  pod Windows 

XP. A  dlužno říci, líbily se nám tam i  tam. 

Vyšší cena není dána jen vysokou kvalitou 

provedení či jakousi novostí (ostatně nový 

je i  samotný operační systém), ale i  tím, že 

snaží částečně suplovat něco, co v počítači, 

na kterém Windows 8 provozujete, nemusí-

te mít. Především jde o dotykovou obrazov-

ku a  její ovládací gesta. Uvedené myši tak 

mají dotykové plošky, které ji mohou čás-

tečně zastoupit, a skoro bezezbytku to platí 

u T620. Pokud by vám to nestačilo, můžete 

sáhnout například po  bezdrátové dotykové 

destičce Logitech Rechargeable Touchpad 

T650, která zvládá i vytříbená gesta à la dis-

plej zmiňovaného notebooku Acer. Vraťme 

se však k  našim myším. Jejich levé i  pravé 

tlačítko se chová za všech situací standard-

ně (Enter a kontextové menu) a obě v sobě 

skrývají i  místo pro zastrčení bezdrátového 

členu. Ten je však tak malý, že klidně může 

zůstat typicky v notebooku trvale.

Logitech Zone Touch Mouse T400
Klasická myš pracující snad na  jakémkoli po-

vrchu (vyzkoušeli jsme ji i na skleněné desce 

stolu) se výborně drží v ruce. Podle poslední-

ho stylu jsou její pravé a  levé tlačítko nevidi-

telná a mezi nimi se nachází dotyková ploška, 

kterou ve Windows 8 vyvoláte nabídku Start, 

u Windows XP menu na tlačítku Start. S její po-

mocí se také vrátíte do  naposledy použitého 

programu. 

Samotná dotyková ploška slouží rovněž pro 

posun na webové stránce, v  textu ve Wordu 

či v manažeru souborů. Horní plocha je zce-

la hladká, pogumované zdrsnění po  obou 

stranách skýtá pro praváka i  leváka výborný 

úchop, a to jak malou, tak středně velkou dlaní. 

Díky vypínacímu tlačítku na spodní straně myši 

šetříte baterie, které by podle výrobce měly vy-

držet až 18 měsíců. Hned vedle je navíc kon-

trolka dobití, takže při zapnutí vidíte, jak jste 

na tom. T400 je výtečná myš pro kohokoli, kdo 

netrvá na  podpoře speciálních gest ve  Win-

dows 8, chce špičkovou myš pro jakékoli Win-

dows nebo si prostě jen potrpí na kvalitu.

Logitech Touch Mouse T620
Do ruky padne ještě o chlup lépe než ta před-

chozí (je nižší a širší) a nabízí dvě důležité no-

vinky. Dotykovou plošku tvoří celá horní strana 

a  ve Windows 8 (pro 8/RT určena není) jsou 

podporována i  gesta. Konkrétně šest druhů 

gest, včetně vyvolání nabídky Start a přepíná-

ní mezi spuštěnými aplikacemi. Smířit se však 

musíte s tím, že stlačení levého a pravého tla-

čítka myši obstarává celá její horní část, což 

je hodně nezvyklé, a nikoli pouze spínače pod 

samotnými tlačítky. Práce s T620 je tak ales-

poň z počátku trochu zvláštní a někdo si na to 

nemusí zvyknout ani po  týdnu provozu, jako 

se to přihodilo nám. Myš se opět bezchybně 

vyrovnává s jakýmkoli povrchem, včetně skla, 

a k dispozici je rovněž tlačítko pro vypnutí. 

T620 je určena pro hodně náročné zájem-

ce a díky skvělé ergonomii ji nebudete cítit ani 

po mnoha hodinách práce. Kvůli nezvyklému 

pohybu „tlačítek“ ji však doporučujeme před 

nákupem vyzkoušet. 

TEST • ELEKTRONIKA

myši Logitech Touch Mouse T400 a T620

se speciálním hardwarem pro Windows 8 se dnes už pomalu 
dveře netrhnou. Testované myši jsou sice také primárně určeny 
právě pro ně, ale užijete je v jakýchkoli Windows.

Špička pro každé 
Windows 

cena: 1.249 Kč

bezdrátové  
propojení:

Logitech Unifying; 
2,4 GHz

požadavky: Windows 7, 8 či 8/RT; 
1x USB

napájení: 2x tužková baterie (AA)

udávaná  
výdrž: 

1,5 roku

rozměry (švh); 
hmotnost:

61 x 30 x 105 mm;  
110 g

cena: 1.749 Kč

bezdrátové  
propojení:

Logitech Unifying; 
2,4 GHz

požadavky: Windows 7 či 8; 1x USB

napájení: 2x tužková baterie (AA)

udávaná  
výdrž: 

neudána

rozměry (švh); 
hmotnost:

64 x 29 x 111 mm;  
60 g

Logitech T400 Logitech T620

T400 a T620 se liší především pojetím dotykové plochy 
a podporou řídicích gest pro práci ve Windows 8. S oběma je ale 

radost pracovat!

PC vše v jednom Lenovo IdeaCentre C440

S elegancí sobě vlastní

cena: 10.999 Kč

displej;  
grafická karta:

54,6 cm (21,5"), 16:9, 
1 920 x 1 080 bodů; Intel 
HD Graphics

procesor; paměť 
(RAM); disk:

Intel Celeron G540,  
2,5 GHz; 4 GB; 500 GB

vstupy/výstupy: 6x USB, Ethernet LAN, 
sluchátka, mikrofon, 
mechanika paměťových 
karet 6v1, Wi-Fi

rozměry (švh); 
hmotnost:

532 x 407 x 196 mm; 
6,4 kg

Lenovo IdeaCentre C440

Počítače typu „vše v jednom“ ne-
boli anglicky „all in one“ nepatří sice 
k hlavnímu proudu, ale na stole dobře 
vypadají, zabírají minimum místa 
a nyní jsou i s Windows 8.

elegantní návrh doplňuje výborně vymyšlený a překvapivě subtilní podstavec. Obrazovka je pohodlně naklopitelná v širokém úhlu.
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Na portálu se zvláštním názvem Voyo najde-

te ten nejrůznorodější obsah. Vedle klasické-

ho archivu TV Nova jsou tu i  stovky českých 

a zahraničních titulů dostupné přes on-line vi-

deopůjčovnu, někdy dokonce už i v HD kvalitě, 

tedy ve  vysokém rozlišení. Ostatně to, v  jaké 

kvalitě budete filmy sledovat, závisí od rychlos-

ti vaší internetové linky a připojeného zařízení, 

kterým může být počítač, televizor, tablet či 

třeba chytrý telefon. Přístup je pouze place-

ný, a  to k veškerému obsahu, ale k dispozici 

jsou různé bonusy nabízející například slevové 

kupony v rámci koupě vyspělejšího televizoru 

apod. A co všechno ke sledování potřebujete? 

Vezměme to třeba formou otázek a odpovědí. 

Co máte k dispozici?
Jednak archiv stanice TV Nova s  pořady, 

ke kterým má autorská práva, jednak regulérní 

videopůjčovnu s  cca 1 500 tituly, včetně pre-

miérových novinek. Videopůjčovna obsahuje 

klasické filmy, seriálové řady české i zahraniční 

provenience, vše přehledně tříděné do skupin, 

přičemž na některých zařízeních můžete využít 

i vyhledávání. V nabídce se dobře vyznáte a na-

příklad na Apple iPod je členění i samotný výběr 

pořadů udělán jasně a přehledně. Jako doplněk 

pak slouží sportovní přenosy z NovaSport a vše 

korunuje živé vysílání a kanál Voyo Cinema, vy-

sílající každý den od rána do noci vybrané filmy.

Televizní archiv nabízí u  seriálů zajímavou 

funkci sledování epizod dopředu s  až týden-

ním předstihem před jejich oficiálním vysíláním.

 

Co potřebujete k provozu?
Především internetovou linku. Voyo si ji otes-

tuje a podle její kvality a rychlosti pak automa-

ticky nabídne i  kvalitu přenosovou. Snahou 

je vždy pořad odeslat zákazníkovi v  nejvyšší 

možné kvalitě. Minimum stanovit nelze – jinou 

budete potřebovat pro chytrý telefon, jinou tře-

ba pro televizor. Čím více, tím je to samozřejmě 

lépe, ale v Česku, které je zaplněno dostup-

nými Wi-Fi sítěmi (dostupnými i finančně), není 

často žádný problém dosáhnout levně vysoké 

přenosové rychlosti i na malých vesnicích. 

