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Vážení čtenáři Inspirace,

v době, kdy jsme 

chystali toto číslo 

Inspirace do tiskárny, 

jsme už oslavili 

příchod jara a stihli 

jsme si změnit na 

všech hodinách, 

které to neumějí 

provést automaticky, zimní čas na letní. 

Škoda že jsme tuhle neradostnou činnost 

pro psychiku mnohých z nás ještě nestačili 

zrušit jako v Rusku, kde nastavili letní čas 

jako jediný a nechávají si ho nastavený i na 

zimu. Tím vylučují zkrácení první noci s letním 

časem o hodinu, nicméně na podzim zase 

přijdou o noc o hodinu delší. Ať tak, či tak, 

v době, kdy jsme pilně pracovali nad tímto 

číslem Inspirace Euronicsu, venku panovalo 

strašné počasí. Závěje na Moravě, v Praze 

napadnuvší sníh, který přes den zase roztál, 

na horách fujavice, za které by se nemusely 

stydět Vánoce, které ovšem byly na blátě. 

Velikonoce byly tak studené, že bys ven 

psa nevyhnal. A znáte vtip na letošní léto? 

Ne? tak tady je: letošní začínající zimu, která 

plynule navázala na zimu končící, překazilo 

jen pár teplých červnových a červencových 

dní. Pevně doufám,  že to tak nebude a že 

si užijeme léto, jak má být! Ostatně, květen 

je blízko a jaro se nemůže dočkat, aby létu 

předehřálo stráně! 

Snad letošní zima definitivně odejde ještě 

do začátku Mistrovství světa v ledním hokeji 

ve Finsku a Švédsku! My vás na výlet do 

těchto dvou zemí zveme v cestovatelské 

rubrice.

A k tomu, abyste si odnesli z – jak 

předpokládám – krásného léta spoustu 

vzpomínek, vám vycházíme vstříc tématem 

zaměřeným na kompaktní fotoaparáty. 

Jejich umění už dosáhlo vrcholu (než 

výrobci vymyslí další zběsilé nápady, co 

by tito společníci ještě mohli umět), a tak 

vám třeba nahrají do paměti a pak nechají 

zobrazit celou trasu, po které jste se 

pohybovali a kde jste si co vyfotili. Můžete 

se s nimi ponořit až na dno rybníka – aniž 

by jim to vadilo – a okouknout, co třeba 

dělají kapři v létě. 

A těm, kteří se nestačí divit kvalitě po-

travin v našich obchodech, jsme připravili 

téma zaměřené na zpracování ovoce a 

zeleniny. Protože – co si člověk neudělá 

sám… Znáte to!

Váš

Milan Loucký
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NÁDHERNÉ NOVÉ 
HRAČKY PRO KAŽDÉHO
S novými řadami fotoaparátů se neztratíte na 
souši, v horách ani pod vodou

TÉMA

jEZTE ZDRAVĚ
Jaké přístroje a jak vám pomohou 

uchovat potraviny déle čerstvé

RUBRIKY

POD LUPOU

CESTOVÁNÍ

ČEŠI DO TOHO!
Podívali jsme se do Švédska i Finska, kde se 
odehraje letošní MS 2013 v ledním hokeji
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4x čištění čipu 
v ceně 2 000 Kč 

ZDARMA!

JSEM KRÁSA ŽIVOTA

JSEM NIKON D5200. Jsem vaše múza. Mám výklopný 
monitor, záznam videosekvencí v režimu Full HD a bezdrátové 
spojení s chytrými zařízeními. Dopřejte si nejvyšší kvalitu snímků 
díky obrazovému snímači s rozlišením 24 MP, citlivosti až 6400 ISO 
a 39 zaostřovacím bodům. Jsem mág, který mění vaše představy 
na fotografi e. www.nikon.cz JSEM NIKON

(samotné tělo)

18 990 Kč

NikonD5200_Inspirace-A4-HR.indd   1 18.3.13   14:02
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Muzika třeba ve vaně
Sony uvedlo svůj první voděodolný MP3 přehrávač NWZ-

-W273, který ocení především aktivní lidé. Za 2.099 Kč 

ho u nás můžete zakoupit v černé, bílé nebo modré 

barvě a muziku můžete poslouchat třeba i dva metry pod 

hladinou. Jak vidíte, přehrávač se jednoduše zaklapne za 

ucho, k čemuž mu pomáhá velmi nízká hmotnost (30 g).

Buďte napřed 
LG začalo i u nás prodávat televizor třídy 4K s úhlopříčkou 

84", tj. 213 cm. Za LG 84LM9600 zaplatíte 499.999 Kč, čímž 

dostanete obrazovku s 8 miliony obrazových bodů (3 840 

x 2 160 bodů) a také speciální resamplování, tj. přepočítání 

obrazu s nízkým či HD rozlišením na rozlišení 4K. Televizor 

zvládá i 3D, a to včetně herního režimu dovolujícího dvěma 

hráčům – přes speciální brýle – hrát na témže televizoru. Zvuk 

zajišťuje systém složený ze dvou 10W reproduktorů a dvou 

15W basových reproduktorů.

Dostupná kvalita
Řada ET60 od Panasoniku patří do typické střední třídy vybavené 

vyhlášenou LCD obrazovkou typu IPS nabízející extra velké pohle-

dové úhly (178°), podporu pasivní 3D a parádní zvuk typu 2.1, tedy 

se subwooferem. Pořídit si ho můžete v úhlopříčkách 107 cm (42"), 

119 cm (47" – TX-L47ET60, 24.990 Kč), 127 cm (50") nebo 140 cm 

(55"), vždy s dvojicí digitálních tunerů DVB-T a DVB-C. Cena je 

včetně dvou 3D brýlí. 

Pouhým dotykem
Velmi vyspělý kompakt Olympus XZ-2 (cena 12.990 Kč), který 

právě přichází na trh, nabízí celou řadu funkcí. Na snímku shora 

vidíte stereomikrofon a kolečko fotorežimů, vybavené dokonce 

i nastavitelnými funkcemi. Zabudován je vysoce světelný objektiv 

(F1,8–2,5) o rozsahu 28–112 mm a snímky mohou být ukládány 

i do nezpracovaného (surová data) formátu RAW. Displej 

dovoluje jednoduchým dotykem i ostření.

foto: LG, Olympus, Samsung, Sony

S extra displejem
Za 12.490 Kč si můžete pořídit chytrý telefon LG Nexus 4 se 

16 GB paměti, Androidem 4.2 a čtyřjádrovým procesorem 

Qualcomm Snapdragon S4, 1,5 GHz. Podporovány jsou 

sítě typu 3G a 3,5 G a NFC naopak určené pro komunikaci 

na centimetrové vzdálenosti. Perlou bude rovněž IPS displej 

s rozlišením 768 x 1 280 bodů a úhlopříčkou 11,9 cm.

Úsporná
Vedle Samsungu F5500 (např. UE32F5500 s 81 cm 

za 12.490 Kč) jsou už na trhu i vyspělejší televizory pro 

rok 2013. Například UE46F6800 patřící ke střední třídě 

přijde ve 117 cm na 30.990 Kč a nabídne Wi-Fi, několik 

tunerů včetně DVB-S/S2 a DVB-T2 a také velmi vysokou 

multimediální kompatibilitu. Spotřeba je pouhých 62 W 

a v pohotovostním režimu si řekne jen o 0,1 W. Zařazen 

byl proto do energetické třídy A+.

Do sítě!
ASUS představil dvě nová zařízení pro bezdrátové sítě nové 

generace – 802.11ac adaptéry PCE-AC66 (na obrázku, 2.099 Kč) 

a USB-AC53 (1.469 Kč). V případě modelu PCE-AC66 jde o vůbec 

první dvoupásmový 802.11ac adaptér pro rozhraní PCI Express na 

světě. Adaptér je vybaven třemi výkonnými anténami, zaručujícími 

širší pokrytí a silnější signál bezdrátové sítě. Obě novinky využívají 

přenosová pásma 2,4 GHz a 5,0 GHz s maximálními rychlostmi 

867 Mb/s a 1,3 Gb/s a jsou proto vhodné ke hraní her po síti nebo 

streamování obsahu v HD rozlišení. PCE-AC66 se prodává za 

doporučenou cenu 2.099 Kč s DPH, USB-AC53 bude v prodeji od 

dubna za 1.469 Kč s DPH.
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Zkuste to moderně
V černé a oranžové můžete za cenu kolem 7.000 Kč zakoupit 

voděodolnou Full HD kameru Panasonic HX-A100 s externím 

objektivem připnutelným na helmu či oděv a s integrovanou Wi-Fi 

určenou pro napojení třeba na tablet. V ceně dostanete i náhlavní 

soupravu, objektiv má solidní světelnost F2,5 a stabilizaci obrazu.



foto: Nikon

SPOuSTA JARNÍch (A POZORuhODNých) NOVINEk

Začněme tím, co jinde nenajdete. Totiž Nikonem Coolpix S4400, ten-

tokráte připraveným speciálně pro prodejní síť Euronics. Jeho snímač 

má kapacitu plných 20 mil. bodů, zvládá natáčení do HD Ready, tedy 

v tomto případě do rozlišení 1 280 x 720 bodů (formát 16:9) s 30 obr./s, 

a zabudován je 7,5cm dotykový displej. Ten dovoluje velice jednoduše 

zaostřit prostým dotykem, což je při ceně 3.790 Kč, navíc včetně pouzdra 

a 4 GB karty, nevídané! Focení v protisvětle (bodové ostření) je tím pádem 

nesrovnatelně jednodušší. Vše doplňuje objektiv se šestinásobným optic-

kým zoomem a optickou stabilizací o rozsahu 26–156  mm. Rozměry jsou 

– při rozumné hmotnosti 140 gramů – vskutku kapesní: 96 x 59 x 21 mm. 

Mezi zajímavosti patří i  levný (3.290 Kč) a útlý S3500, hluboký pouze 

21 mm v řadě barevných provedení, se sedminásobným zoomem, kvalit-

ní stabilizací a objektivem o rozsahu 26–182 mm (7x) s optickou redukcí 

vibrací. I ten nabízí záznam videa do rozlišení HD Ready (720p) a snímač 

s 20 miliony bodů, displej je však o něco menší (6,7 cm). Nepochybně 

hodně zajímavá však je pro letní dovolené či zimní radovánky jeho výji-

mečně nízko začínající citlivost (ISO 80). Příjemně kompaktní jsou i roz-

měry (97 x 58 x 21 mm) a hmotnost ještě nižší u S4400 – necelých 130 g. 

Vše je – jako obvykle – udáváno včetně baterie a paměťové karty. 

Naopak ke střední třídě patří S6500, který s hezky zaoblenými tvary 

dostanete v šesti barvách. Za 4.980 Kč nabízí Wi-Fi, fotografování do 3D, 

Full HD natáčení se 30 sn./s, snímač CMOS s 16 miliony bodů a objektiv 

s optickou stabilizací a dvanáctinásobným zoomem začínající na příjem-

ných 25 mm (25–300 mm). LCD displej má – při rozměrech aparátu 95 x 

58 x 26 mm (150 g) – úhlopříčku 7,5 cm.

Mezi vrcholy řady Style patří model S9500 (7.590 Kč) s tím nejrozsáhlej-

ším vybavením. Je tu natáčení do Full HD, objektiv s rozsáhlým zoomem 

(22x), GPS, OLED displej s úhlopříčkou 7,5 cm či dokonce i možnost spojit 

oddělené záběry do jediné videosekvence. Tolik ke stylové řadě. Pojďme 

se nyní podívat na řadu výkonově vyšší, tedy Performance. Ostatně právě 

toto slovo znamená „výkon“. 

Kompaktní P330 (8.890 Kč) vystřeluje – v  rámci tohoto segmentu – 

do střední, resp. vyšší střední třídy a dnes zcela běžný pětinásobný zoom 

začínající ovšem velice nízko (24–120 mm) koření notně světelným objek-

tivem (1,8), ukládáním do formátu RAW a MPO (3D fotografie) a mj. také 

natáčením do Full HD. To pracuje při frekvencích 25, 30 nebo 50 sn./s 

a během záznamu můžete klidně i fotit. Příjemné je rovněž sériové snímá-

ní s až deseti snímky, a to v plném rozlišení. 

Značku Coolpix rovněž doplňuje dvojice extrémně ultrazoomových fo-

toaparátů – P520 a L820. První z nich nabízí 42násobný zoom, druhý pak 

třicetinásobný. 

P520 (9.980 Kč) je určen pro vášnivé fotografy a kombinuje zmiňovaný 

objektiv o neuvěřitelném rozsahu 24–1 000 mm s vyspělou optickou re-

dukcí vibrací a s natáčitelným LCD displejem o úhlopříčce 8 cm. Vše do-

plňuje záznam videa do Full HD v režimu 1 080p se stereofonním zvukem, 

dále pak Wi-Fi a například i GPS se záznamem pozice a trasy, kterou jste 

prošli. Tu můžete i exportovat do počítače. 