Voyo můžete sledovat jak přes webové 

stránky www.voyo.cz, kde také provedete pr-

votní přihlášení a spravujete svůj účet, tak přes 

tzv. speciální aplikace. Ty jsou dvojího druhu:

• aplikace pro televizory, tzv. widget, jako je 

tomu např. u přístrojů LG, Panasonic, Sam-

sung i Sony,

• a  aplikace specializované, určené typicky 

pro tablety a chytré telefony, což v součas-

nosti představuje pouze produkty Applu. 

Aplikace pro systém Google Android by se 

měla objevit co nevidět. 

Předplatné pak můžete využívat až na třech 

libovolných zařízeních, ovšem pochopitelně ni-

koli současně. Není tak problém sledovat filmy 

v  televizi, na  počítači i  v  tabletu. Vše se pak 

opět spravuje přes váš účet dostupný z webo-

vých stránek. 

Pro klasický počítač je doporučována jako 

minimální následující konfigurace, v  přípa-

dě televizoru a  např. tabletu máte příslušnou 

aplikaci k dispozici ke stažení buď ano, či ni-

koli, čímž je vše jednoduše vyřešeno. Pojďme 

ale k samotnému počítači. Zde je vyžadován 

procesor Intel Pentium 4 s  frekvencí 3 GHz 

nebo jeho ekvivalent, 2 GB paměti RAM, zvu-

ková karta a grafická karta s akcelerací videa. 

Jako operační systém postačí i Windows XP, 

podporovány jsou webové prohlížeče Internet 

Explorer, Firefox od  verze 3.5 nebo Google 

Chrome 11 a vyšší. Důležité je, že pro ně musí 

být k dispozici Adobe Flash Player, který vše 

fyzicky zajišťuje podporou, což ovšem zjistíte 

až při samotném promítání. Nainstalovat ho 

však není problém. 

Přehrávání videa obstarává formát H.264, 

což je momentálně součástí právě Adobe 

Flash Playeru. Na stránkách voyo.cz také máte 

pro počítač k dispozici test kompatibility, takže 

hned víte, na čem jste. 

Kolik mě bude přístup stát?
Vysílá se bez reklam a základní měsíční před-

platné stojí 189 Kč. Můžete ho však snížit 

zakoupením předplatného na  delší období. 

Roční předplatné ho sníží na 154 Kč za mě-

síc, předplatné na půl roku činí 949 Kč (158 Kč 

na měsíc). Následně je k dispozici neomeze-

né sledování prakticky všeho, včetně kanálu 

Voyo Cinema. Výjimku tvoří pouze tituly z na-

bídky Extra, za  které se platí zvlášť. Většina 

titulů je k dispozici v běžné kvalitě, některé už 

i v HD.

Kdy mohu Voyo mít?
Po  přihlášení prostřednictvím webu je totiž 

k dispozici sedm dní používání zdarma a tato 

doba slouží i  k  uhrazení vašeho vstupního 

poplatku. Na  jednu věc si však dejte pozor – 

po  sedmi dnech se automaticky nastartuje 

aktivace vašeho účtu, takže pokud byste Voyo 

nechtěli, musíte ho sami zrušit. Ve zkušebním 

období máte k dispozici většinu pořadů, výjim-

ku mohou tvořit zejména některé premiérové 

tituly.

VIDEO ON-LINE • pORADNA

autor: Bohumil Herwig, foto: Alcatel

Telefon s  moderním operačním systémem 

Android, snadným ovládáním a  pochopitelně 

i s přístupem na internet přes Wi-Fi zakoupíte 

v černé i bílé. Nepřijde vás draze a bílá, kterou 

jsme měli zapůjčenu, vypadá velice efektně. 

Navíc se výborně i  drží, tedy pokud nemáte 

rádi přemrštěně malé telefony. Nezapomnělo 

se ani na  vyvýšenou obrubu kolem displeje, 

takže pokud ho touto stranou položíte na stůl, 

nebude se odírat. Chytrých maličkostí ale na-

jdete u 991D povícero.

Výtečná výbava
Dva sloty pro SIM karty znamenají, že můžete 

využívat dvě telefonní čísla na  jednom přístroji. 

Jen si v jejich správě navolíte, které chcete použí-

vat jako primární a pro co, tedy pro hovor, SMS/

MMS, videohovory a data. Ta lze nastavit i pro 

každé číslo samostatně a příjemné je i to, že si 

například při psaní SMS zprávy můžete opera-

tivně upravit, ze které SIM karty (a tudíž z které-

ho telefonního čísla) bude odeslána. Telefon vás 

také upozorní, na které číslo je hovor přiveden. 

OneTouch 991D obsluhuje jednojád-

rový procesor s 800 MHz a s výkonem 

většinou nejsou u běžných aplikací po-

tíže. Vyzkoušeli jsme několik nejpouží-

vanějších, včetně např. Angry Birds Rio, 

Chess Free či CoolReader. Nepočítejte 

ale s náročnými hrami, jako Carcasso-

ne či AirAttack HD.

Příjemné je rovněž FM rádio s RDS, 

pozoruhodný je pak v této cenové relaci 

LED blesk doprovázející zabudovaný 

třímegapixelový fotoaparát – i když ten, 

bohužel, postrádá automatický režim –, 

takže ho spíše využijete s  aplikacemi, 

jako je baterka. Výborná je pak doba 

provozu (12 hod., resp. 400 hod. v po-

hotovosti), nabíjení je však trochu del-

ší a  počítejte se zhruba 3,5 hodinami. 

Z  doplňkového softwaru pak doporu-

čujeme Traffic Manager, se kterým si 

snadno udržíte přehled o  stažených 

datech, což je bohužel z  Česku stále 

potřebné.

Levný a šikovný
Nízké rozlišení displeje spolu s jeho velkou úh-

lopříčkou (10,2 cm) nabízí velké ikony a přispívá 

tak k lepší čitelnosti, i když je škoda, že Alcatel 

nevyužil možnost a  typicky v  SMS zprávách 

nenabídl zvětšení znaků, což Android stan-

dardně postrádá. Jinak tu najdete i věci, které 

jinde neuvidíte. Včetně pohodového a příjem-

ného kopírování textu, který se ve  zprávách 

vždycky hodí. Pokud ovšem pro zadávání zvo-

líte standardně nastavenou klávesnici Touch-

Pal. Ta druhá, přímo od Androidu, nabízí méně 

funkcí, ale o něco výraznější znaky. Pochopi-

telně si však můžete nastavit i klasickou tlačít-

kovou klávesnici, na  kterou jste zvyklí z  oby-

čejného telefonu. 

Alcatel 991D je levný, ale se skvělou výba-

vou. Pokud se podivujete, že je tu „jen“ Android 

2.3, pak odpověď je nasnadě. Čtyřka by vše 

jen zbytečně zpomalila a  na  daném hardwa-

ru znepříjemnila. Verze 2.3 je navíc naprosto 

pohodová, takže pokud chcete telefon, kterým 

byste vstoupili do moderního „chytrého“ světa, 

tenhle se přímo nabízí. Ve volném prodeji vám 

za velice dobrou cenu nabídne rozumné vlast-

nosti, a navíc nebudete uvázáni na řetězu ope-

rátora. To se nyní opravdu nevyplatí zejména 

proto, že letos očekáváme vstup dalších, tzv. 

virtuálních operátorů. A  ti by konečně mohli 

telefonování zlevnit! Mimochodem i  to je pří-

ležitost pro druhou SIM kartu, nemyslíte?

ELEKTRONIKA • TEST

chytrý telefon Alcatel OneTouch Smart 991D

Alcatel se vrátil na český trh a nabízí tu především chytré 
telefony. I na dvě SIM karty jako v tomto případě – vý-
hoda je nabíledni. Nemusíte s sebou nosit dva přístroje, 
a přitom jste stále jak v soukromém, tak pracovním 
spojení.

Chytrá koupě

cena:
3.790 Kč,  
včetně 2GB karty

operační systém: Android 2.3

podporované sítě: 2x SIM; GSM, UMTS, 
HSPA (HSDPA/HSUPA)

displej; paměť: 10,2 cm, 320 x 480 bodů, 
262 000 barev; 150 MB, 
mechanika karet microSD 
(až 32 GB)

napájení: akumulátor Li-Ion,  
1 500 mAh

vstupy/výstupy: Micro USB, Bluetooth 4.0, 
Wi-Fi (b/g/n)

rozměry (švh); 
hmotnost:

61 x 30 x 105 mm;  
110 g

Alcatel OneTouch Smart 991D

Telefon se výborně drží v ruce a není to žádné tintítko. nízké 
rozlišení displeje spolu s úhlopříčkou 10,2 cm nabízí velké ikony 

a přispívá k lepší čitelnosti.

Společnost CET 21 nezajišťuje pouze vysílání televizních 
stanic Nova, Nova Cinema, Nova sport a MTV, ale provozuje 
také internetovou videopůjčovnu, ve které najdete i tele-
vizní archiv s řadou funkcí. A protože je dostupný nejen 
z počítače, ale například i z patřičně vybaveného televizoru, 
podívejme se na to, co pro jeho provoz potřebujete.

Do videopůjčovny 
už nemusíte chodit! 
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ROZHOVOR • LUCIE KŘÍŽKOVÁ

Lucie Křížková (Váchová) je miss čR z roku 2003, 
kdy titul získala jako studentka příbramského 
gymnázia. Do soutěže ji tehdy přihlásili její přá-
telé z gymnastického oddílu, ve kterém až do 
svých sedmnácti let cvičila. Splnil se jí tak dávný 
sen – o účasti v této soutěži totiž snila už od roku 
1995, kdy se miss čR stala monika Žídková.

Technika
mi pomáhá,
ale žiju pro své chlapy!

Jaký je váš recept na štíhlou linii?

Uměla jsem se dobře narodit. (smích) Ne, váž-

ně. Mám v  tomto ohledu velké štěstí. Nikdy 

jsem nemusela držet žádné diety a  jím to, co 

mi chutná. Ti, co mě znají, tak vědí, že největší 

radost mi udělá pozvání na dobré jídlo. Záro-

veň ale připouštím, že nic není v životě zadar-

mo. Velkou zásluhu na  mé figuře má zajisté 

i  zmíněné sportování. Tělo si tu několikaletou 

dřinu pamatuje. Už dva měsíce po  porodu 

jsem zas měla vyrýsované břišní svaly, aniž 

bych se pouštěla do velkého cvičení.

Co vám mateřství dává? A užíváte si ho?

Mateřství mě neskutečně naplňuje. Věděla 

jsem už dříve, že mít miminko musí být krásná 

věc v životě ženy, ale že to bude taková pecka, 

to jsem nečekala. Už v těhotenství jsem proží-

vala příjemné týdny plné očekávání, jaký bude 

ten nový život ve třech. Když se Davídek naro-

dil, zažila jsem neuvěřitelný pocit štěstí a lásky. 

A ta euforie trvá dodnes. S manželem máme 

obrovské štěstí, že jsme našli jeden druhého 

a že jsme zplodili zdravé a úžasné dítě.

Pomáhá vám váš manžel? 

Davida mohu opěvovat jen samými superla-

tivy. Nejen že je úžasný manžel, ale výborně 

zvládá i  roli otce. Díky tomu, že se o  synka 

dokáže bez problémů postarat, jsem se mohla 

rychle vrátit k modelingu a moderování, které 

mě tak baví. Od  rodiny neutíkám nijak často, 

z  nabídek si hodně vybírám, ale u  manžela 

mám maximální podporu. S Davídkem si umí 

poradit a jsou to prima parťáci.

Co vám vítězství na Miss ČR 2003 přineslo?

Prožila jsem krásných deset let a s odstupem 

času vidím na vítězství v soutěži Miss ČR jen 

pozitiva. Byla to úžasná životní změna. Dostala 

jsem se ke skvělé práci, která mě živí dodnes 

a můj život obohatila v mnoha směrech. Jsem 

za tuto životní šanci nesmírně vděčná. 

Jste patronkou sdružení Dobrý skutek. 

V čem je jeho poselství a jaká je vaše role?

Za deset let, co se pohybuji ve vodách šoubyz-

nysu, jsem se už setkala s řadou charitativních 

organizací a  ne vždy jsem byla se způsobem 

jejich činnosti spokojená. Častokrát jsem také 

nepříjemně naletěla, a  proto jsem opatrnější. 

Před čtyřmi lety mě kamarádka přivedla k ob-

čanskému sdružení Dobrý skutek a já poznala 

organizaci, za kterou bych dala ruku do ohně 

a  které chci pomáhat. Sdružení garantuje, že 

100 % vytěžených finančních prostředků pře-

rozdělí mezi své klienty. Můžete si i sami vybrat, 

komu konkrétně pomůžete, a  za svou pomoc 

si můžete vybrat dárek od známých osobností. 

Vystudovala jste politologii a práva?

Ano. V  roce 2010 jsem dokončila bakalářské 

studium v oboru politologie a v roce 2011 ma-

gisterské studium v  oboru právo; studovala 

jsem souběžně dva obory. Studium pro mě 

bylo vždy prioritou. Ani po  výhře v  Miss ČR 

jsem studium nepřerušila. Právnické vzdělání 

se hodí v  každodenním životě, advokátka ze 

mě ale nejspíš nebude. Závěrečné státnice 

jsem absolvovala už v požehnaném stavu.

Politologie mě zlákala až během studia 

práv. Bakalářské studium bylo velmi obohacu-

jící, přispělo k mému všeobecnému přehledu 

a určitě mi pomohlo v práci v Poslanecké sně-

movně. Být asistentkou tehdejšího poslance 

Ivana Fuksy pro mě bylo zajímavou a přínos-

nou praxí.  

Asi je složité spojit roli matky s kariérou? 

Když máte hodné dítě a skvělé rodinné zázemí, 

dokážete spoustu věcí. Po porodu jsem začala 

s prací pozvolna, ani teď nepracuji nijak často, 

ale jsem ráda, že je to možné, a  mám tako-

vou práci, která je flexibilní a zároveň zábavná. 

Každá maminka vám ale potvrdí, že dítě vám 

roste před očima a čas tak neskutečně letí… 

A  já o  ty krásné chvíle nechci přijít, takže nic 

nebudu přehánět. Už párkrát se mi stalo, že 

jsem odjížděla z domova brzy ráno a vracela 

se pozdě večer a neviděla za celý den jediný 

Davídkův úsměv. To není ta cesta, kterou bych 

chtěla jít. Rodina je pro mě na  prvním místě 

a opravdu důkladně zvažuji, jestli mi za odlou-

čení od mých blízkých ta která nabídka stojí.

Moderujete ráda?

Je to oblast, která mě po pracovní stránce vel-

mi obohacuje a  naplňuje. I  když se v  dnešní 

době označuje za  moderátora každý druhý 

člověk v šoubyznysu, já k moderování přistu-

puji pokorně a zodpovědně. Snažím se sbírat 

zkušenosti, stále se učím a  má píle přináší 

ovoce. Největší odměnou je pro mě to, že se 

ke mně spousta klientů vrací. Baví mě mode-

rování serióznějších akcí.  

Předáváte své zkušenosti z gymnastiky?

S  gymnastikou jsem skončila v  sedmnácti 

a pak deset let trénovala s kamarádkou malé 

holčičky v  Sokole Příbram. Po  přestěhování 

do Plzně už bylo pokračování nereálné. 

Prý jste velká přítelkyní zdravé stravy?

Neřekla bych, že se stravuji výhradně zdra-

vě. Spíše se jen vyhýbám přepáleným tukům 

a nekvalitním potravinám. Od patnácti let ne-

mám žlučník, takže se musím některých věcí 

vyvarovat, ale hřeším poměrně často. Když 

vám řeknu, že zvládnu svíčkovou se šesti a za-

piju ji půllitrem piva, nebudete mi to věřit. Mám 

několik kamarádů, kteří vám potvrdí, že je lev-

nější mě šatit než živit. (smích)

A co vlastně ráda jíte?

Nejraději mám italskou kuchyni, ale pochut-

nám si skoro na  všem, co je z  kvalitních su-

rovin. Nejvíc miluji, když vaří můj manžel. Jde 

mu to výborně. Jen je škoda, že ho v kuchyni 

nevídám moc často. 

A co vy a technika? 

Sleduji nové technologie a  občas vyměním 

staré spotřebiče za nové, s  lepšími funkcemi. 

Přes techniku je ale v naší rodině odborníkem 

můj David. Ten mě také pravidelně zásobuje 

věcmi, které ulehčují můj život. Technice příliš 

nerozumím, nechápu, jak všechny ty moder-

ní vymoženosti fungují, a  ani mě to netrápí. 

Jsem hlavně ráda, že vůbec existují! Upřímně, 

kdybych měla žít v dnešní době bez internetu 

a chytrého mobilního telefonu, bylo by všech-

no zbytečně komplikované a zdlouhavé.

Šťastným dnem se pro Lucii stal 12. květen 

loňského roku, kdy na svět přivedla syna Da-

vídka. Tím se jí život zcela změnil, protože prá-

vě jemu podřizuje vše, co dělá. 

 

Od malička jste sportovala a díky tomu se 

udržujete i v dobré kondici. Je to na va-

šich fotografiích znát. I po porodu vypa-

dáte stále skvěle. Čím je pro vás sport?

Sport byl náplní mého dětství i  dospívání. 