L820 (5.890 Kč) je sice postaven trochu jinak, pohání ho totiž čtveřice 

tužkových baterií (AA), ale tvarově je podobný řadě P, když představuje 

nejvyšší model řady Life, tedy Život. Za pozornost stojí objektiv. Ani ne tak 

kvůli třicetinásobnému optickému zoomu jako kvůli jeho rozsahu. Začíná 

totiž už na 22,5 mm (22,5–675 mm), má boční ovladač zoomu a snímač 

typu CMOS s 16 miliony bodů a technologií přímého osvětlení. A samo-

zřejmě také nahrávání do  rozlišení Full HD v  režimu 1 080p se stereo-

fonním zvukem. Výjimečný je i LCD displej (7,5 cm) s vysokým rozlišením 

921 000 bodů.

Naši obsáhlou zprávu o novinkách zakončíme vylepšeným outdooro-

vým fotoaparátem AW110 (8.290 Kč), který pro vás hodláme podrob-

něji vyzkoušet. Zvládá místy věci až neuvěřitelné a můžete ho používat 

do hloubky 18 metrů či za teploty do –10 °C. Je také plně prachotěsný 

a odolá pádům z výšky dvou metrů. Pětinásobný optický zoom doplňuje 

videosekvence ve Full HD (1 080p) a nepochybně příjemný bude i Wi-

-Fi modul dovolující přenášet snímky a videa přímo do chytrého zařízení. 

K dispozici je však i GPS, elektronický kompas, mapa světa, výškoměr 

a také hydrobarometr. Vypadá to na hezkou hračičku pro vaše výlety klid-

ně i za hranice všedních dnů.

ELEKTRONIKA • NOVINKY
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NOVINKY • HERNÍ ELEGANCE

Logitech obnovuje své zaměření na oblast her pro PC
Společnost Logitech představila herní řadu G. Ta zahrnuje šest modelů myší a klávesnic s no-
vým designem a dvě náhlavní sady. Na pultech se objeví v květnu. Pro zlepšení odolnosti byly 
na strategické hmatové zóny přidány vyspělé povrchové materiály. Na zóny intenzivního kon-
taktu pak potahy odolné proti ulpívání otisků prstů. Opěrky pro dlaně mají voduodpuzující 
potahy, aby se na ně nelepily ruce. Pro obě klávesnice je charakteristický dvojitý UV potisk 
popisků kláves pro zvýšenou trvanlivost a potah proti ulpívání otisků prstů. 

Optické herní myši Logitech G100s a G400s 

jsou vybaveny exkluzivní technologií snímání 

pohybu Delta Zero. Ta je optimalizovaná pro 

vysokou přesnost ovládání kurzoru a přesně 

reaguje na pohyby ruky. Všechny nové myši 

v řadě Logitech G navíc mají kluzáčky s níz-

kým třením, které snižují námahu při rychlých 

pohybech.

Dobíjecí herní myš G700s

Myš Logitech G700s Rechargeable Gaming 

Mouse (2.599 Kč) je bezdrátová herní myš, 

která si zachovává stejnou rychlost bez ohle-

du na to, zda je připojena přes bezdrátové 

rozhraní nebo pomocí USB portu – je osmkrát 

rychlejší než u standardní USB myši. 

Laserová herní myš G500s

Pro hráče akčních stříleček typu FPS je tu 

myš Logitech G500s Laser Gaming Mouse 

(1.819 Kč) se snímáním pohybu pomocí lase-

ru na široké škále povrchů a rychlé rolovací 

kolečko s duálním režimem. Má 27 gramů 

závažíček, která je možné přidávat nebo ode-

bírat a měnit tak těžiště myši. 

Optická herní myš G400s 
Myš Logitech G400s Optical Gaming Mouse 

(1.559 Kč) je navržena speciálně pro hraní her 

FPS a obsahuje exkluzivní technologii společ-

nosti Logitech s názvem Delta Zero.

 

Optická herní myš G100s 

Myš Logitech G100s Optical Gaming Mou-

se (1.039 Kč) je vytvořena speciálně pro hry 

typu RTS a MOBA. Má tlačítka vyrobená pro 

intenzivní klikání a exkluzivní snímací senzor 

Logitech Delta Zero. 

Herní klávesnice G19s

Herní klávesnice Logitech G19s Gaming 

Keyboard (5.199 Kč) zásobuje informacemi 

včetně herních statistik v barvách na integro-

vaném a nastavitelném herním LCD displeji 

GamePanel. Lze vybrat ze 16 milionů barev-

ných odstínů podsvícení. Klávesnice má dva 

porty USB 2.0 a umožňuje stisknout až 26 

kláves najednou bez jejich vzájemného ovliv-

nění. 

Herní klávesnice Logitech G510s 
Gaming Keyboard 

Pro zjednodušení složitých akcí má herní klá-

vesnice Logitech G510s Gaming Keyboard 

(3.119 Kč) 18 programovatelných „G kláves“, 

které umožňují nakonfigurovat až 54 různých 

funkcí ve třech herních režimech. Klávesnice 

má podsvícený LCD herní GamePanel. 

Herní náhlavní sada s prostoro-
vým zvukem Logitech G430 

Sada Logitech G430 Surround Sound Ga-

ming Headset (2.079 Kč) je založena na tech-

nologii Dolby Headphone. Díky Dolby Head-

phone 7.1 slyšíte až sedm oddělených kanálů 

plus basový efektový kanál. 

Herní náhlavní stereosada  
Logitech G230 

Sada Logitech G230 Stereo Gaming Head-

set (1.559 Kč) s pružně uchyceným skládacím 

mikrofonem s funkcí potlačení okolního hluku, 

který eliminuje hluk okolí.
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Rychlé žehlení
2 400 W příkonu a vysoce odolná žehlicí deska Eloxium rychle 

rozvádějící teplo jsou základem výkonné žehličky ETA Viento 

6284 (1.996 Kč). Výroba páry nastavitelná do 40 g/min s parním 

rázem 150 g/min si poradí s rychlým vyhlazením prádla i při 

vertikálním napařování. Odstranění vodního kamene si berou na 

starost systémy Anticalc a Self Clean, zatímco systém Drip Stop 

zabraňuje odkapávání vody z desky. Bezpečné použití hlídá 

automatika Auto-Shut Off, která vypne přístroj při dlouhodobé 

nečinnosti nebo nebezpečné poloze.

Šnek na šťávy
Mezi domácími spotřebiči neobvyklý je šneko-

vý odšťavňovač VitaWay Gorenje JC 4800 VMX 

(5.990 Kč), který ovoce neodstřeďuje, ale lisuje. Tak 

je dosaženo vyšší výtěžnosti a menší oxidace šťáv. 

Pro pomalý pohyb šneku postačí příkon motoru 

150 W, který lze využít ve dvou rychlostech. Něko-

likazónový mikrofiltr dodá čistou šťávu s minimem 

pěny, zato s vyšší trvanlivostí. Čistění přístroje při 

změně druhu ovoce lze provést nalitím vody do plni-

cího otvoru zapnutého odšťavňovače.

Dobře vybavený mixér
Tyčový mixér Bosch MSM7800 (3.200 Kč) disponuje motorem 

s příkonem 700 W s regulací otáček a tlačítkem Turbo pro okamži-

té zapojení maximálního výkonu. Nerezová vysokopevnostní mixo-

vací noha se čtyřbřitou čepelí Mixxo quattro dokáže vyrobit během 

chvilky ovocné pyré, koktejl nebo horkou omáčku přímo v hrnci. 

Multifunkční nádoba slouží k sekání, strouhání, krájení i drcení. 

Dalším příslušenstvím je šlehací nástavec, kterým připravíte sníh 

z bílků nebo tekutá těsta. Jistě oceníte také možnost mýt všechno 

příslušenství kromě motorové jednotky v myčce nádobí.

foto: ETA, Gorenje, Hyundai, Rowenta

Inteligentní kombinace
Pračka se sušičkou Candy EVOW 4653 D (19.990 Kč) 

s technologií Fuzzy Logic je vybavena širokou nabíd-

kou 16 programů pro každé znečištění a tkaninu. Umí 

i rychlé programy s trváním od 14 minut. Spotřebou 

energie při praní šesti kil prádla 1,14 kWh se řadí 

do třídy A+, zatímco při sušení pěti kil prádla do třídy 

B. Všechny ostatní třídy jsou hodnoceny jednotně A. 

Pro praní barevného prádla je užitečný systém Mix 

& Wash, který umožňuje prát různobarevné prádlo 

z různých materiálů společně a šetrně při 40 °C.

Vychytaná čistička
V prostoru až 40 m2 vyčistí vzduch čistička Hyundai 

AP 610 (3.996 Kč). Vysoce účinný HEPA filtr je doplněn 

uhlíkovou filtrací pohlcující pachy, dezinfekcí pomocí UV 

technologie a automatickou kontrolou znečištění. Podle 

stavu znečištění se automaticky nastaví stupeň filtrace. Vel-

mi účinný, ale tichý stejnosměrný motor využijete při tichém 

nočním režimu, kdy produkuje zvuk na úrovni 22 dB.

Malá, ale šikovná
Malá stolní myčka Electrolux ESF2300 (9.512 Kč) umyje 

až šest sad nádobí se spotřebou 0,63 kWh energie 

a sedmi litrů vody, tedy v energetické třídě A. Šest my-

cích programů se čtyřmi teplotami postačí pro jakékoli 

nádobí. Automatický program AutoFlex sám přizpůsobí 

intenzitu mytí stupni zašpinění nádobí pomocí laserové-

ho měření nečistot ve vodě. Možnost odloženého startu 

využijete pro spuštění mytí ve vhodnou dobu. Myčku lze 

pořídit v červené, bílé nebo černé barvě.

Prostě nejužší
Pouhých 19,5 cm šířky potřebuje automatický kávovar DeLonghi 

PromaDonna XS DeLuxe ECAM 36.365.M (34.990 Kč), i přesto však 

zachovává prostor pro dva šálky i další, pro plně automatický kávovar 

obvyklé činnosti. Funkce Cappuccino jedním stiskem je chloubou 

výrobce. Zabudovaný mlýnek s možností nastavení ve 13 stupních 

a osobní nastavení kávy na čtyřřádkovém českém displeji umožní 

vyhovět chuti každého uživatele. Pro nahřívání šálků využijete horní 

plochu s možností vypnutí ohřevu.
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Přesný střih
Až 42 pozic po 0,5 mm nastavíte při využití stříhacího strojku 

na vlasy a vousy Rowenta Multistyle Precision Sport TN8210 

(1.799 Kč). K tomu využívá 17 pozic nože a dva hřebenové 

nástavce pro střih vlasů a nástavec pro střih vousů, se 

kterým lze stříhat délky 2–6 mm. Digitální displej zobrazí stav 

akumulátoru, druh použitého nástavce i přesně nastavenou 

délku střihu. Pro snadné používání praváky i leváky lze při 

napájení ze sítě přívodní kabel zavést ze tří stran. Dlouhou 

životnost nožů zajistí čepel s titanovým povrchem.



STOPROcENTNĚ PARNÍ kOMBINAcE

VŠEuMĚL

Přípravu pokrmů podobně jako v profesionálním konvektomatu si 

můžete užít se 73litrovou kombinovanou vestavnou parní troubou Elect-

rolux CombiSteam Deluxe EOB8851AOX (29.990 Kč). Vybavení kom-

pletní sadou 3 500W topných těles, spodním, horním, infra, grilovacím 

i kruhovým zadním, umožňuje péci stejně jako v plnohodnotné horko-

vzdušné troubě a vybavení parním generátorem k tomu přidává kom-

binace s párou. Páru využijeme v kombinaci s dalšími ohřevy ve třech 

stupních: 25 %, 50 % a 100 % – ten připravuje pokrm pouze párou.

Pokud máte strach, že se zařízením vybaveným tolika druhy ohřevu 

nebudete umět zacházet, přichází na pomoc inteligentní ovládání s vel-

kým displejem a 100 předvolenými způsoby přípravy zvolených pokrmů 

a funkcí nápovědy. Na displeji zkontrolujete kdykoli zvolený program, 

režim ohřevu, aktuální teplotu a čas zbývající do konce programu. Navíc 

si můžete uložit do paměti 20 vlastních postupů přípravy jídel.

Profesionálním pomocníkem pro přesnou přípravu mas je zapichova-

cí teploměr, který ohlídá teplotu uprostřed bloku masa a určí tak přesně 

konec pečení.

Po automatickém ukončení přípravy pokrmu udržuje trouba jeho tep-

lotu 65 °C, která je vhodná k okamžitému podávání. Samozřejmostí je 

také funkce dětského zámku. Velmi dobrá je izolace trouby i několi-

kavrstvé zasklení dvířek, které mají zásluhu na nízké spotřebě energie 

vyjádřené energetickou třídou A–10 %.

Protože je trouba vybavena parním generátorem, je pomocí páry pro-

váděno také čištění vnitřního prostoru pomocí speciální funkce.