Dvanáct let jsem se věnovala sportovní gym-

nastice a několik let i atletice. V sedmnácti se 

mi ale bohužel stal úraz, kvůli kterému mám 

dodnes drobné následky. Tehdy jsem si po-

ranila obě kolena a musela se na pár měsíců 

sportování vzdát. Poté jsem se už ke každo-

dennímu cvičení nikdy nevrátila. V  osmnácti 

přišlo vítězství v soutěži Miss ČR a mé volno-

časové aktivity namířily jinam. V  menší míře 

ale sportuji dodnes. Je to pro mě příjemná 

forma adrenalinu a dobíjení pozitivní energie.
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Curriculum vitae
Lucie Křížková se narodila v roce 

1984 a dvanáct let se věnovala 

sportovní gymnastice. V roce 2003 se 

stala Miss ČR. Vystudovala politologii 

a práva. Vdala se za jachtaře Davida 

Křížka a s ním má nyní devítiměsíční-

ho syna Davídka. Lucie je patronkou 

občanského sdružení Dobrý skutek.

Má ráda dobré jídlo, víno, thajské 

masáže, lyžování, jachting a moře.

Nesnáší koprovku, řapíkatý celer, 

dopravní zácpy, neochotu, pomluvy 

a pomalé internetové připojení.
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nachází jen pár desítek kilometrů od  Bejrútu. 

Byblos vás uchvátí svou zachovalou architektu-

rou. Archeologové zde odhalili pozůstatky ves-

nic už z dob neolitu. Byblos znamená v řečtině 

papyrus, název nese město záměrně – právě 

Féničané prodávali egyptský papyrus do Řec-

ka. Za zmínku stojí fakt, že Féničané byli pouze 

obchodníky, a  ne válečníky, což dokazují do-

bové sošky, na nichž nikdy nejsou vyobrazeni 

se zbraněmi.  

Posvátným místem pro Libanonce všech vy-

znání je Harissa. Místo, kde se tyčí socha liba-

nonské dámy (The Lady of Lebanon), je pout-

ním místem, které každoročně navštíví tisíce 

turistů, a byl zde dokonce i papež Jan Pavel II. 

Harissa se nachází na vrcholu hory, na kterou 

můžete vyjet autem nebo použít kabinkovou la-

novku a zubačku. Pod sochou je umístěn malý 

kostel a kolem rostou cedry, národní jehličnatý 

strom, který zdobí i libanonskou vlajku. 

Krápníkové jeskyně Jeitta Grotto jsou bez-

pochyby nejúžasnějším místem k  vidění. Není 

náhodou, že se dostaly do finále soutěže Sedm 

nových divů světa. Představte si naše krasové 

jeskyně, teď je prodlužte, prohlubte, přidejte sta-

lagmity a stalaktity – a dechberoucí podívaná je 

na světě. Požitek z návštěvy znásobuje promyš-

lené osvětlení jeskyně a jízda na lodičkách, která 

je jako stvořená pro romantickou projížďku. 

V  Bejrútu si nesmíte nechat ujít návštěvu 

národního muzea. Budova muzea postavená 

ve čtyřicátých letech 20. století odděluje západ-

ní část Bejrútu od východní, lépe řečeno mus-

limskou část od  té křesťanské. Muzeum bylo 

během občanské války téměř zničeno a větši-

na exponátu byla zachráněna jen díky tomu, 

že byly na začátku války zabedněny. V muzeu 

mimo jiné promítají krátký dokument, kde uka-

zují, jak probíhaly práce za záchranu a násled-

nou obnovu muzea. 

Fatoush, falafel a jiné dobroty
Libanonská kuchyně patří mezi nejvyhlášenější. 

S  kuchyní ostatních arabských států má sice 

hodně společného, ale i totožné pokrmy chut-

nají v Libanonu jinak, nějak lépe. Hlavní před-

ností místních kuchařů je dokonalé dodržování 

zásad hygieny při přípravě pokrmů. I obyčejný 

falafel sendvič (smažené kuličky vyrobené z ci-

zrny v pita chlebu se zeleninou) je v bejrútském 

bistru připravován v takové čistotě, že by se zde 

mohly učit i mnohé evropské restaurace.  

Libanonci v  kuchyni hodně používají celo-

zrnnou mouku, čerstvé ovoce, zeleninu a olivo-

vý olej. Mezi oblíbené typy mas patří jehněčí, 

skopové a  samozřejmě čerstvé ryby a  dary 

moře. Libanonské pokrmy jsou lehké a typické 

jsou zde tzv. mezze – studené a teplé předkr-

my. Mezi oblíbené patří salát fatoush, kdy jsou 

do zeleninového salátu s kyselou zálivkou při-

dány osmažené kousky pita chleba. 

Národním jídlem je kibbeh. Jedná se o na-

mleté jehněčí maso, do kterého se přidá pše-

nice bulger. Směs se promíchá, osolí, opepří 

a dochutí koriandrem. Obvykle se plní nádivkou 

z piniových oříšků a orestované cibulky. Když 

jsou masové šišky naplněné směsí, smaží se 

na pánvi nebo ve friťáku. Místní toto jídlo milují, 

pro mě byla aromatická vůně a chuť jehněčího 

trochu moc, ale gurmáni si určitě u tohoto jídla 

přijdou na své.

Náboženská symbióza? 
V Libanonu patří mezi majoritní náboženství is-

lám a křesťanství. Zajímavostí je, že v roce 1943 

došlo v zemi mezi představiteli Národního pak-

tu k nepsané dohodě, jejíž součástí je rozdělení 

politické moci mezi hlavní náboženské skupiny. 

Ve zkratce to znamená, že prezidentem by měl 

být katolík a premiérem muslim.

Po dvacetileté občanské válce, kde hlavním 

důvodem konfliktu bylo právě rozdílné nábo-

ženství, se nyní zdá, že všichni žijí v  naprosté 

symbióze. V centru hlavního města najdete ve-

dle sebe stát mešitu a kostel. Nikdo se nepo-

horšuje nad křesťankami v minisukních, stejně 

tak většina muslimek nechodí zahalená jako 

v jiných arabských státech. Nezbývá než dou-

fat, že Libanon zůstane nadále jednou z mála 

liberálních arabských zemí.

My jsme se do Libanonu vydali v půlce listopa-

du loňského roku, pár týdnů po atentátu, který 

se stal v křesťanské části Bejrútu. Po prvotním 

šoku a úvaze cestu zrušit jsme nakonec odletě-

li. A udělali jsme dobře! Libanon má rozhodně 

co nabídnout.

Evropa,  
nebo Arabský poloostrov?
Při prvním pohledu na  ulice hlavního města 

Bejrútu jsem byla překvapena. Rozhodně jsem 

si nepřipadala jako v  arabské zemi, všechno 

bylo nějaké jiné – takové evropské. Architektura 

domů stejně jako struktura ulic mi připomněla 

jih Itálie. Lidé při cestě autem na sebe netroubili, 

na rozdíl od běžného dne v Káhiře, a ochotně si 

navzájem radili, kudy se kam dostat. Ulice byly 

dokonale čisté a  jedinou vadou na  kráse byly 

zničené domy – pozůstatky dvacetileté občan-

ské války. 

Libanon je oproti jiným arabským zemím vel-

mi liberální nejen v oblékání, ale i v chování oby-

vatel. Jedním z důvodů je křesťanská populace, 

která tvoří více než 40 procent obyvatel. Důvo-

dem však může být i kontrola země Francouzi, 

která trvala až do roku 1943. I nadále je v zemi 

cítit silný frankofonní vliv. V hlavním městě mluví 

téměř všichni kromě arabštiny také francouzsky 

a anglicky. 

Bejrút je proslulý svým nočním životem 

a  nejvyhlášenějšími kluby. Ulice Hamra plná 

restaurací, barů a obchůdků je turistickým láka-

dlem. Posezení v kavárně na rušné ulici u vodní 

dýmky, která díky preciznosti přípravy patřila 

k nejlepším, které jsem kdy v arabských zemích 

ochutnala, a  sledování místních je zaručeným 

tipem na příjemně strávený podvečer. Pro mi-

lovníky nočního života doporučuji navštívit nej-

vyhlášenější noční klub Sky bar nebo kterýkoliv 

z barů na Hamře. Mladí Libanonci milují noční 

život, proto jsou bary během víkendů a státních 

svátků narvané k prasknutí.

Centrum hlavního města připomíná staro-

dávné arabské uličky v novém kabátu. Kolem 

hlídkují vojáci, protože na Hvězdicovém náměstí 

s hodinovou věží se nachází sídlo premiéra. Za-

jímavostí je, že při rekonstrukci centra byly nale-

zeny pozůstatky starých římských lázní. Jak je 

však zvykem, i zde se mísí historie s moderním 

životem. Ve většině budov jsou umístěny luxusní 

butiky světových značek a kavárničky. Důležité 

je říci, že Bejrút je oproti jiným arabským metro-

polím dosti předražený. Na dovolenou sem vět-

šinou jezdí bohatí Saúdové nebo lidé z emirátů. 

Závan historie
Libanonci jsou velmi pyšní na historii své země. 

Vždyť na  tomto území pobývali právě známí 

féničtí obchodníci. Mezi nejatraktivnější místa 

k návštěvě patří antické fénické město, které se 

cEsTOVáNí • LIBANON

Malá arabská země o délce 250 km a šířce pouhých 50 km byla po mnoho let pro turisty destinací 
nedostupnou k poznání. Občanská válka mezi muslimy a křesťany, která trvala od roku 1975 
bezmála dvacet let a při níž byla zničena a rozstřílena většina hlavního města bejrútu, stejně jako 
časté atentáty a konflikty s Izraelci, zapříčinily nemožnost navštívit tuto krásnou zemi.

Evropa
na Blízkém východě

Fénické město Byblos. pozůstatky starých římských lázní v centru.

Hvězdicové náměstí s hodinovou věží.

Lady of Lebanon.
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hodně lidsky řečeno v  prostředí internetu 

a úložišť v něm. Činí se i Qualcomm, který 

představil dva nové čtyřjádrové procesory 

pro smartphony a tablety Snapdragon 600 

a 800. Ty slibují 75% nárůst rychlosti a vyš-

ší energetickou účinnost. Snapdragon 800 

má frekvenci až 2,3 GHz, Snapdragon 600 

pak 1,9 GHz. 

Intel chce vydat svůj první čtyřjádrový pro-

cesor Atom do  konce roku. Intel chce zrušit 

hegemonii procesorů na platformě ARM, po-

cházejících od  Applu, Qualcommu, Samsun-

gu a  Nvidie. Doufá, že s  pomocí procesorů 

s kódovým názvem Bay Trail se mu to povede. 

Čip umožní stavět tablety tenké osm milimetrů 

s  jednodenní výdrží při práci a týdnem poho-

tovostního stavu. 

Telefony s  pětipalcovými obrazovkami se 

staly hitem a  překvapením mezi spotřebiteli. 

Mají ale své zápory, jako je obtížné umístění 

do kapsy a neschopnost studentů schovat je 

při výuce. Velká obrazovka, jako má Samsung 

Galaxy Note 2, však nabízí alternativu k sedmi-

palcovým tabletům. 

Televizory a blu-ray přehrávače
V  oblasti televizí nebyly tahounem kupodi-

vu OLED televize, jak se čekalo, protože oba 

jejich výrobci, totiž LG i Samsung, mají zatím 

problémy s  jejich sériovou výrobou díky malé 

výtěžnosti výroby panelů. Tahounem byly pře-

kvapivě 4K a  8K televizory s  ultravysokým 

rozlišením UHD. 4K televizory mají 4x vyšší 

rozlišení než Full HD televizory a  8K televize 

pak rozlišení osminásobné ve  srovnání s  Full 

HD. Pokud se díváte na svou Full HD televizi 

a kroutíte hlavou nad kvalitou přijímaného sig-

nálu z  pozemního digitálního vysílání DVB-T, 

asi se ptáte, jak je možné, že k dispozici budou 

televize s ještě vyšším rozlišením, než má vaše 

televize. A program na ní teda asi taky nebude 

nic moc. 

Máte pravdu, signál DVB-T není nic moc, 

pokud nepřijímáte signál s vysokým rozlišením 

v MPEG-4. Na časy se však blýská a je možné, 

že do dvou let se tu objeví vysílání v DVB-T2, 

které bude podporovat Full HD, prostorový 

zvuk a přenese i 3D. A  to je paráda, protože 

některé 4K i 8K televizory mají obvody pro pře-

vzorkování signálu Full HD na vyšší rozlišení. 

A ještě něco: kvalitním zdrojem signálu pro 

vaši Full HD televizi je jedině Blu-ray disk nebo 

DVD přehrávač, který je vybaven oversam-

plingem (převzorkováním na vyšší rozlišení Full 

HD). Podobně to je s příchozími řadami Blu-ray 

přehrávačů, protože většina z nich je vybave-

na obvody pro převzorkování signálu Full HD 

na  4K nebo i  8K. Takže nakonec to pro vás 

nevypadá až tak černě. 

Překvapením byla laserová televize o úhlo-

příčce sto palců od  LG, což je vlastně kom-

plet zobrazovací jednotky (obrazovky) a před 

ním stojícího projektoru s promítáním na  vel-

mi krátkou vzdálenost. Ten ale místo klasické 

lampy používá laser. 

Bombou však byly prohnuté televizory, kte-

ré předvedli oba korejští soupeři – LG a Sam-

sung. Obrazovka OLED televizoru je lehce 

prohnutá, čímž dává zobrazovanému obsahu 

hloubku pro živější zážitek ze sledování. Spo-

třebitelé si s  prohnutou OLED TV užijí pano-

ramatický efekt. Při sledování specifického 

obsahu, jako například rozsáhlé krajiny nebo 

scény z  přírody, vytváří prohnutá obrazovka 

efekt, jako by byl uživatel obrazem obklopen. 

Společnost DTS představila nový studiový 

zvuk, technologii DTS Premium Sound a DTS 

Premium Sound 5.1. Ta si už našla cestu 

do  chytrých televizorů modelové řady 2013 

společnosti Samsung.

Google letos zamíří se svým operačním sys-

témem Android i do chytrých televizí, to už je 

jasné. Chce však svůj Android umístit i do za-

řízení, jako jsou ledničky a další přístroje v do-

mácnosti, a tím odstartovat novou éru připoje-

ných zařízení. 

Elektronická domácnost
LG tu představilo projekt plně automatizo-

vané domácnosti, ve  které je možné řídit 

všechno. Třeba vypuštění robotického vy-

savače nebo spuštění mikrovlnné či parní 

trouby a zadání programu na vaření pokrmu, 

který jste si do  ní vložili. Bylo to i  o  inteli-

gentních spotřebičích, které dokážou pove-

ly zadané jim přes internet provést. Pravda, 

něco takového ukázal už Samsung loni v září 

v Berlíně na IFA 2012, ale tady se připojil i LG 

a  další velikáni. LG Electronics slibuje nové 

inteligentní spotřebiče – z nichž některé jsou 

vybaveny funkcí NFC – přiložením NFC kar-

ty nebo mobilu s funkcí NFC lze odblokovat 

bezpečnostní systém domu nebo si nechat 

odemknout vchodové dveře. Uživatel může 

přidat do dávky prádla na dálku více aviváže. 

Whirlpool za pomoci Bluetooth v chladničce 

CoolVox přehrává hudbu z aplikace na iPho-

nu či v tabletu… 

A že je na co koukat, to dokazuje letošní, už 

46. ročník, který opět přišlo navštívit hodně 

před 150 tisíc lidí, a plocha, na které se vysta-

vovalo, letos měla rozměr odpovídající 37 fot-

balovým hřištím. CES je veletrh, který je velmi 

důležitý, protože ukazuje trendy i nové výrobky 

pro ten který rok. 

Mobilní technika
Veletrh opět ovládla mobilní technika – chytré 

telefony a  tablety. Pojďme se podívat, co za-

hýbá světem moderních technologií tento rok. 

S mobily a tablety souvisí čelní kryt, pod kte-

rým se na displeji zobrazují ikony a pomocí ně-

hož se chytrý mobil a tablet ovládá. Jistě vám 

není příjemné, když se vám kryt displeje po-

škrábe. Tak tomu bude od letošního roku – zdá 

se – konec díky novému krycímu sklu disple-

je Gorilla Glass třetí generace od společnosti 

Corning. Nový materiál je méně křehký, odol-

nější proti poškrábání – ve srovnání s předcho-

zí řadou až o 40 %. Výrobce zaručuje i  vyšší 

ohebnost. Gorilla Glass je o  50 % odolnější 

proti rozbití a je odolné i proti zlomení. Gorilla 

Glass 3 je o  20 % tenčí, než byla předchozí 

verze – lze tedy očekávat, že dotykové disple-

je budou citlivější a nové telefony budou ještě 

tenčí. 

Agentury zabývající se průzkumem trhu 

identifikovaly pět hlavních trendů letošního 

roku v  oblasti smartphonů:  čtyřjádrové pro-

cesory, HD obrazovky, delší životnost baterie, 

lepší kamery a lepší zařízení na ochranu před 

povětrnostními vlivy.