Takové označení není přehnané, protože mikrovlnná trouba Whirlpool 

JT 379 (7.990 Kč) s objemem 31 litrů umí vařit, péct pomocí horkého 

vzduchu, grilovat, vařit v páře i smažit na Crisp talíři a pochopitelně tyto 

způsoby kombinovat. Elektronika s  inteligentními funkcemi 6. smyslu 

poskytuje možnosti automatického řízení přípravy pokrmů díky měření 

a vyhodnocování průběhu teploty, vlhkosti a dalších hodnot. Speciální 

programy 6. smyslu pro vaření v páře, Crisp i vaření pomáhají připravit 

chutné a výživově hodnotné jídlo. Ovládání s LCD panelem umožní na-

stavit požadovaný způsob ohřevu, jeho hodnoty, automatické programy 

a pomocí 70 předprogramovaných receptů připravit širokou nabídku jí-

del od masa přes přílohy až po moučníky.

Pro řadu příprav je přibaleno i  nutné příslušenství. Speciální pečicí 

plech využijete pro horkovzdušný ohřev, nádobu pro vaření v páře pro 

zdravé vaření a Crisp talíř je vynikající pro přípravy hranolků, mas, pizzy 

i  některých moučníků. Užitečnou funkcí je i  Jet Defrost, která urychlí 

rozmrazení a sama včas vyzve k otočení potraviny.

Celé ovládání na displeji je pochopitelně přístupné i v češtině a ne-

chybí ani funkce, na které jste zvyklí, jako dětská pojistka, Jet start i ku-

chyňská minutka.
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NOVINKY • SUPERNOVINKA

Samsung GALAXY S4

Nový displej telefonu GALAXY S4 má úpl-

ně nejvyšší rozlišení na jeden palec (441 ppi, 

bodů na jeden palec, jen pro srovnání, čtyř-

palcový Retina displej iPhone 5 má 326 ppi), 

což poskytuje bezkonkurenčně nejdokona-

lejší zobrazení fotek i videí. Kryt displeje Go-

rilla Glass 3 zaručuje nejen větší tvrdost, ale 

díky zpracování tohoto skla i  drobné vrypy 

nezpůsobí duhové efekty, takže obraz není 

rušen. 

Hmotnost telefonu s  baterií o  kapacitě 

2  600 mAh je pouhých 130 gramů a  vnější 

rozměry jsou 136,6 x 69,8 x 7,9 mm. Tele-

fon charakterizuje podpora všech datových 

sítí včetně sítí čtvrté generace LTE v  šesti 

pásmech. Na  zadně stěně najdete 13mega-

pixelový fotoaparát, vpředu pak kameru pro 

konferenční hovory s rozlišením dva megapi-

xely. Samsung Galaxy S4 používá operační 

systém Android 4.2.2. 

Telefon je opětovně nabit novými techno-

logiemi, které umožňují například ovládat ho 

pomocí pohybu očí – pokud tedy sledujete 

video a přístroj zjistí, že jste se podívali jinam, 

přehrávání videa pozastaví na dobu, po kte-

rou se nedíváte na displej. Stejně tak při čtení 

dokumentů nebo zpráv – pokud zjistí, že oči-

ma „sjíždíte“ po textu dolů, začne automatic-

ky s textem rolovat, abyste měli čtenou oblast 

– bez jakéhokoli posunování prsty ruky – vždy 

uprostřed obrazovky. Na to navazují i pokro-

čilé rozpoznávací technologie obličeje, takže 

telefon nemusíte chránit heslem – pozná vás 

sám. 

Samsung uvolnil vývojářskou sadu SDK pro 

tvůrce aplikací, takže lze v brzké době očeká-

vat množství zajímavých programů pro tento 

telefon. Navíc je tu vestavěná podpora eHealth, 

což znamená, že telefon může kontrolovat vaše 

srdce při tréninku a běhu – stává se tedy va-

ším osobním lékařem a  trenérem. Na základě 

námi zjištěných údajů můžeme předpokládat, 

že se objeví i další aplikace, které budou moci 

monitorovat stav nemocných osob, a v přípa-

dě, že dojde k nějakému problému – například 

zástavě srdce –, telefony pomocí takových apli-

kací budou automaticky informovat ošetřujícího 

lékaře a předají mu všechny naměřené údaje. 

Ten pak může zařídit pomoc. Takové aplikace 

jsou ve Spojených státech už naprosto běžné 

pro telefony iPhone od Applu. Samsung se tedy 

snaží rozšířit funkčnost svého telefonu i o mo-

nitoring nemocných osob, například diabetiků 

nebo osob s nemocným srdcem. 
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Samsung Galaxy S4 (16.990 Kč) přichází opět s mnoha novin-
kami, s větším dotykovým pětipalcovým AmOLED displejem 
Full HD (127 mm), krytým ochranným sklem Gorilla Glass 
třetí generace od společnosti Corning a se čtyřjádrovým 
procesorem. V některých zemích však má být nabízen tento 
telefon dokonce s procesorem osmijádrovým. U nás to bo-
hužel nebude.
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ELEKTRONIKA • DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁTY

foto: Philips, Sonyautor: Milan Loucký, foto: Koss, Philips, Sony

Pokud si chcete opravdu užít muziku, pak jistě sáhnete po sluchátkách – to v případě, že máte 
rádi opravdu kvalitní poslech. A proto jsme vám tentokrát připravili několik modelů, které se 
hodí především na domácí poslech hudby.

Uzavřená sluchátka  
Sony mDR-1RNC/RbT (bezdrátová)/RS/Rb
cena: 9.999 Kč/8.999 Kč/5.999 Kč

Uzavřená sluchátka Sony mDR-ZX300
cena: 749 Kč

Uzavřená sluchátka Philips SHL3000 
cena: 499 Kč

Otevřená sluchátka Koss PORTA PRO 
cena: 1.490 Kč

bezdrátová uzavřená  
sluchátka se základnou Philips SHC8535
cena: 2.195 Kč

Rolls Royce současné nabídky sluchátek na trhu! Trojice luxusních sluchátek Sony s uzavřenou 

konstrukcí míří na všechny zájemce o kvalitní muziku. Základní verze MDR-1RS (stříbrné provedení) 

a MDR-1RB (provedení černé) pracuje s velice širokým pásmem 4 Hz až 80 kHz. Model MDR-

-1RNC k tomu navíc přidává i digitální potlačení okolního hluku (s účinností až 99,7 %) a je určen 

pro už opravdové hudební gurmány. Třetím modelem jsou sluchátka bezdrátová (Bluetooth) MDR-

-1RBT, která můžete snadno spárovat i s chytrými telefony. Bez nabití vydrží až 30 hodin. Hmotnost 

sluchátek je 330 gramů, délka kabelu 1,2 metru – ten se připojuje 3,5mm konektorem typu jack 

s pozlacenými kontakty do levé mušle sluchátek.

• Kmitočtový rozsah 4–80 000 Hz

• Citlivost 103 dB (1 mW)

Uzavřená sluchátka s velmi dobrým poměrem výkon/cena jsou dodávána ve čtyřech barvách: bílé, 

černé, červené a modré. Tato designově vyladěná sluchátka nabízejí uživateli dynamický zvuk, čisté 

střední tóny a hluboké basy. Jsou lehká a při poslechu tak příjemně sedí na hlavě. Mají velmi dobrou 

frekvenční charakteristiku díky 30mm neodymovým magnetům v obou reproduktorech. Délka kabe-

lu vycházejících z obou mušlí je 1,2 metru. Kabel je zakončen 3,5mm konektorem typu jack. Jejich 

hmotnost je 254 gramů.

• Kmitočtový rozsah 10–24 000 Hz

• Citlivost 102 dB (1 mW)

Nesmrtelný model otevřených sluchátek a vlajková loď Kossu. Dodávají se v černé a stříbrné bar-

vě. Charakterizuje je kvalitní, dynamický, basy podložený zvuk a vysoká citlivost. Jejich specialitou 

jsou dvě opěrná místa (vlastní sluchadlo a molitanová opěrka nad ušima) a přepínač ComfortZone, 

kterým lze vhodně rozložit tlak na uši a na hlavu. Sluchátka lze snadno složit na minimální rozměr 

a přenášet v dodané brašničce. Kabel o délce 1,25 m vede do obou mušlí a je zakončen 3,5mm 

konektorem typu jack, v balení je redukce na 6,3mm jack konektor. Jejich hmotnost je 80 g.   

• Kmitočtový rozsah 15–25 000 Hz

• Citlivost 101 dB SPL (1 mW)

Uzavřená sluchátka s náhlavním obloukem jsou dodávána se základnovou stanicí, ve které se pak 

dobíjejí. Ta zaručuje dosah příjmu až sto metrů ve volném prostoru. Mají tři polohy pro lepší usazení 

a předem vytvarované měkké polstrování, což zaručuje pohodlné přizpůsobení usazení na hlavě. Slu-

chátko zakrývá celé ucho a optimalizuje tak kvalitu zvuku. Podávají velmi dobrý výkon v oblasti basů. 

Jejich hmotnost je 308 g. 

• Kmitočtový rozsah 10–22 000 Hz

• Citlivost 100 dB (1 mW)

Doporučujeme pro váš domov

Tato sluchátka jsou nabízena ve čtyřech barvách: modré, fialové, červené a bílé. Jejich nastavitelné 

náušníky a sluchátkový oblouk se přizpůsobí jakémukoli tvaru hlavy a měkké polstrování sluchá-

tek zajišťuje pohodlí i při dlouhém poslechu. Navíc uzavřený systém poskytuje ideální a kvalitní 

zvukovou izolaci od okolí. Sluchátka lze složit pro snadnější uložení pro přenášení. Přestože jde 

o sluchátka „entry-level“, mají velmi vysokou citlivost díky 32mm neodymovým magnetům. Kabel 

je dlouhý 1,2 m a maximální příkon 32 mW. Jejich hmotnost je 141 gramů. 

• Kmitočtový rozsah 20–20 000 Hz

• Citlivost 106 dB (1 mW)

Sluchátka jako nejkvalitnější zdroj pro přenos zvuku do vašich uší

Sluchátek je na  trhu neuvěřitelná nabídka. 

Existují třeba i sluchátka, která můžete pou-

žívat pro hraní her – mívají v sobě zabudován 

mikrofon pro komunikaci s  partnerem. Po-

kud si chcete hrát na ulici z mobilního telefo-

nu nebo osobního přehrávače, asi sáhnete 

po  sluchátkách bez náhlavního oblouku, 

která se zasunují do uší. Říká se jim špunty 

a při jejich výběru záleží na provedení a sa-

mozřejmě na  jejich parametrech. Sluchátek 

je spousta druhů, a  tak existují třeba slu-

chátka do uší bez náhlavního oblouku, která 

však mají speciálně tvarovaný držák, jenž se 

nasadí na ucho, takže předejdete jejich vy-

padnutí například při sportovních aktivitách 

– jak vidíte na obrázku.

Klasická sluchátka však mají náhlavní ob-

louk a přívodní vodiče ke sluchátkům udělaly 

pokrok, jsou lehké a vodiče v nich se hned 

tak nezlomí. Klasická sluchátka zaujmou 

především dynamikou, frekvenčním rozsa-

hem a  hmotností. Všechny tyto parametry 

v  poslední době pokročily hodně kupředu 

ve prospěch uživatele. 

Zajímavá jsou sluchátka bezdrátová, u kte-

rých neobtěžují přívodní vodiče. Některá – 

jako třeba zde prezentovaná – spolupracují 

s  vysílací stanicí ve  formě stojánku, ve  kte-

rém se sluchátka pak i  dobíjejí. Některá se 

připojují bezdrátově pomocí Bluetooth. Troš-

ku vadí, že se musejí dobíjet podobně jako 

mobilní telefon. Další nevýhodou bývá, že 

nevyvinou tak velký akustický tlak (nehrají tak 

hlasitě jako sluchátka připojená vodičem). 

Pokud chcete zažít kvalitní poslech, inspi-

rujte se sluchátky, která mají efekt redukce 

okolního hluku. Jejich princip spočívá v tom, 

že jejich součástí je ruchový mikrofon, kte-

rý snímá hluk v okolí (třeba v letadle) a tento 

hluk se pak pouští v opačné fázi do sluchá-

tek. Tím se okolní hluk jakoby „odečítá“ a vý-

sledkem je nerušený zvuk.

Pokud si však poslech chcete skutečně 

užít, posaďte se do  křesla, zapněte oblí-

benou hudbu, nasaďte sluchátka, zavřete 

oči a  vnímejte. Jestliže totiž chcete oprav-

du špičková sluchátka s neuvěřitelným fre-

kvenčním rozsahem a  dynamikou, pak se 

inspirujte tím nejlepším, co je momentálně 

na  trhu – řadou sluchátek Sony MDR-1R. 