S  tím souvisí představení nového výkon-

ného čtyřjádrového procesoru od  Nvidia 

Tegra 4. Jde o  čip založený na  designu 

ARM Cortex-A15, který má 72 grafických 

jader. U Nvidie také debutoval Grid Gaming 

System, kapesní herní konzole na  platfor-

mě Android, která se připojuje k  internetu 

a umožní hrát hry v cloudovém prostředí – 

REpORTáŽ • CES 2013

Pokud chcete vědět, co se bude dít na trhu spotřební elektroniky a elektrotechniky, pak nesmíte 
chybět na veletrhu cEs, který se každý rok koná na počátku měsíce ledna v Las Vegas. Tady totiž 
všichni světoví výrobci – samozřejmě kromě Applu, který má svou akci – předvedou, na čem 
celý rok pracovali.

Novinky
se valí ze všech směrů

Televizor LG Google Ga7900 – jeden z prvních televizorů vyrobených ve spolupráci se společností Google.
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centrální procesorové jednotce a  grafickému 

procesoru poskytuje LG CINEMA 3D Smart 

TV vynikající uživatelský zážitek a  špičkovou 

kvalitu obrazu. Modely pro rok 2013 se vyzna-

čují minimalistickým designem Cinema Screen 

s ještě více zúženými rámečky kolem obrazov-

ky. Stojan The Magic Stand tento efekt ještě 

posiluje. Nejnovější platforma Googlu a  nová 

verze LG ovladače Magic Remote společně 

s QWERTY klávesnicí zvyšují efektivitu funkcí 

Voice Search (hlasové vyhledávání) a PrimeTi-

me (zlepšený programový průvodce). Televizor 

se zakřivenou obrazovkou EA9800 zaujme 

patentovanou WRGB technologií OLED obra-

zovky, neuvěřitelnou tenkostí, designem a  ži-

vými barvami. I  on podporuje technologii LG 

CINEMA 3D. 

Kompaktní stereosystémy a trojici bezdráto-

vých reproduktorů z kategorie osobního audia 

představil Panasonic. Řada stereosystémů HC 

složená z modelů SC-HC58, SC-HC38 a SC-

-HC28 nabízí možnost připojení USB kabe-

lem a dokovací port pro iPhone5, iPod touch, 

který umožňuje uživatelům přehrávat hudbu 

z různých zdrojů. Stereomikrosystémy HC při-

cházejí s vylepšenými a zdokonalenými vlast-

nostmi doplněné o  technologie chytrých sítí. 

HC58 využívá reproduktor s  kónickou mem-

bránou z bambusových nanovláken a také du-

ální pasivní chladič a Direct-Vocal. Panasonic 

rozšiřuje portfolio svých Blu-ray přehrávačů 

o  dvojici Full HD 3D modelů DMP-BDT330 

a DMP-BDT230. Společně s nimi míří na pulty 

obchodů i 2D přehrávače DMP-BD89 a DMP-

-BD79. 

Samsung Electronics představil dva členy 

produktového portfolia – vylepšený notebook 

Series 7 Chronos, přinášející profesionální 

výkon v tenkém a lehkém provedení, a ultra-

book Series 7 Ultra. Nabízí vyšší výkon, lepší 

grafiku a dotykové ovládání. Samsung rovněž 

uvedl fotoaparáty kombinující vysoký optický 

výkon a klasický styl se zvýšenou konektivi-

tou v  sérii WB modelů s  dlouhým zoomem, 

DV sérii Dual View a  ST sérii Style Feature. 

Představena byla také vylepšená Smart Ca-

mera a  videokamera s  označením QF30. 

Smart TV modelové řady 2013 od  Samsun-

gu umožní užívat si zábavu. Se vzrůstající 

poptávkou po  větších rozměrech obrazovek 

se Samsung rozhodl rozšířit počet modelů 

dostupných v 60- a  vícepalcových úhlopříč-

kách, přidal i  největší komerční UHD televizi 

S9 s úhlopříčkou 110 palců. Samsung OLED 

TV – F9500 – přináší samostatně vyzařující 

červené, zelené a modré subpixely, eliminu-

jící potřebu podsvícení, takže obraz je tvořen 

z  absolutní černé a  čistě bílé. Samsung si 

upevňuje vedoucí pozici na  trhu LED Smart 

TV integrací nového hardwaru s  designova-

nými televizemi. Série F8000 nabízí živější 

a bohatší barvy, vyšší kontrast a jasnější ob-

raz. S  technologií Samsung Micro Dimming 

Ultimate nabízejí i lepší kontrast, hlubší odstí-

ny černé a maximální jas 3D obrazu. F8000 

je ve světě první Smart LED TV se čtyřjádro-

vým procesorem a bude dostupná v průběhu 

roku s obrazovkami 46, 55, 60, 65 a 75 pal-

ců. Televize s  dramatickou změnou designu 

je Samsung F7500, která doplní kterýkoliv 

obývací pokoj. Tenké tělo s  růžově zlatými 

akcenty vytváří sofistikované linie, které ele-

gantně plynou směrem k podstavci a vytváří 

tak dominový efekt ve  spodní části televize. 

Řada F7500 je dostupná s obrazovkami 46, 

55 a 60 palců.

Televizory Sony Bravia zaujmou novým mi-

nimalistickým designem „Sense of Quartz“ 

s originálními bočními reproduktory. Lákadlem 

je 65palcová Bravia X900 s  rozlišením 4K. 

Unikátní obrazové technologie vylepšují obraz 

a zdokonalují podání těžko zobrazovaných ba-

rev (červené), realistické podání barev zabez-

pečují Triluminos Display a  Color IQ. V  liniích 

nového stylu televizorů Sony Bravia představila 

Sony také čtyři nové Blu-ray přehrávače s plně 

uzavřenou optickou mechanikou. Sony uvedla 

nové kompaktní digitální fotoaparáty, ve kterých 

se vylepšil obrazový CMOS snímač Exmor R 

a zdokonalila optická stabilizace obrazu, která 

je až čtyřnásobně účinnější než u předchozích 

verzí fotoaparátů. Novinkou je integrované Wi-Fi 

rozhraní, které umožní ihned fotografie odeslat.

 

Šok na tiskovce!
A  na  konec jsme si nechali lahůdku. Klíčová 

prezentace společnosti Samsung měla pře-

kvapivého řečníka. Byl jím bývalý prezident 

Spojených států amerických Bill Clinton. Býva-

lý prezident hovořil půl hodiny na různá témata 

z oblasti technologií i o politice a připomněl, že 

když nastupoval do  úřadu před dvaceti lety, 

mobil měl hmotnost pět liber (2,27 kg).

foto: LG

Na 900 vystavovatelů se zaměřilo na projekt 

domu s vnitřní inteligencí. Nejnovější vlna žáro-

vek přichází s vestavěnou technologií, která je 

spotřebitelům umožní řídit jednoduchými mo-

bilními aplikacemi. Lze je zapnout či vypnout 

nebo regulovat smartphonem nebo tabletem. 

I  přes vysokou cenu LED „žárovek“ jsou jimi 

lidé fascinováni a zájem trhu o ně stále roste.

 

Výpočetní technika 
Microsoftu dokázal odolat málokdo – a tak se 

zde objevilo obrovské množství tabletů i počí-

tačů s Windows 8. Roste také počet telefonů 

s operačním systémem Microsoft Mobile 8. 

Na trhu se objevil první terabajtový flash disk 

s USB 3.0 od společnosti Kingston. Intel ozná-

mil nový 7W Core procesor pro ultrabooky, ač 

jeho uvedení původně plánoval na druhou polo-

vinu roku. Intel vylepšil specifikaci počítačů typu 

Ultrabook podle čtvrté generace jeho proceso-

rů. Referenční Ultrabook musí mít dotykovou 

obrazovku, maximálně jeden centimetr na výš-

ku a musí pracovat až 13 hodin v dokovací sta-

nici bez připojení k napájení ze sítě. 

Na návštěvě u firem
Začněme společností Asus, která uvedla počí-

tač Transformer AiO s  odnímatelným 18,4pal-

covým IPS displejem Full HD se širokými po-

zorovacími úhly 178°, který po odejmutí slouží 

jako tablet, a  se dvěma operačními systémy: 

Windows 8 a Android. Asus Qube s Google TV 

je kompaktní zábavní zařízení se systémem An-

droid, které zásobuje HDTV on-line obsahem. 

24palcový Full HD monitor Asus VG248QE 

s obnovovací frekvencí 144 Hz a dobou ode-

zvy jen 1 ms byl zase navržen pro nejnároč-

nější hráče. Asus WL-330NUL Pocket Router 

je nejmenší plnohodnotný bezdrátový Wi-Fi 

router na  světě. Není větší než klasický USB 

flash disk a váží pouze 25 g. Asus Transformer 

Book je výkonné přenosné zařízení s Windows 

8, které můžete využívat jako notebook či jako 

tablet. Asus Taichi je ultrabook v unikátním pro-

vedení s oboustranným displejem, který spojuje 

přednosti notebooku a tabletu. Asus Zenbook 

Touch bude dostupný ve  13,3palcové verzi 

a 15,6palcové. Obě mají povrch z broušeného 

hliníku a jsou vybaveny multidotykovým Full HD 

displejem s  technologií IPS. Asus VivoBook je 

notebook pro ty, kteří chtějí maximálně využít 

operační systém Windows 8 a nezruinovat při 

koupi notebooku svůj rozpočet. Je dostupný 

ve velikostech od 11,6 do 15,6 palce. 