Patří na špičku současné nabídky. 
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Ve  fotoaparátech se momentálně nacházíme 

ve  fázi přechodové, kdy se neobjevují žádné 

klíčové změny, ale na pořadu dne je vylepšo-

vání funkcí, jejich dotažení a  práce na  snad-

nější a  propracovanější obsluze. Například 

nejnovější Nikon AW110 (8.290 Kč) můžete 

používat až do hloubky 18 metrů (!), tenoun-

ký Nikon S3500 (21 mm) má sedminásobný 

zoom začínající už na 26 mm a optickou sta-

bilizaci, a  přitom stojí jen 3.290 Kč. Olympus 

TG-2 (9.990 Kč) se světelností F2.0 (!) zase 

vydrží pád z výšky 2,1 m, tlak 100 kg, zvládne 

hloubku až 15 m a má dokonce i  integrovaný 

tlakoměr. O špičkovém ultrazoomu Panasonic 

DMC TZ--40 s Wi-Fi se zase mluví jako hyb-

ridním foto/videoaparátu, protože nahrává Full 

HD video s  50 snímky za  sekundu. Naopak 

velmi levný (3.790 Kč) Olympus VR-370 se 

etabluje jako univerzální rodinný foťák, mající 

ovšem dlouhý zoom (12,5x) začínající hodně 

nízko (od 24 mm), takže snímek sejmete kde-

koli, i v malém prostoru. 

Jak vidíte, drobná i větší vylepšení jdou na-

příč všemi kategoriemi, a to i když se zaměří-

me na tu nejvyšší – fotoaparáty s výměnnými 

objektivy. U  nich je markantní zejména pod-

pora bezdrátového standardu Wi-Fi sloužícího 

nejen k prostému přenosu dat či ovládání foto-

aparátu, ale například i k odeslání snímku rov-

nou na obdobně vybavený televizor. Svět fo-

toaparátů se opět mění a reaguje na své okolí 

tak, aby vám vaše zážitky zprostředkoval ještě 

snadněji a  ještě operativněji. A  když k  tomu 

máte patřičně vybavený televizor…

Nezanedbávejte prostor 
Prostorová fotografie může vašemu záběru do-

dat zcela jinou dimenzi. Možná ne tolik v kra-

jince jako v detailnějších pohledech na ptactvo 

či zvěř mezi listy, nebo dítě v neméně členitém 

prostředí. Třeba na pískovišti s  řadou dalších 

dětí a  objektů kolem. Pokud máte 3D televi-

zor s podporou 3D fotografie ve formátu MPO, 

a dnes je jich celá řada – i  když ne všechny 

3D televizory to zvládají –, budete výsledkem 

potěšeni a překvapeni. Pokud jste tedy tako-

výto snímek už viděli. Ještě více vás potěší, že 

sejmout 3D fotografii není nijak náročné a nej-

častěji se to dělá prostým panorámováním ze 

ELEKTRONIKA • DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁTY

Nádherné
nové hračky pro každého

máme tu jaro a blíží se období prázdnin. Je 
proto čas podívat se na naše tradiční předse-
zonní téma s tentokráte výraznějším zamě-
řením na outdoorové přístroje. Ve fotoapa-
rátech se toho ale děje mnohem víc, protože 
právě kolem konce roku výrobci uvádějí své 
pravidelné kolekce. Letošním hitem bude 
nejen zvýšená odolnost, ale i výraznější pod-
pora Wi-Fi, a tudíž možnost napojení na další 
„chytré“ přístroje, a také ještě větší důraz na 
natáčení kvalitního HD videa. Ať už HD Ready 
u ultralevných modelů, Full HD u těch vyspě-
lejších či špičkového Full HD s vysokou sním-
kovou frekvencí u těch nejkvalitnějších.

iNSpirace eUrONicS • 2/201314 inspirace euronics • 2/2013autor: Bohumil Herwig, foto: Panasonic



iNSpirace eUrONicS • 2/201316 17inspirace euronics • 2/2013foto: Nikonfoto: autor, Olympus, Panasonic

Některé z  uvedených parametrů jsou dány 

tzv. krytím IP (Ingress Protection) a – obecně 

vzato – často můžete narazit na označení IP67. 

První číslo zde udává odolnost proti prachu – 

max. 6, tedy naprostou prachuodolnost, druhé 

odolnost proti vodě – max. 8. IP67 tedy zna-

mená úplnou prachotěsnost a  odolnost proti 

krátkodobému ponoření do  vody do hloubky 

jednoho metru po  dobu 30 minut. Setkat se 

můžete i s IP57, tedy částečnou ochranou proti 

prachu a krátkodobému ponoření do vody, ale 

u odolných fotoaparátů je nejčastější krytí nej-

vyšší – IP68 (někdy narazíte na označení IPx8, 

nebo IPX8). U něj si parametry voděodolnos-

ti už plně určuje výrobce a  nejsou dány nor-

mou. Proto je například u  Olympusu TG830 

(7.590 Kč) s  IPX8 udáváno možné ponoření 

do hloubky 15 metrů, navíc s tím, že doba po-

noru není stanovena. Zmiňované krytí pocho-

pitelně vždy doplňuje naprostá odolnost proti 

prachu a další dodatečné údaje plně v kompe-

tenci výrobce (IP je neřeší). Často jsou to ještě 

odolnost proti mrazu (typicky do –10 °C), proti 

pádu (až dva metry) a tlakuvzdornost typicky 

až do 100 kg. 

Jak vidíte, IP udává odolnost elektrospo-

třebiče proti vniknutí prachu, kapalin a  také 

úroveň ochrany před nebezpečným dotykem. 

Naopak se nezabývá pádem, teplotní odol-

ností a ani odolností tlakovou. I to je dobré při 

výběru vědět.

Důraz na HD video
Dnes už nejde pouze o fotografování, ale také 

o  natáčení videa s  vysokým rozlišením (HD). 

Kamery se prodávají minimálně a fotoaparáty 

vítězí na celé čáře i zde. Jen minimum přístrojů 

pak nenatáčí do HD, ale spokojí se rozlišením 

nízkým, tedy nějakými 640 x 480 body, což 

pochopitelně už pro dnešní potřeby nedosta-

čuje. Ostatně i toto je jedno z kritérií výběru fo-

toaparátu, a pokud chcete solidní nahrávky – 

například vašich dětí či domácích mazlíčků –, 

určitě na to nezapomeňte. 

V praxi jde v případě HD buď o rozlišení HD 

Ready, což je v dané situaci nejčastěji 1 280 x 

720 bodů, nebo plné HD (Full HD), tedy 1 920 x 

1 080 bodů. Oba režimy jsou pak často ozna-

čovány i jako 720 nebo 1 080, přičemž přído-

mek někdy tvoří písmena „i“ nebo „p“. Stačí jen 

vědět, že „p“, tedy progresivní, neprokládaný 

režim, je kvalitnější, ale náročný na zpracování, 

takže ho fotoaparát nemusí vždy zvládnout. 

Pak je lépe přepnout na jednodušší, prokláda-

ný režim „i“. 

Pokud jde o  snímkovou frekvenci videa, 

ta bývá už i  30 snímků/s (špička je – jak už 

víte z  úvodu článku – na  padesáti snímcích 

za  sekundu). Během nahrávky lze zoomovat, 

i když zvuk se většinou snímá v mono, u kva-

litnějších strojů pak ve  stereu. K  těm nejlep-

ším fotoaparátům je možné někdy dokoupit 

nástavec s  mikrofony a  výsledek je pak po-

chopitelně řádově kvalitnější (v  tomto případě 

už v záznamu nebývá slyšet pohyb objektivu 

při zoomování). Dobré přístroje mají rovněž 

ruchová omezení známá z kamer k potlačení 

zvuku větru. 

Klasické kompakty už i s 3D 
Pokud si tuto kategorii omezíme maximálně 

pětinásobným optickým zoomem, což je dnes 

jistě smysluplné, a zároveň opomineme exce-

sy, za které zaplatíme přes patnáct, dvacet či 

podstatně víc tisíc, dostáváme cenové rozpětí 

sahající od nejjednodušších přístrojů za méně 

než tisícovku až po typicky pět šest tisíc. Vlast-

nosti jsou obdobné, ale výbava různorodá. Zá-

kladní modely představují Nikon L27, který má 

už ovšem pětinásobný optický zoom začína-

strany na stranu při stisknuté spoušti. Aparát 

si vyfotí několik snímků po sobě a z nich pak 

sestaví 3D foto na  základě sejmuté scény 

z  různého úhlu. Nepotřebujete tudíž žád-

né speciální nástavce, i  když některé dražší 

a propracovanější přístroje je mají nebo nabí-

zejí i speciální objektivy typicky pro 3D video. 

Kompakt s 3D funkcí však na začátek bohatě 

postačí a potěší vás, že nemusí být nijak dra-

hý. Například Olympus SH-21 přijde na necelé 

tři tisíce, Nikon Coolpix P310 na 4.990 Kč (viz 

dále). Prostor zkrátka proniká všude a je to tak 

dobře.

GPS nejen k obrázkům
Jednoduchý pasivní záznam vaší pozice do-

daný do  JPG souboru fotografie či video-

záznamu (tzv. geotagging) dnes doplňuje 

řada dalších funkcí. Například ukázka pozice 

na  mapě světa, kde se momentálně nachá-

zíte, či jednoduchý průvodce danou zemí či 

lokalitou. Typicky však jde o  tzv. trasování. 

Například navigační čip a  přidaný software 

umožňuje Olympusu TG-2 zobrazení výšky či 

naopak hloubky a  také záznam trasy, kterou 

jste šli či jeli třeba na kole. Stačí funkci jen za-

pnout a občas vytáhnout fotoaparát z batohu. 

Následně se pak vytvoří – a do jednoduchého 

souboru s příponou LOG (vlastně TXT) i  ulo-

ží – jednoduchý záznam trasy. Pak stačí jen 

použít například aplikaci Google Earth, soubor 

načíst a vaše trasa je na světě tak, jak ji vidíte 

na fotografii. 

Tahle funkce je perfektní nejen pro vycházky 

či jízdu na kole, ale je výborná i při vaší pu-

tovní dovolené, kdy foto- a  videodokumen-

taci doprovází také vytištěná trasa, kterou 

si snadno můžete i popsat. Po  letech se to 

hodí.

Co zvládá odolný fotoaparát
Odolné přístroje, nebo také outdoorové, se 

vyznačují nejen zvýšenou odolností proti ty-

picky pádu, ale také zejména tím, že s  nimi 

můžete fotografovat pod vodou. Ostatně prá-

vě takto byly původně koncipovány – pro kla-

sické šnorchlování do nějakých tří čtyř metrů. 

Dnes jsou mnohé z nich podstatně dál. Odo-

lají vysokému tlakovému zatížení, jednoduše 

řečeno, když si na  ně někdo sedne, nízkým 

teplotám, takže není problém mít aparát zastr-

čený v kapse kombinézy při minus deseti nebo 

položený na stolku ve sněhovém baru. Auto-

maticky se pak bere odolnost proti prachu. 

ELEKTRONIKA • DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁTY

Pár rad pro výběr

Pokud hledáte univerzální rodinný fotoapa-

rát, dbejte především na  objektiv. Měl by 

začínat co nejníže a  čím více k  25 mm (či 

pod ně), tím lépe. Pak si snadno poradíte 

i s fotkou ve stísněných prostorách či v jiných 

situacích vyžadujících širší záběr objektivu. 

Pokud si máte vybrat mezi „širokým“ objek-

tivem a „silnějším“ optickým zoomem, vše si 

dobře promyslete podle zamýšleného využi-

tí. Z ceny, kterou za přístroj hodláte zaplatit, 

pak jistě snadno odvodíte přístroj pro vaše 

potřeby nejvhodnější. 

Jestliže hledáte speciálně ultrazoom, může-

te sáhnout po v podstatě dvou kategoriích: 

levných a dražších, přičemž předělem není 

ani tak rozsah objektivu, tedy optický zoom, 

jako spíše cena kolem 5.000 Kč. Pokud bu-

dete vyžadovat kvalitnější provedení s kovo-

vým tělem, Wi-Fi a GPS, můžete se dostat 

i k deseti tisícům. Právě kovové tělo je velkou 

výhodou, pokud často cestujete, resp. s se-

bou často fotoaparát někam berete. Vyšší 

investice se určitě vyplatí, protože horší než 

rozbitý foťák na jedinečné dovolené je už jen 

ztráta paměťové karty se snímky, resp. ukra-

dený foťák. 

U odolného fotoaparátu pamatujte na to, že 

se často kupují jako druhý, či dokonce třetí 

aparát do rodiny. Jako univerzální rodinný se 

díky nízké světelnosti objektivu nehodí, mož-

ná s výjimkou Olympusu TG-2. Vedle odol-

nosti pamatujte právě na světelnost. 

Pokud požadujete nahrávání co nejkvalitněj-

šího HD videa, nezapomeňte na pár důleži-

tých věcí. Minimálně jedna z nich je dokonce 

ještě důležitější než parametry HD nahrávky 

– totiž zoomování. Platí to zejména v nejvyšší 

kategorii, tedy u  fotoaparátů s  výměnnými 

objektivy a  manuálním ostřením kroužkem 

(ale nejen s  ním). U  řady objektivů, včetně 

těch výměnných, je totiž zoomování v  na-

hrávce slyšet. K dispozici jsou ale už i spe-

ciální tišší objektivy přímo pro video. Nejsou 

však nejlevnější. 