Společnost Canon představila na  veletrhu 

nejnovější modely svých základních cenově 

dostupných digitálních videokamer řady Leg-

ria. Jako první používají novou zobrazovací 

platformu DIGIC DV4, poskytující špičkovou 

kvalitu Full HD videa a čistý zvuk. Řada video-

kamer má novou vlajkovou loď – Legria HF 

G25. Nová je i  modelová řada kompaktních 

fotoaparátů, rozšířená o  čtyři nové stylové 

a snadno ovladatelné modely – IXUS 140, Po-

werShot A3500 IS, PowerShot A2600 a  Po-

werShot A1400. Všechny jsou navrženy pro 

snadné fotografování a natáčení HD videí. Po-

werShot N má nekonvenční čtvercový design, 

inovativní ovládání optického zoomu i spouště 

a  výklopný dotykový displej, který umožňuje 

snímání z neobvyklých úhlů. 

Společnost HP představila v rámci veletrhu 

CES 2013 významné novinky z  oblasti note-

booků a LCD displejů, mezi něž patří například 

celosvětově první LCD monitor se zabudova-

nou technologií Beats Audio HP ENVY 27" IPS 

či cenově nejdostupnější notebook HP s do-

tykovým displejem HP Pavilion TouchSmart 

Sleekbook. 

Společnost Lenovo představila nová doty-

kově optimalizovaná zařízení pro Windows 8. 

Hlavními hvězdami jsou přírůstky do řady ultra 

přenosných ultrabooků IdeaPad U, multime-

diální notebooky IdeaPad řady Z a notebooky 

ThinkPad Edge E431 a E531 pro uživatele z řad 

malých firem. Lenovo prezentovalo i 39palcový 

širokoúhlý počítač s kódovým označením Gam-

ma. I když se jedná o první koncept, ilustruje vý-

jimečné víceuživatelské možnosti zábavy, jaké 

může velký displej poskytnout, a svědčí o bu-

doucím směřování společnosti Lenovo.

U  LG stávající 84palcovou Ultra HD televi-

zi doplnily obrazovky o úhlopříčkách 55 a 65 

palců. Všechny tři modely se chlubí systémem 

Triple XD Engine. Tato výjimečná technologie 

zpracování obrazu vytváří úžasně živý obraz 

s osmi miliony pixely na jeden snímek a s roz-

lišením čtyřikrát vyšším (3  840  x  2  160) než 

u Full HD TV panelů. Navíc díky funkci Reso-

lution Upscaler Plus dokáže obsah v  menší 

kvalitě vyrenderovat do vysokých detailů. Ultra 

HD televizory jsou vybaveny technologií LG 

Cinema 3D. Zvuk zajišťuje 2.2 systém, sklá-

dající se z  dvou 10W reproduktorů a  dvou 

15W basových reproduktorů. Prostřednictvím 

vylepšeného dálkového ovladače LG Magic 

Remote umožňují smart modely pro rok 2013 

snadnější přístup k obsahu a nabízejí zvýšený 

komfort. Na veletrhu se představila celá řada 

modelů včetně televizoru s  technologií OLED 

a  úhlopříčkou 55 palců. Díky zdokonalené 

REpORTáŽ • CES 2013

Společnost LG předvedla řešení ovládání přístrojů pro chytrou domácnost Smart Home Service.

prohnutý OLeD televizor v podání Samsungu budil zaslouženou 
pozornost.

absolutně šílený a přitom naprosto dokonalý je obrovský tablet asus Transformer aiO.

foto: Asus, Samsung
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ZÁBAVA • KříŽOVKA

Znění tajenky křížovky zasílejte do pátku 22. března 2013 na e-mail inspirace@motyl.cz nebo poštou na adresu Inspirace Euronics, P. O. Box 218, 757 01 Valašské Meziříčí. Do 
předmětu e-mailové zprávy nebo na obálku uveďte heslo „Křížovka“. Abyste mohli vyhrát, musíte správně vyluštit znění křížovky. Pro rychlejší jednání o zaslání výhry předejte své 
telefonní číslo. Výherci budou zveřejněni v příštím čísle časopisu, které vyjde 15. dubna 2013. 

Keramická konvička Hyundai VKC 717 s objemem 0,8 litru rozjasní vaši kuchyň a zpříjemní chvíle čekání na horký čaj 
nebo ranní kávu. Konvička má skryté topné těleso z nerez oceli, je snímatelná s podstavce a má ochranu proti přehřátí 
o chodu naprázdno. Vychutnejte si teplé nápoje díky keramické konvičce Hyundai.

Vyhrajte tři konvičky Hyundai VKC 717!

inSpirace eUrOnicS • 1/201362 autor: Milan Loucký, foto: Valera

sOuTĚŽ • O PRODUKTY SPOLEČNOSTI VALERA

Jistě si pokládáte otázku, jak vlastně vybrat 

opravdu kvalitní fén nebo pánský zastřihovač? 

Kvalitní fény charakterizuje snadná obsluha, 

s  níž docílíte požadovaného tvaru vlasů či 

účesu. Péče a ochrana zdraví vlasů jsou však 

důležitými požadavky, které o  kvalitě vlaso-

vé techniky hodně napoví. Například horký 

vzduch vlasům vůbec nesvědčí. Kvalitní fény 

mají proto systém ionizace, který vlasy zby-

tečně nezatěžuje přílišným vysoušením. Fény 

Valera však nabízejí navíc ochranný systémem 

Colourcare pro zvláště citlivé barvené vlasy či 

vlasy po trvalé. 

Kvalitu fénu může odlišit unikátní řešení nebo 

třeba i země původu. Značka vlasové techni-

ky Valera se vyrábí již více než 60 let ve Švý-

carsku v  rodinné firmě a  zprvu byla značkou 

profesionálních kadeřníků. Jejím symbolem 

se stala sytě červená barva s bílým křížkem. 

Co však značku odlišuje výrazně, jsou právě 

chytrá a unikátní řešení. Vysoušeče Valera na-

příklad používají systém Rotocord, světový pa-

tent zabraňující splétání přívodní šňůry, které 

může vést až k poškození fénu. Takový patent 

nemá žádná jiná značka vlasové techniky. 

Jistotou, že s  Valerou získáváte skutečně 

kvalitní výrobek, je prodloužení záruky výrobce 

na  tři roky. Značka Valera nabízí široký sorti-

ment vlasové techniky – fény, kulmy a žehličky 

na vlasy, i spoustu dalších doplňkových výrob-

ků.

Obsah soutěžního megabalíčku
Tři vylosovaní šťastlivci obdrží v  balíčku tři 

výrobky: zastřihovač vlasů Valera 648 Abso-

lut, žehličku na vlasy Valera 647 Volumissima 

a  k  tomu ještě fén Valera 584 Swiss Metal 

Master Light Ionic Tourmaline. K tomu, abyste 

se dostali mezi losované šťastlivce, musíte od-

povědět na tři soutěžní otázky. Zde jsou.

soutěžte o novinky s Valera!
Odpovědi zasílejte do pátku 22. března 2013 

na  e-mail inspirace@motyl.cz nebo poštou 

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

757  01 Valašské Meziříčí. Do  předmětu e-

-mailové zprávy nebo na obálku uveďte heslo 

„Soutěž“. Pro rychlejší jednání o zaslání výhry 

předejte své telefonní číslo. Výherci budou 

zveřejněni v příštím čísle časopisu, které vyjde 

v pondělí 15. dubna 2013.

SOUTĚŽ
Vyhrajte jeden ze tří dárkových megabalíčků! 
Výrobky vlasové techniky jsou vhodným tipem na praktický 
dárek zejména pro ženy a dívky. Fén nebo žehlička na vlasy je 
určitě vždycky potěší a takový dárek je vhodný i pro ty, kdo 
o vzhled svých vlasů pečují denně. Vy máte tentokrát šanci 
vyhrát tři sady profesionálních výrobků pro péči o vlasy.

Odolný zastřihovač vlasů Valera absolut 648 s hmotností jen 135 
gramů má holicí čepel s diamantovou strukturou z japonské oceli 

pro precizní a ostrý střih. používá akumulátor niMH pro rychlé 
dobíjení, které indikuje kontrolka. Střihací hlavice má šířku 30 mm 
s nastavitelnou délkou střihu od půl do devíti milimetrů, dodává 

se s variabilním vodicím hřebenem o výšce 3, 6 a 9 mm.