Obecně vzato je momentálně na  trhu jen 

málo přístrojů solidních značek, které natá-

čení do HD (HD Ready či Full HD) nepodpo-

rují. Patří mezi ně například Olympus změnit 

VR340/VR 350, který má ale pro změnu při 

ceně 1.890 Kč desetinásobný optický zoom. 

Tomu, kdo chce fotit a točí minimálně nebo 

vůbec, to však vadit nebude. 

A  na  závěr ještě perlička. Nejspíše zná-

te nejrůznější funkce identifikace obličeje 

s  následným přepnutím blesku do  režimu 

zabraňujícímu efektu červených očí, detek-

ce úsměvu atd. Výrobci vymýšlejí stále nové 

a  nové, takže se přes detekci domácích 

mazlíčků dostali například i k nemluvňatům 

– při jejich detekování v zorném poli se na-

příklad vypíná blesk a  veškeré zvuky tak, 

abyste je nerušili při spaní.

V letošním roce očekávejte řadu vylepšení 
spočívajících ve zvýšení počtu fotoaparátů  
s Wi-Fi i v dokonalejším nahrávání do HD. 

pokud toužíte po levnějším ultrazoomu, máme tu pro vás velice dobře vypadající panasonic DMc-Sz9 (5.500 Kč). Objektiv Leica Dc začíná na 25 mm (10x), aparát zvládne 10 sn./s v plném rozlišení a nechybí ani 
zabudované Wi-Fi a video v HD ready. 

Nikon p520 (9.990 Kč) představuje fotoaparát tradičních ultrazoomových tvarů s elektronickým hledáčkem a s těmi nejvyspělejšími 
funkcemi. Má pořádně dlouhý zoom (42x, tj. 24–1 000 mm), výklopné LcD, podporu 3D a mj. i natáčení do Full HD se snímkovou frekvencí 

od 25 do 60 sn./s.Olympus TG-2 je velice odolný fotoaparát s klasicky postaveným objektivem se světelností F2.0 a nahrávání videa do rozlišení Full HD.

Olympus TG-2 umí zaznamenat trasu vaší procházky, kterou 
následně můžete natáhnout do programu Google earth a zobrazit 

si ji. Stačí jen, když spustíte GpS a fotoaparát párkrát vytáhnete 
z batohu.
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Typickou a  velice kompaktní ultrazoomo-

vou špičku představuje také Panasonic DMC-

-TZ40 (kolem 9 tisíc Kč), jehož předchůdce 

jsme na  stránkách tohoto časopisu testovali. 

Nabízí parádní výbavu zahrnující i Wi-Fi, GPS 

pro záznam vaší procházky (oblíbená to funk-

ce u  kvalitních odolných přístrojů), natáčení 

Full HD videa v solidním formátu AVCHD s 50 

sn./s, 20násobný zoom začínající na úžasných 

24 mm a mj. také dotykový displej s příjemně 

rychlým autofokusem. 

V  nejvyšší třídě najdete vše, na  co pomy-

slíte, a za pozornost – vedle zmiňované GPS 

navigace se záznamem trasy – stojí především 

kvalitní objektivy a sofistikované nahrávání 3D, 

často výborná panoramata a  rovněž svižně 

pracující ostření a sekvenční focení. Fotoapa-

ráty navíc startují velice rychle a  tato funkce 

proniká i do kompaktů nižších cenových relací.

Kompakty s výměnnými objektivy
Ke  klasickým zrcadlovkám přibyly nedávno 

i  ryze kompaktní aparáty, pro něž byly navr-

ženy speciální výměnné objektivy. Ty tradiční 

se však často dají – přes adaptérové kroužky 

– rovněž připojit, i když nemusejí dovolovat ty 

samé funkce jako objektivy moderní. 

Kompakty tohoto typu nejsou nejlevnější, 

ale už jsou pod deset tisíc (Olympus E-PM1, 

7.000 Kč) a  vedle kvalitního snímku a  velice 

rychlých reakcí – obecně vzato – nabízejí i bo-

haté příslušenství a výbavu a stále jsou velice 

skladné. Na  rozdíl od  tradičních zrcadlovek. 

Prodávají se s jednoduchým objektivem, a tu-

díž se stává, že nemusejí být – eufemisticky ře-

čeno – ideální. Nabídka je však v současnosti 

velice široká, stejně jako rozpětí cen a funkcí, 

takže například zakoupíte speciální objektiv 

pro 3D nebo pro video. A naše tipy? Potěšeni 

jsme byli kvalitami Nikon 1 J2 (viz říjnový test, 

9.600 Kč), který s sebou nese patrná vylepšení 

proti první verzi. Jen si u Nikonu – jako obvykle 

– musíte dát pozor na zvláštní obsluhu mazání 

snímků a trochu komplikovanější panoramata. 

Zajímavou koupí ale může být – při současné 

ceně – i zde zmiňovaný Olympus E-PM1. Uvi-

díme také, jak to bude s miniaturním a – prý – 

velice rychlým Nikonem 1 J3 (15.300 Kč), který 

bude na trhu v době, kdy toto číslo vyjde.

Zrcadlovková klasika pro každého
Digitální zrcadlovky, tedy ty pravé, se zrcát-

kem, jsou už dlouho zbožím i  pro nadšené 

amatéry a  startují už hodně pod deseti tisíci 

korunami. Vysvětlovat lidem toužícím po sku-

tečných zrcadlovkách, čím by se měli při vý-

běru řídit, je nejspíše nošením dříví do  lesa. 

Nicméně na  ukázku tu pro vás máme vlast-

nosti jedné z těch nejnovějších, Nikonu D3200 

(13.900 Kč s objektivem 18–55 mm (ekvivalent 

kinofilmu: 27–82,5 mm). Zabudován je snímač 

CMOS o rozměrech 23,2 x 15,4 mm pracující 

s  na  danou třídu neuvěřitelně vysokým rozli-

šením 24,2 mil. pixelů. Výsledkem jsou pro-

to zhruba 10MB soubory o  rozlišení 6  016 x 

4 000 bodů. Zabudováno je i nahrávání Full HD 

videa s frekvencí až 25 sn./s ve formátu X.264 

(QuickTime – MOV) s  monozvukem, připojit 

však lze i externí stereomikrofon. Více informa-

cí najdete v říjnovém testu. 

Odolné foťáky se opět vylepšují 
Klasikou tohoto segmentu, a  také jeho tradič-

ním problémem, byly dlouhá léta objektivy po-

stavené na výšku (z foťáku nic nevyjíždí) a tudíž 

s nízkou světelností (typicky nad 3,9, resp. 4), 

což v  praxi znamená potíže (vystupuje šum 

a detaily se ztrácejí) za snížené, či někdy jenom 

trochu horší viditelnosti. Minulý rok se objevil 

Olympus TG-1, který se vydal jinou cestou. Má 

klasicky postavený objektiv a tedy nesrovnatel-

ně lepší světelnost F2,0 (viz náš srpnový test). 

Letos přichází jeho nástupce TG-2, o  kterém 

jsme už psali výše. Abyste však dostali odol-

ný fotoaparát, nemusíte platit pomalu deset 

tisíc korun. Můžete si pořídit klasické a  často 

mnohem levnější přístroje s vnitřními objektivy, 

jako je Fuji Finepix XP60 (3.990 Kč). Jakousi 

střední třídu, ještě bez GPS, představuje tře-

ba Olympus TG-830 (7.600 Kč). Ta má rovněž 

pětinásobný optický zoom, světelnost v rozsa-

hu 3,9–5,9 a  odolnost proti všemu možnému 

(100 kg, deset metrů hloubky, nárazuvzdorný 

do 2,1 m a mrazuvzdorný do –10 °C). Navíc při-

dává i to nejdůležitější – GPS navigaci a natáče-

ní videa do Full HD s 30 sn./s. Stejně jako TG-2 

zná polohu až 700 000 zajímavých přírodních 

míst a kulturních památek ve 180 zemích světa. 

Pokud by vám navíc nestačila odolnost, stačí 

sáhnout po volitelném podvodním pouzdru až 

do 45 metrů. Ze zřetele byste ale neměli pus-

tit ani tradičně dělaný Nikon AW110 (8.300 Kč), 

který funguje až do 18 metrů hloubky. A to už je 

opravdu nářez!

jící – při ceně 1.790 Kč – na solidních 26 mm, 

či například Olympus VH-210 (1.700 Kč, 5x, 

od 26 mm). Pokud si přidáte tisícikorunu, mů-

žete si pořídit stylovější, štíhlejší kompakt, kte-

rý s cenou kolem 3.500 Kč může mít už i třeba 

Wi-Fi využitelnou k  odeslání snímků. Cestou 

k  vrcholu pak narazíte už i  na  jednoduché 

dotykové ovládání (na vrcholu i na ostření do-

tykem), kovové tělo a odolné přístroje, jimž se 

věnujeme v samostatné kapitole, či na apará-

ty s objektivy začínajícími na skvělých 25 mm, 

takže uděláte i snímek v malém prostoru. 

Pokud půjdete ještě výše, dostáváte se 

k  celé řadě odolných či ultrazoomových pří-

strojů (viz dále) a  také k nejrůznějším specia-

litám, které ovšem nejsou předmětem článku. 

Za  specialitu ovšem nepovažujeme podporu 

3D, kterou už – pokud dobře hledáte – najdete 

i  pod pět tisíc (viz výše). Má ji Nikon Coolpix 

P310, za který zaplatíte 4.990 Kč, za což ob-

držíte optický zoom začínající na  výtečných 

24 mm (4,2x), výbornou světelnost (1,8) a mimo 

jiné i  natáčení videa do  Full HD. Tohle už je 

špička běžné kompaktní kategorie. 

Patří k ní rovněž kovovo-plastový Olympus 

XZ-1 (6.990 Kč), který sice 3D ještě nepodpo-

ruje a má objektiv se čtyřnásobným zoomem 

začínajícím „až“ na 28 mm, ale zato nabízí výji-

mečnou světelnost (1,8–2,5) a také ostrý a jas-

ný displej typu OLED. A  také jeho vyspělejší 

kolega XZ2 (viz foto).

Kompaktní ultrazoomy i za levno 
Kategorie, která za poslední dva tři roky neu-

věřitelným způsobem akcelerovala. Ceny se 

rapidně snižovaly, velikost optických zoomů 

rostla s tím, že začínaly níže a níže a špička je 

dnes pod 25 mm, takže se z  nich stávají uni-

verzální rodinné fotoaparáty. Pokud si řekne-

me, že ultrazoom začíná od  šestinásobného 

optického zoomu a  vrchní hranici neomezíme 

(například Nikon L820 je na 30 a P520 dokonce 

na 42násobku), dostáváme opět značné ceno-

vé i  výkonnostní rozmezí. Nicméně stále platí, 

že pokud chcete solidní, či dokonce špičkovou 

kvalitu, tedy kombinaci kvalita objektivu versus 

kvalita fotografie při co nejkompaktnějších roz-

měrech a rozumně dělaném těle, hledejte v ce-

nové relaci kolem šesti sedmi tisíc a výše. 

Zajímavým startovním modelem může být 

VR-370 (12,5x, od  24 mm, 3.790 Kč) a  také 

Olympus SZ-15 (5.190 Kč, 24x) či Nikon S3500 

(3.290 Kč) se sedminásobným zoomem, začína-

jícím na 26 mm. Všechny natáčejí do HD Ready. 

Stále levnější (4.980 Kč), ale natáčející už 

do Full HD je Nikon S6500 s vestavěným Wi-Fi, 

12násobným zoomem a  objektivem jdoucím 

od výborných 25 mm. Wi-Fi vám dovolí odeslat 

snímky na libovolné chytré zařízení, aniž byste 

museli vyjímat paměťovou kartu. V  podobné 

ceně se pohybuje Olympus SZ-15 kladoucí pro 

změnu důraz na  značný optický zoom (24x), 

stejně jako Nikon L820, který ovšem už příliš 

kompaktní není a míří spíše na vyznavače pří-

strojů tradičních, spíše zrcadlovkových tvarů. 

I  na  něm je vidět různorodost ultrazoomové 

produkce v cenové relaci kolem pěti tisíc. To 

platí i o špičkovém Nikonu P520 (9.990 Kč) se 

42násobným zoomem, elektronických hledáč-

kem a  objektivem s  neuvěřitelným rozsahem 

24–1  000 mm. Sem míří i  chystaný Olympus 

SH-50 (7.990 Kč) s 24násobným zoomem vy-

nikající pětiosým systémem hybridní stabiliza-

ce obrazu kombinující mechanický stabilizátor 

se stabilizací digitální, což se prý hodí zvláště 

u natáčení Full HD videa (až 1 080p). 

ELEKTRONIKA • DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁTY

Testovali jsme v minulém roce

• Nikon AW100 – odolný – únor (č. 1)

• Panasonic DMC-SZ1 – levný kompaktní ultrazoom – duben (č. 2)

• Nikon Coolpix S30 – odolný, dětský – červen (č. 3)

• Olympus TG-820 – odolný – červen (č. 3)

• Olympus TG1 – odolný, vyšší světelnost objektivu – srpen (č. 4)

• Nikon D3200 – zrcadlovka, klasická – říjen (č. 5)

• Nikon 1 J2 – kompaktní, s výměnnými objektivy – říjen (č. 5)

• Panasonic DMC-TZ30 – vyspělý kompaktní ultrazoom  – prosinec (č. 6)

Výrobci uvádějí ještě odolnější fotoaparáty,  
se kterými se můžete potápět do víc jak 

patnáctimetrové hloubky.

K Samsung NX-300 s výklopným displejem můžete dokoupit 2D/3D objektiv s ohniskovou vzdáleností 45 mm a světelností F1,8. pak budete 
schopni pořizovat 3D video v rozlišení Full HD!

Olympus Vr-370 má optický zoom o velikosti 12,5x a objektiv začínající na 24 mm, takže poslouží i jako tradiční rodinný foťák. S natáčením do HD ready ho pořídíte za příjemných 3.790 Kč. 

panasonic DMc-Tz40 stejně jako jeho předchůdci představuje kompakt nejvyšší třídy nabízející v kovovém těle vše, co jste 
kdy chtěli nebo si u kompaktu přáli. Včetně dvacetinásobného zoomu, GpS a vysoce kvalitní stabilizace obrazu. 
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foto: Canon, Nikon, Olympus, Thinkstockautor: Milan Loucký, foto: Nikon, Olympus

Začátek jara je výzvou k tomu, abychom začali přemýšlet o dovolené. Tentokráte zasloužené, 
protože zima byla letos neskutečně dlouhá a krutá. A když už na té dovolené budeme, jak si 
uchováme co nejvíce vzpomínek na toto krásné, dlouho očekávané období? Odpověď najdete 
na této dvoustraně – s pomocí fotoaparátu, se kterým můžeme natáčet i videa!

Digitální zrcadlovka Nikon D3200 + objektiv 18–55
cena: 13.890 Kč

Fotoaparát Canon SX240 HS
cena: 4.490 Kč

Fotoaparát Olympus VH-520 
cena: 3.999 Kč

Fotoaparát Nikon Coolpix S3500
cena: 3.276 KčFotoaparát Olympus SZ-15 

cena: 5.190 Kč

Fotoaparát Nikon Coolpix P520
cena: 9.976 Kč

Nikon D3200 je jednoduchá a přitom vysoce efektivní zrcadlovka se skvělým vybavením. Její snad-

né ovládání v českém jazyce zvládne i nováček ve světě digitálních zrcadlovek, na druhou stranu jde 

však o fotoaparát s největším rozlišením mezi amatérskými zrcadlovkami. CMOS snímač o rozměru 

23,2 x 15,4 mm umožní zaznamenávat fotky s rozlišením 24,2 megapixelu i nahrávání Full HD videí.

• Provedení: černé

• Rozměry: 125,0 x 96,0 x 76,5 mm (jen tělo přístroje)

• Hmotnost: 505 g (včetně paměťové karty a baterie)

Stříbrný digitální kompaktní fotoaparát Canon PowerShot SX240 má k dispozici širokoúhlý objektiv 

s vynikajícím 20násobným optickým zoomem, třípalcový LCD displej a CMOS snímač s rozlišením 

12,1 megapixelu. S přehledem tak dokáže vykouzlit ostré, kvalitní a živé snímky i na větší vzdálenost či 

videa ve Full HD rozlišení. Jistě oceníte také jeho kompaktní rozměry i množství vestavěných progra-

mů, HS System s procesorem DIGIC 5 – to vše pro vždy skvělé výsledky.

• Provedení: stříbrné, černé

• Rozměry: 105,5 x 61,0 x 32,7 mm

• Hmotnost: 224 g

Štíhlý fotoaparát Coolpix S3500 se snímačem o 20 milionech pixelů padne přesně do vaší ruky. 

Krásná barevná provedení a  snadné ovládání činí z  přístroje ideálního společníka pro akční fo-

tografování všech událostí. Objektiv Nikkor se sedminásobným optickým zoomem a  technologie 

redukce vibrací zaručují brilantní snímky a videosekvence, které lze prohlížet na velkém 2,7palcovém 

monitoru LCD. Automatické funkce zaručí vždy perfektní výsledky, k dispozici je rovněž množství 

zábavných filtrových efektů pro vylepšení snímků přímo na místě jejich pořízení.

• Provedení: stříbrné, červené, černé

• Rozměry: 96,8 x 57,8 x 20,5 mm 

• Hmotnost: 129 g

Je až neuvěřitelné, že tak malý fotoaparát má 24násobný optický zoom. Jeho 16megapixelový sní-

mač produkuje velmi kvalitní fotografie i videozáběry. Jednou z jeho úchvatných funkcí je Tele makro 

režim, se kterým lze fotit z větší vzdálenosti při zachování extrémních detailů. Fotit lze ze 40 cm při 

ohnisku 600 mm. O stabilní a ostré fotky se postará duální stabilizátor obrazu. Samozřejmostí jsou 

magické kreativní filtry a schopnost natáčet video v HD rozlišení.   

• Provedení: stříbrné, červené

• Rozměry: 107,3 x 68,8 x 39,8 mm

• Hmotnost: 220 g

Černý nebo červený – v každém případě vždy elegantní – digitální kompakt Nikon Coolpix P520 je 

vybaven 42násobným zoomem s optickou stabilizací obrazu VRII, což poskytne nejen volnost při 

focení, ale také jistotu vždy velmi dobrých snímků. Ty můžete prohlížet na 3,2palcovém displeji LCD 

s rozlišením 921 tisíc pixelů. Fotoaparát lze využít i pro natáčení videí ve Full HD, připojit se s ním k Wi-

-Fi a ihned se podělit o své nově vytvořené snímky s přáteli. Funkce GPS zase zajistí trasování nebo 

snímky označí přesnou polohou, kde byly pořízeny. 

Vybrali jsme pro vás

Úplná novinka! I přes extrémně kompaktní rozměry je VH-520 vybaven nejmodernějšími techno-

logickými prvky, včetně 14megapixelového CMOS senzoru, výkonného obrazového procesoru 

a technologií zpracování obrazu iHS, která produkuje dokonale jasné a ostré fotky s věrným ba-

revným podáním. Vestavěný objektiv poskytuje desetinásobný optický zoom. Díky funkci stabili-

zátoru Multi-motion Movie IS je dobře připraven na minimalizaci otřesů při natáčení videozáběrů 

snímaných ve Full HD rozlišení. 

• Provedení: bílé, černé, stříbrné, modré, fialové, červené a hnědé

• Rozměry: 100,6 x 60,3 x 20,5 mm

• Hmotnost: 138 g
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Myš tentokráte napájí dvojice tužkových 

baterií, protože Bluetooth přece jen vyžaduje 

více energie. Výhodou však je, že v notebooku 

ušetříte rozhraní USB pro jiné účely. Nechybí 

synchronizační tlačítko, které nejspíše bude-

te opravdu potřebovat, a také vypínač, což je 

u  dané bezdrátové technologie dosti nutné. 

Myš se výtečně drží v  pravé i  levé ruce, če-

muž napomáhá guma na bocích. Přes prou-

žek na  horní části se výtečně posouvá jak 

na  webových stránkách, tak například v  do-

kumentu, a můžete to dělat pomalu či rychle, 

s tím, že si myš pohyb prstu po proužku pama-

tuje a dojíždí jako autíčko na setrvačník. Posun 

však lze kdykoli zastavit prostým klepnutím 

na proužek a tahle funkce skutečně nemá chy-

bu (kam se hrabe tradiční kolečko!). Posouvá-

ní funguje i do strany, pod Windows XP však 

nikoli. Posun doprovází dotyková i  hlasová 

odezva – ta druhá může někoho znervózňo-

vat. Vypnout se nedá. Posun po stránce (opět 

vertikální i horizontální) lze zařídit i tak, že prou-

žek stlačíte. Pak se na obrazovce objeví šipky 

a  pohybem myši patřičným směrem stránku 

posouváte. Šikovné a funguje to všude. 

Sculpt Touch Mouse je kvalitní kousek hard-

waru, který nejen k notebooku ocení každý pro-

fesionál nebo fajnšmekr. Díky kompaktnosti se 

hodí také na cesty, i když spíše počítejte s tím, 

že díky Bluetooth bude doba provozu kratší. 

Možná podstatně kratší, než je udáváno.

Microsoft  
Wedge mobile Keyboard
Návrh i  provedení je excelentní, stejně jako 

zabudovaná nízkoprofilová a překvapivě roz-

měrná klasická tlačítka, s  jejichž kvalitou se 

může měřit jen málokterý notebook, a trouf-

neme si říci, že žádný kilový mininotebook, 

s  jehož klávesnicí je Wedge Mobile rozměry 

srovnatelná. Ostatně pokud si vzpomínáte 

na  skvělé klávesnice kapesního počítače 

Psion S5, budete doma.

Komunikaci tentokráte obstarává Blue tooth, 

což může být kámen úrazu. Vaše zařízení s ním 

musí být kompatibilní, resp. musí podporovat 

stejný Bluetooth profil. Opět zde platí totéž, co 

u každého zařízení s touto bezdrátovou tech-

nologií – nekupovat zajíce v pytli a vyzkoušet si 

funkčnost přímo na prodejně. Ze tří noteboo-

ků (dva s  Windows 8, jeden s  Windows XP) 

nám totiž spolupracoval pouze jediný a nejinak 

tomu bude nejspíše i u tabletů s Windows 8/

RT, pro něž je klávesnice primárně určena. 

V  ceně totiž pro tablet dostanete i  šikovnou 

gumovou opěrku (podívejte se na  fotografii), 

která slouží i jako krytka tlačítek. 

Klávesnici jsme však také vyzkoušeli s  ta-

bletem se systémem  Android, o  kterém 

Microsoft pochopitelně cudně mlčí. A co my-

slíte? Fungovala? S  tabletem Acer B1 – viz 

test v tomto čísle – bez jakýchkoli potíží, při-

čemž se gumový stojánek ukázal jako geniál-

ně koncipovaný. 

Wedge Mobile Keyboard je velmi kvalitní 

klávesnice, jakou v těchto rozměrech těžko jin-

de najdete, a pokud bude s vaším přístrojem 

kompatibilní a  můžete si ji dovolit, rozhodně 

neprohloupíte. Oproti jednoduchým gumovým 

je psaní s  takovýmto skvostem o  třídu lepší. 

Co o  třídu! Pro psavého našince je to prostě 

přenosná bomba!

Microsoft  
Wireless mobile mouse 3500
Myš s přídomkem Artist Series můžete mít růz-

ně pomalovanou a některé kreace jsou vskutku 

pozoruhodné (tu na  snímku navrhovala Stina 

Persson). Mobile Mouse je kompaktní a dá se 

vypnout, což napomáhá životnosti baterií i sa-

movolnému vybíjení někde při poskakování 

v  tašce. Synchronizační tlačítko tu pro jistotu 

je, ale nepotřebovali jsme ho ani při výměně 

baterie. Drobounký bezdrátový člen se špatně 

zasouvá do rozhraní USB (a ještě hůře vytahu-

je), ale může v něm zůstat prakticky neustále. 

Myš funguje na  libovolném povrchu včetně 

potahu křesla či skleněné desky stolu a i když 

výrobce tvrdí, že v druhém případě nikoli, u nás 

to fungovalo bezproblémově. Výborně se také 

drží v levé i v pravé ruce (po stranách je pogu-

movaná), avšak pro Windows 8 žádné speciální 

funkce nenabízí, protože pro ně oficiálně určena 

není. Jsou tu tudíž pouze dvě tlačítka a obvyklé 

kolečko pro rolování nabídek či posun webové 

stránky. V  každém případě však ve  Windows 

8, stejně jako ve Windows XP, pracuje a za do-

stupnou cenu navíc nabízí i kus osobitosti.

Všechny testované výrobky mají společnou 

minimálně jednu věc – jsou bezdrátové. A po-

kud nejde o Bluetooth, jsou i bezproblémově 

bezdrátové, tzn. že ve  většině případů stačí 

bezdrátový člen pouze zastrčit do  konektoru 

USB a zařízení začne fungovat. Potíže nejsou 

(a také nebyly) ani po výměně baterií. Problémy 

Bluetooth jsou dány tzv. profilem (jednoduše 

řečeno, problematickým návrhem této techno-

logie), a  je proto třeba si kompatibilitu s kon-

krétním zařízením vždy při nákupu ověřit (vez-

měte si ho s sebou na prodejnu). Jinak je skoro 

všechno naprosto parádní a Microsoft jen po-

tvrzuje pověst výrobce vynikajícího hardwaru.