Žehlička na vlasy Valera 647 Volumissima používá keramické 
plochy s antibakteriálním povrchem nano Silver a umožňuje 

nastavit teplotu s pomocí LcD displeje až do 190 °c. Třímetrová 
šňůra má otočnou koncovku. Speciální funkce: vodicí hřeben 

a funkce pro jemné vlasy. 

Fén Valera 584 Swiss Metal Master Light ionic Tourmaline 
charakterizuje kovové tělo z chromované ušlechtilé oceli, ve 
kterém je vestavěna pohonná jednotka Long Life Dc. Vlnitá 

struktura topného tělesa zaručí jeho dlouhou životnost. Fén má 
generátor iontů, používá technologii Tourmaline. nastavit lze 

šest kombinací proudu vzduchu a teploty, tlačítko cool se stará 
o vyfukování studeného vzduchu. Fén má velmi úzkou koncovku, 

vyjímatelný kovový vstupní filtr a flexibilní třímetrový kabel. 
Součástí dodávky je difuzér a ochranný vak.
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1. Kde se vyrábějí vysoušeče Valera? 
2. K čemu slouží funkce ionizace?  
3. K čemu slouží systém Rotocord?

OtázKy
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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.

Každý zákazník, který nakoupil elektrospotřebič v síti EURONICS, 
má možnost si u vybraných kategorií zboží aktivovat službu 
EURONICS ZÁRUKA 40 měsíců zcela zdarma a nad rámec zákonné 
záruky. Prodloužená záruka se vztahuje na televizory, ledničky, 
mrazničky, pračky, sušičky, sporáky, myčky nádobí a vestavné 
spotřebiče.

1.   GARANCE NEJLEPŠÍ CENY

2. NEJVÝHODNEJŠÍ SPLÁTKY

3. EURONICS ZÁRUKA 
40 MĚSÍCŮ

V EURONICS Vám poskytneme pohodlný nákup,  
kvalitní  servis a širokou škálu služeb. 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. 

Jde nám především o Vaši spokojenost, proto se snažíme neustále držet 
krok s Vašimi požadavky.
Vy nám sdělíte Vaše potřeby a přání a my vám navrhneme individuální 
způsob jejich řešení. Nabídneme možnosti � nancování Vašeho nákupu 
a zajistíme dopravu.
Využijte naše osobní služby a my Vám za to garantujeme profesionální 
a vstřícný přístup po celou dobu vaší návštěvy. 

4. PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY

5. POJIŠTĚNÍ 
NAHODILÉHO POŠKOZENÍ

6. GARANCE NEJLEPŠÍ OBSLUHY

elektro z vaší ulice 

GARANCE NEJLEPŠÍ OBSLUHY

Bližší informace k těmto službám získáte u personálu prodejny.
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NA ZáVĚR

Výherci z minulého čísla
soutěž o novinky firmy philips
Na otázky soutěže se společností Philips správ-
ně odpověděli a ceny z minulého čísla Inspirace 
získávají tito vylosovaní výherci:
1. Přenosný přehrávač Philips 
MCM2000/12 vyhrála Markéta Fenclová 
z Pardubic.
2. Blu-ray přehrávač Philips BDP2980 
získává Josef Lácha z Litoměřic. 
3. Přenosný radiomagnetofon Philips 
Az3856/12 posíláme paní Anně Jumgové 
z Domažlic. 
4. Automatické espreso Philips Saecco 
Intelia Class HD6752/49 vyhrála  
Anežka Malovaná ze Zlína. 
5. Vysavač Philips PerformerPro FC9194 si 
užije Miloš Borský z Přeštic.
 
Správné odpovědi:
1. Jak se jmenuje konstrukce reproduktorů, 
která zajišťuje reprodukci hloubkových basů 
pomocí malé reproduktorové soustavy? 
Bass Reflex.
2. Jak se nazývá technologie nabízející zvuk 
nejvyšší kvality na discích Blu-ray?  
Dolby trueHD.
3. Jaká je kapacita prachového sáčku u vysava-
če Philips PerformerPro FC9194?
Pět litrů. 

Křížovka
Tři retro rozhlasové přijímače Hyundai 
RA 202 za zaslání správného řešení křížovky 
z minulého čísla „Retro styl s prvky let 
minulých je dnes velmi populární“ posíláme 
následujícím výhercům: Antonínu Surovcovi 
z Nového Jičína, Miroslavu Gallasovi z Pře-
rova a Blahomíru Skoupému z Brna. 
Všem výhercům srdečně blahopřejeme 
a ostatním účastníkům děkujeme za zájem.

Příště to vyjde třeba právě vám!

příští číslo

Na závěr loňského roku jste se v deseti prodej-

nách Euronics mohli setkat s  akcí, kdy jste si 

za nákup mohli odnést domů ještě navíc malý 

dárek. Šlo o dárečky, které na základě objed-

návky společnosti Euronics vyrobili hendikepo-

vaní spoluobčané. Mýdla, hrníčky s podšálky, 

misky a svíčky jim pak Euronics zaplatil a vy jste 

si tyto výrobky mohli odnést domů zdarma. 

Dárečky tak udělaly radost hned několikrát. 

Přispěly na  chod výrobních sdružení v  So-

běslavi a ve Zlíně. Podruhé pak, když jste si 

je vybírali ze stojanů s  veselou hvězdičkou 

na modrém podkladě. A potřetí, když jste jimi 

obdarovali blízkou osobu. Pokud jste ale ne-

byli ve „správné“ prodejně nebo jste se s hod-

notou nákupu nedostali nad stanovený limit, 

nezoufejte! Tento rok opět v  předvánočním 

období hodlá Euronics tuto akci opakovat!

Společnost Euronics tak podporuje ty, kteří po-

třebují podat pomocnou ruku. O  to milejší ale 

je, že protihodnotou jsou jimi vyrobené drob-

nosti, které dělají radost. Předloni se tato akce 

na zkoušku uskutečnila v  jedné prodejně, loni 

už v deseti – a  letos můžete dárky najít v celé 

prodejní síti Euronics. Pro potřebné to má jedno 

velké pozitivum: na jejich konta přijde nejen více 

peněz, ale budou mít i dobrý pocit, že udělali 

svými dárky radost více lidem. 

A to se určitě cení! 

Přístroje na zpracování ovoce
Jaro a otázka úrody ze-

leniny a ovoce, kterou 

ani nemůžete zpracovat, 

je opět tady. Ale dnes 

už existují pomocníci, se 

kterými se můžete o vaši 

úrodu postarat a uložit si 

ji na dobu, kdy ji budete 

potřebovat.

Fotoaparáty
Protože už brzy nastane 

jaro a po něm přijde i dlou-

ho očekávaná letní dovole-

ná, do příštího čísla pro vás 

chystáme rozsáhlý materiál 

o  fotoaparátech. S  nimi 

můžete zachytit ty nejkrás-

nější okamžiky.

Inspirace Euronics 2/2013 vyjde v pondělí 15. dubna 2013.

Hlavními tématy následujícího čísla budou:

Euronics opět pomáhal potřebným
Od poloviny listopadu loňského roku až do jeho konce jste si 
za každý nákup v hodnotě nad deset tisíc korun mohli vybrat 
dárek a tím podpořit Projekt chráněných dílen Rolnička v Sobě-
slavi a centrum služeb postiženým Zlín. 

Jeden televizor, ale čtyři barvy!
Jedinečný televizor Hyundai řady 945 si můžete jednoduše 
přizpůsobit své náladě nebo barevně doladit svému interiéru. 
Stačí vyměnit jeho přední rámeček za jiný. 

V základním provedení je televizor celý bílý. Součástí balení 
jsou další tři barevné rámečky (zelený, modrý a červený). 
Rámeček lze rychle a snadno vyměnit. Bez problému tedy 
udělate z bílé televize modrou, červenou nebo módní zářivě 
zelenou! Získáte tak neotřelý doplněk – červenou televizi do 
dívčího království nebo modrý televizor do chlapeckého 
bunkru. A kdykoliv vás jedna z barev omrzí, není nic jednoduš-
šího, než rámeček prohodit nebo se vrátit k elegantní bílé.

NALAĎ SI BARVU
DLE SVÉHO INTERIÉRU

LED
TV

HDTV
MPEG4

MKV
FILES

0,5 W

LLF 24945 RGBR

4x COLOR 
FRAMES

www.hyundai-electronics.cz
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sušičky
sporáky
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vestavné spotřebiče

Vztahuje se na: 

televizory
ledničky
mrazničky
pračky