Microsoft  
Sculpt Comfort Keyboard
Plnohodnotná a  překvapivě tenká klávesnice 

se samostatným numerickým blokem vyniká 

především odmontovatelnou a měkkou opěr-

kou dlaně. Má samostatnou řadu „F“ kláves 

kombinovaných s  funkcemi Windows 8, jako 

jsou Nastavení či Sdílení, a  také s ovládáním 

hlasitosti apod. Změna stylu se provádí jedno-

duše rozměrným přepínačem a  vše doplňuje 

dioda hlídající stav baterií. Synchronizační tla-

čítko zcela chybí (ani jsme ho nepotřebovali), 

bezdrátový USB člen však trčí z  rozhraní pl-

ných 35 mm a našinec se tak musí nutně ptát, 

zda nebylo možné udělat menší. Fakt je, že 

se klávesnice chová naprosto výtečně, skvěle 

se na ní píše a zvyknout jsme si museli pouze 

na rozdělený mezerník, jehož jednu část může-

te přepnout na Backspace. Firma ho zavedla 

proto, že podle jejího výzkumu až 90 % uživa-

telů využívá pro svou práci pouze pravou část 

mezerníku, a  levou lze tudíž využít pro jednu 

z nejvyužívanějších kláves, tedy Backspace. 

K  pohodlnější práci přispívají nožičky na-

zdvihující přední část s opěrkou a je tu i úspor-

ný režim, který klávesnici sám vypne a ten fun-

guje natolik dobře, že nebylo třeba zabudovat 

ani vypínač. Za provozu navíc nijak neobtěžuje. 

Výsledkem je excelentní klávesnice pro ty, kdo 

zvládají psát více než dvěma prsty a  jediným 

opravdovým problémem, na který jsme nara-

zili, je, že se ve Windows XP i 8 nezobrazuje 

zapnutí tlačítek Caps Lock a Num Lock. 

Microsoft Sculpt Touch Mouse
Jak říká název, je to doplněk stejnojmenné klá-

vesnice, i  když jsme ho testovali zcela samo-

statně a  tak ho můžete i  zakoupit. Speciální 

tlačítka pro funkce Windows 8 chybí, ale myš 

se v nich chovala výborně, stejně jako pod Win-

dows XP. Kvalita se rozhodně nezapře, a to tře-

ba i na potahu křesla či skleněné desce stolu. 

ELEKTRONIKA • TEST

klávesnice Microsoft Sculpt Comfort a Wedge Mobile, myši Sculpt Touch a Wireless Mobile 3500

Kvalita, jen tu a tam mráčky
máme tu další várku klávesnic a myší pro moderní operační systém Windows 8, kterému se 
poslední dobou podrobně věnujeme. Stejně jako v prvním případě však zařízení spolupracují 
například i s Windows XP, s nimiž je taktéž zkoušíme.

cena: 1.290 Kč 1.290 Kč 1.990 Kč 659 Kč

bezdrátové propojení: 2,4 GHz, USB člen Bluetooth 3.0 Bluetooth 3.0 2,4 GHz, USB člen

operační systém: Windows Vista, 7 či 8. 8/RT; 
1x USB

Windows 7, 8 či 8/RT, 
Macintosh OS X 10.6-10.7

Windows 7, 8 či 8/RT, Macintosh 
OS X 10.6, 10.7, Android, iOS

Windows XP (bez 64 bitů), 
Vista, 7; 1x USB

napájení: 2x mikrotužková baterie 
(AAA)

2x tužková baterie (AA) 2x tužková baterie (AA) tužková baterie (AA)

udávaná výdrž: 18 měsíců (typicky) až 9 měsíců 6 měsíců (typicky) 8 měsíců (typicky)

rozměry (švh); hmotnost (celková): 450 x 33 x 210 mm; 810 g 65 x 33 x 96 mm; 110 g 257 x 21 x 101 mm; 240 g 56 x 40 x 95 mm; 90 g

Microsoft Sculpt  
Comfort Keyboard

Microsoft Sculpt  
Touch Mouse

Microsoft Wedge 
mobile Keyboard

Microsoft Wireless 
mobile mouse 3500

V Inspiraci 1/2013 jste si mohli přečíst o nabídce počítačů s Windows 8
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Unikátní je telefon, ale především podporou 

datové sítě LTE, která prý kvalitou a  rychlos-

tí může konkurovat sítím drátovým a  je také 

tak koncipovaná. Už se v tomto ohledu i u nás 

uskutečnilo několik testů, ale v době zapůjčení 

telefonu nebylo v Praze a okolí k dispozici nic. 

Navíc ČTÚ probíhající kmitočtovou aukci zru-

šil. To ale jen znamená, že se LTE dočkáme 

o něco později. Prakticky všichni operátoři to-

tiž ohlásili, že LTE alespoň částečně (a někde) 

stejně vybudují.

Telefon dorazil se systémem Android 4.0, 

ale nebyl problém ho aktualizovat na nejnověj-

ší verzi 4.1. Ten díky dvoujádrovému proceso-

ru s 1,2 GHz pracoval stejně svižně jako jeho 

předchůdce. One SV si také přes Blue tooth 

importoval kontakty ze Samsungu  Galaxy 

SII, avšak bez fotek a  některých polí. Škoda 

že v  tomto ohledu nemáme nějaký standard. 

Včetně MS Outlook…

Správné zacházení s daty
Telefon překvapí už při instalaci, která je 

vpravdě ukázková, a One SV se vás dokonce 

i  zeptá, zda má použít veškeré možné dato-

vé připojení, nebo zda chcete pracovat pouze 

s Wi-Fi. Tohle je v Česku, kde jsou telefonování 

a datové přenosy stále předraženou záležitos-

tí, nesmírně důležité. Některé telefony si totiž 

datový přenos na SIM kartě zapnou automa-

ticky a vy se pak divíte a platíte!

K dispozici máte nejrůznější funkce, včetně 

nejnovějšího přenosu dat přes NFC pracující-

ho buď přes přímý kontakt s  jiným zařízením, 

nebo na vzdálenost typicky max. 4 cm. Wi-Fi 

sice ještě nepodporuje nejnovější specifikaci 

„ac“, to umí až model One, který nastupuje 

v  dubnu květnu, ale verze „n“ nechybí. Pod-

porován je i tzv. HTC Media Link, který s do-

datečným zařízením připojeným k  televizoru 

přes kabel HDMI dokáže bezdrátově přenést 

z telefonu fotografie, muziku i video.

 

Příliš vysoká cena?
Telefon při testu trpěl jedinou nevýhodou – příliš 

vysokou cenou, která však poklesla na hodnotu 

kolem devíti tisíc během uzávěrky. Tím se stává 

telefon ale velmi zajímavým! Počítejte ale dopře-

du se slabým fotoaparátem, takže ve snímcích 

zobrazených 1:1 je překvapivě mnoho šumu či 

zubaté hrany. Jeho možnosti jsou však na výši 

a  nechybí ani LED blesk s  automatikou. O  to 

více mrzí výsledky nejen v  interiéru. Jinak – 

pochopitelně až na  cenu, resp. poměr cena/

výkon – je výbava výtečná, stejně jako funkce 

a možnosti. Upoutá i samotný displej, byť není 

AMOLED. Dobře se totiž vypořádává se zvýše-

nou hladinou okolního světla a  skvěle reaguje 

na dotek. 

Bezvadné je i podání hudby a v tomto ohledu 

by telefon obstál i v té nejvyšší kategorii. U vi-

dea hardware sice nedostačuje na přehrávání 

Full HD, ale HD Ready povětšinou zvládá a při 

běžných nahrávkách z  kamer a  fotoaparátů 

potíže neměl. Filmy v nízkém rozlišení potíže už 

nedělají vůbec. 

A podpora LTE? Zatím u nás sice není, a do-

kud nebudou oficiálně přiděleny kmitočty, půjde 

(za pár měsíců, ovšem) o ryze lokální záležitost 

nejspíše jen dvou operátorů. I  tak však není 

špatné být připraven. Zvlášť když bydlíte ve vel-

kém městě.

TEST • ELEKTRONIKA

autor: Bohumil Herwig, foto: HTC

Díky širokým okrajům displeje, tenkému 

provedení a nízké hmotnosti (320 gramů) se 

tablet s úhlopříčkou 17,8 cm výborně drží jak 

na  výšku, tak na  šířku. Šířka je ostatně tak 

akorát (12,3 cm), takže přesně, jak výrobce 

zamýšlel, ani toto není pohodlnému držení 

v drobnější ruce na překážku. Když si k tomu 

připočtete ovládání velice dobře reagujícím 

multidotykovým displejem a  vynikající výba-

vu, dostáváte tablet, který budou obdivovat 

nejen vaše děti.

Parádní procesor 
Na  čele jsou zabudována pouze softwarová 

tlačítka a  v  některých aplikacích mohou pře-

kážet (např. ČT24 a CoolReader). Je tu i  jed-

noduchá webová kamera využitelná pro Sky-

pe. Hardwarová tlačítka jsou na pravém boku 

a jsou dvě – zapnutí a kolébkový přepínač hla-

sitosti, který kupodivu v některých aplikacích 

pracoval opačně. 

Díky výkonnému procesoru s  frekvencí 

1,2 GHz si Acer mohl dovolit použít poslední 

verzi operačního systému 

Android 4.1, který šlapal 

svižně a  bezproblémově. 

Obojí je u  takto levného 

stroje pozoruhodné. Tab-

let za  tři tisíce si tak může 

troufnout na prakticky jaké-

koli aplikace. Základ, který 

vždy zkoušíme, představu-

je mj. náročná hra AirAttack 

HD Lite, známé Angry Bi-

rds a  výtečný CoolReader 

(e-knihy). Bez potíží jelo 

i  iVysílání České televize, 

avšak aplikace FTV Prima 

pro přístup do  televizního 

archivu hlásila už dopředu, 

že je nekompatibilní. A  vi-

deo přes MX Player? U da-

ného hardwaru nelze očekávat přehrávání Full 

HD, ale HD Ready z nejrůznějších fotoaparátů 

a  kamer pracovalo většinou bezproblémově. 

Náročnější, profesionálně zaznamenané pořa-

dy, s přimhouřením oka či dvou, a filmy v níz-

kém rozlišení s kodeky X.264 a XviD zcela bez 

potíží. Stejně jako muzika přes Jet Audio. Jen 

neočekávejte nějakou vyšší zvukovou kvalitu. 

I zde to však, stejně jako u videa, třem tisícům 

odpovídá. 

Skvělá práce!
Při dané ceně a zabudovaném dvoujádrovém 

procesoru si musíte nutně položit otázku, kde 

budete nějak omezeni. Ušetřilo se zejména 

na  displeji, který je bez automatické regula-

ce jasu a s velmi nízkým horním pohledovým 

úhlem, takže lze s  úspěchem pochybovat 

o udávaných 70 stupních ze všech stran (sho-

ra méně, z boků ale nejspíš více). Jeho kvalita 

odpovídá třídě, takže je občas jakoby za závo-

jem, a pokud je jen trochu více světla, má i ne-

výrazné barevné podání. Počítat nemůžeme 

ani se zadním fotoaparátem, což však není nic 

překvapivého. Uvědomte si, že jsme na ceně 

kolem 3.000 Kč!

Při přehrávání videa tablet vydržel něco 

přes tři hodiny, za  provozu se dobil za  asi 

šest hodin, což není právě nejrychlejší. K na-

šemu překvapení se však dal dobíjet i  přes 

USB v počítači! Aplikačně omezeni prakticky 

nebudete, což je určitě výborná zpráva. Per-

ličkou pak je, že to, co minulý rok nešlo ani 

u špičkového Aceru A100, letos jde i u tohoto 

velice levného tabletu pomalu za  třetinu. Je 

totiž podporována náhlavní souprava pro te-

lefonování přes Skype. Ten nám taktéž fungo-

val bez chybičky, včetně hands-free od mobi-

lu, protože v ceně pochopitelně není žádné. 

Co dodat? Snad jen to, že za danou cenu jde 

o vynikající investici s neméně vynikající kom-

binací cena/výkon. Skvělá práce!

TEST • ELEKTRONIKA

tablet Acer Iconia B1

Skvělá práce!

cena: 3.333 Kč

displej: 17,8 cm (7"), 16:9, 1 024 
x 600 bodů

procesor; paměť 
a disk:

Mediatek MTK 8317T, 
1,2 GHz, dvojí jádro; 
512 MB RAM, 8 GB (plus 
mechanika microSD, až 
32 GB)

napájení: akumulátor Li-Ion, 
2 710 mAh

vstupy/výstupy: micro USB; headset či 
sluchátka či mikrofon 
(jack 3,5 mm); Wi-Fi 
(802.11 b/g/n), Bluetooth

rozměry (švh); 
hmotnost:

197 x 129 x 11 mm;  
320 g

Acer Iconia b1

Kompaktní a lehký tablet tak akorát do ruky je na 
svou výbavu, zvláště pak vzhledem k dvoujádrovému 
procesoru, překvapivě levný a solidní. Není divu, že 
první dodávka zmizela jak pára nad hrncem.

Nevypadá vůbec špatně, a i když jsou plasty pochopitelně poplatné ceně, vše elegantně 
dotváří jemná modrá linka. B1 se výtečně drží i v jedné ruce!

telefon HTC One SV

Drahý, ale…
Další z řady One je posazen do vyšší střední třídy, má perfektní provedení, solidní výbavu 
a v době uzávěrky tohoto čísla Inspirace poklesla i jeho cena, takže je to velmi dobrý telefon!

cena: 8.990 Kč

podporované sítě: mj. GSM, GPRS, EDGE, 
HSPA, WCDMA, HSDPA 
42, HSUPA 5.76, LTE 
(800, 1 800, 2 600 MHz)

displej; paměť: 10,9 cm (4,3"), 480 x 800 
bodů, 16,7 mil. barev; 
8 GB, mechanika karet 
microSD

napájení: akumulátor Li-Ion, 
1 800 mAh

vstupy/výstupy: microUSB, sluchátka 
(jack 3,5 mm), Wi-Fi 
(802.11 a/b/g/n), 
Bluetooth, NFC

rozměry (švh); 
hmotnost:

128 x 67 x 9 mm;  
120 g

HTC One SV
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Panasonic si s  novými modely pro letošní rok 

pospíšil – první kousek už je tady a  také ho 

okamžitě testujeme. V reportáži z  jeho uvedení 

ve francouzské Nice zjistíte, že novinky od tohoto 

výrobce tu letos budou opravdu briskně a s vý-

jimkou velkých úhlopříček vrcholových modelů 

už zejména v březnu a dubnu. Řada E6 je sice 

ještě bez panelu IPS vynikajícího dlouhodobou 

obrazovou stálostí a těmi nejlepšími pohledový-

mi úhly, ale ani tento ekonomičtější model se sty-

dět nemusí. Za rozumnou cenu nabízí excelentní 

výbavu a obraz, solidní zvuk a pohledové úhly 

176° ze všech stran. Zkuste najít u konkurence…

Výtečná výbava
Minulý rok patřila předchozí řada E5 k nejpro-

dávanějším. Letos si ji Panasonic pojistil řádově 

lepším designem a zabudovanou Wi-Fi, za kte-

rou jste loni museli zaplatit přes tisíc korun. 

A  také neméně exkluzivní úhlopříčkou 99 cm 

(39"), i když se dělá i v 81, 107 i 127 cm. Díky 

vynikajícímu převodu z  nízkého rozlišení běž-

ného DVB-T na vysoké rozlišení Full HD obra-

zovky (1 920 x 1 080 bodů) nejspíše obrazově 

vynikne i  zde. Přičtěte si k  tomu internet, a  to 

jak otevřený s možností zadat webovou adresu, 

tak tzv. widgetový, tedy přímé napojení na kon-

krétní servery jako YouTube, Skype či Voyo, 

dále pak ovládání přes chytrý telefon či tablet, 

nebo dokonce možnost bezdrátového odeslání 

multimédií z těchto zařízení přímo na obrazov-

ku. Je tu ale i tzv. Domácí obrazovka (My Home 

Screen), o níž se více dozvíte ve zmiňované re-

portáži. Tamtéž najdete i její foto. 

Výbava je jedním slovem parádní, a i když vý-

robce stále nedotáhl multimédia, přesně řečeno 

především font titulků, který je příliš malý a tenký, 

a  také náhled souborového manažeru, který je 

vysloveně špatný, televizor bezproblémově pře-

hrává i HD záznamy z řady kamer a fotoaparátů. 

A také běžná multimédia s kodeky X.264 či XviD 

a k tomu jako bonbonek i hudbu v bezztrátovém 

formátu FLAC. Ta navíc vůbec nezní špatně a ur-

čitě ne obvykle plechově a utlumeně.

EPG je o kus dál
Při instalaci narazíte na  možnost výběru ze 

tří předpřipravených typů Domácí obrazovky 

(můžete si definovat i  vlastní), na  níž můžete 

mít např. přímý vstup do multimédií, kalendář 

či informaci o tom, co právě běží jinde. Vše se 

objeví hned po zapnutí spolu s vybraným tele-

vizním kanálem, takže nebudete o nic ochuze-

ni, a pokud o dodatečné informace nestojíte, 

prostě jen zvolíte plné zobrazení příslušného 

kanálu. Jelikož jste si však pořídili „chytrou 

Věrku“, bylo by to škoda.

Ochuzeni nebudete ani v  programové na-

bídce (EPG), v níž se letos poprvé zvuk a obraz 

nepřeruší. Vynikající je i spotřeba 38 W, v po-

hotovostním režimu pod 0,2 W, takže televizor 

s metrovou úhlopříčkou byl zařazen do energe-

ticky velmi příjemné třídy A+. A obraz? Už jsme 

naznačili, že nemá chybu. Je však skutečným 

překvapením, jak kvalitní v  této třídě a při této 

ceně je, jak dobře podává barvy a  jak reaguje 

na rychlejší či rychlý pohyb. Možná to nebude 

ten nejlevnější televizor s 99 cm, ale rozhodně 

to bude – co do obrazu – jeden z nejlepších. 

Ne-li nejlepší…

DOmáCÍ SPOTřEbIčE • TEST

televizor Panasonic Viera TX-L39E6

Excelentní
výbava i obraz
Co byste řekli na velice dobře 
vypadající LCD televizor s pa-
nelem hlubokým jen 49 mm, 
výtečným obrazem a solidní 
cenou? Navíc v pozoruhodné 
velikosti 99 cm.

cena: 15.990 Kč

úhlopříčka, formát: 99 cm (39"), 16:9

obrazovka: LCD, podsvícení LED, 
1 920 x 1 080 bodů; úhel 
pohledu 176°

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

vstupy/výstupy 
(výběr):

3x HDMI, SCART, digitální 
optický audiovýstup, 
Ethernet (LAN), sluchátka, 
2x USB, Wi-Fi (b/g/n)

rozměry (švh); 
hmotnost:

879 x 573 x 217 mm; 
12,5 kg

Panasonic TX-L39E6

Design je velice solidní, stříbrný rámeček, vlastní letos většině produkce panasoniku, ho navrací do starých dobrých dob, kdy jste ještě 
rámy televizorů nemuseli leštit každý den.

Společník pro život.

Vítejte ve světě
neomezených

možností.

SuperAMOLED Full HD displej 5“ | 4x jádrový procesor
Android 4.2 Jelly Bean

Novinka!
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Webové stránky Lenova nejsou právě vzoro-

vé a kupříkladu informaci o tom, že S400u je 

ultrabook, jsem tam vůbec nenašel. Byla až 

ve specifikaci, kterou jsem si však musel vyžá-

dat, protože ta stažená se týkala jiného stroje. 

Ať už ale novinku jménem S400u budete po-

kládat za ultrabook, či nikoli, faktem zůstává, 

že tak působí a  že má i  obdobné provedení. 

Takže ji tedy tak berme. Při dané ceně pak 

bude konkurovat nejen vyspělejším ultra-

bookům, které ovšem nepotřebují odvod tep-

lého vzduchu od chlazení do spodní části, ale 

zejména kilovým mininotebookům nebo chce-

te-li „netbookům“. Oproti těm druhým nabídne 

podstatně větší klávesnici a displej, i když při 

trochu zvýšené hmotnosti. 

Solidní plasty i provedení
S400u můžete zakoupit v matně stříbrné nebo 

karmínově červené. Provedení a zpracování je 

velice dobré, použité plasty odpovídají ceně. 

Vedle zabudovaného procesoru můžete mít 

i  Core i5 a  grafiku Intel HD Graphics 4000 

u  dražších verzí střídá AMD Radeon 7450M. 

Rozhodně příjemný je však 500GB pevný disk 

podporovaný doplňujícím 24GB flash diskem 

(SSD) pro urychlení práce, což je opravdu znát. 

Displej je lesklý s LED podsvícením a Windows 

8 se na  něm vyjímají velice pěkně, až svádí 

k  dotyku. Dotykový však vzhledem k  ceně 

pochopitelně není a  brzy si povšimnete, že 

víko je poněkud lehce zkroutitelné. Tak už to 

ale dnes bývá a výrobci si v tomto ohledu věří. 

Klávesnice je už naštěstí pevná, neprohýbá 

se a má velice dobré rozložení. Delete nepře-

káží a  nemůžete si ho splést, PgUp a  PgDn 

jsou hned po  ruce, nicméně zvláštností jsou 

funkční tlačítka dostupná jen přes klávesu Fn 

(či Alt). Standardně na nich pracují funkce jako 

zesílení či zeslabení hlasitosti a ovládání jasu. 

Na  tento obrácený přístup jsme si ale zvykli 

velice rychle. Potěší i  zcela stranou umístěné 

a osvětlené tlačítko zapnutí a vypnutí. Ani to si 

náhodou nezmáčknete, jak se to stává jinde.

Dotyková destička podporuje gesta, takže 

například pohybem zprava vytáhnete lištu s na-

stavením či vyhledáváním. Chová se však poně-

kud specificky a na její používání jsme si horko 

těžko zvykali. Potíže byly dvojí: při výběru kur-

zor trochu uhýbal a dvojité klepnutí vyžadovalo 

cvik a důraz v zacházení i po vyladění ovladače. 

Možná to ale byl problém daného kusu.

Povětšinou dobrý návrh 
IdeaPad S400u na  klíně nepřepadává, potě-

ší i  gumové nožičky naspodu, kde narazíte 

i na chladicí otvory, které jsou také na  levém 

boku. S procesorem Intel Core i3 se však příliš 

nehřeje. 

Lenovo hovoří o dlouhé, či spíše velmi dlou-

hé provozní době pět hodin. Ta se nám nepo-

tvrdila, a není divu! Notebook má totiž v zákla-

du akumulátor s kapacitou pouze 2 200 mAh. 

Při přehrávání videa tak vydržel něco pod dvě 

a půl hodiny a při kombinované činnosti se za-

pnutou Wi-Fi kolem tří hodin. Naštěstí za pro-

vozu dobíjí rychle (2,5 hodiny), a tak o koupi či 

nekoupi bude vedle příjemné ceny rozhodovat 

především to, zda se skamarádíte s  dotyko-

vou destičkou. Doporučujeme ji vyzkoušet už 

na prodejně! S ničím ze zbytku problém nebyl, 

spíše naopak. Windows 8 běhají svižně a díky 

flash disku (SSD) velice rychle startují a velice 

rychle z  hibernace obnovují vaši rozdělanou 

práci.

ELEKTRONIKA • TEST

ultrabook Lenovo IdeaPad S400u

Útlý a levný

cena: 13.990 Kč

displej; grafická 
karta:

35,6 cm (14"), 16:9, 
1 366 x 768 bodů; Intel 
HD Graphics 4000

procesor; paměť 
(RAM); disk:

Intel i3-3227U, 1,9 GHz; 
4 GB; 500 GB  
(plus 24 GB SSD)

napájení: akumulátor Li-Ion, 
2 200 mAh

vstupy/výstupy: HDMI, 3x USB (1x USB 
3.0), Ethernet LAN, 
náhlavní souprava 
(sluchátka a mikrofon), 
mechanika paměťové 
karty SD, Wi-Fi (802.11 
b/g/n), Bluetooth 4.0

rozměry (švh); 
hmotnost:

1 337 x 22 x 241 mm; 
1,8 kg

Lenovo IdeaPad S400u

Pouze 22 mm vysoký note-
book působí příjemně kom-
paktním dojmem a koncepce 
už od pohledu zavání ultra-
bookovou. Výrobce zjevně za-
vádí ultrabooky i do levnější 
řady S.

S400u je ultrabook pod 15.000 Kč s HDMi, vybavený mechanikou SD karty i USB 3.0. Navíc ve 
výborně vyladěné kombinaci úhlopříčka displeje/přenosnost. 

EURONICS – NEJLEPŠÍ MÍSTO PRO VAŠE NÁKUPY!

VÍCE NEŽ 160 PRODEJEN

Televize Samsung UE46F6650
• 3D LED TV Smart s možností konverze z 2D 

na 3D, 2x 3D brýle v balení
• energetická třída A+
• základní ovládání hlasem
• tuner DVB-T/T2/C/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 Wi-Fi adaptér
• podpora chytrých telefonů jako ovladačů
• 3x USB, 4x HDMI, Scart AV

Televize Samsung UE40F6650
• 3D LED TV Smart , úhlopříčka 101 cm, 

energetická třída A, cena 22 490 Kč

Televize Samsung UE55F6650
• 3D LED TV Smart , úhlopříčka 139 cm, 

energetická třída A+, cena 39 990 Kč

27 990,-

Inteligentní televizor, 
který vám rozumí…

NOVINKY EURONICS
KATALOG
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16 999,-

6 390,-

13 999,-

Televize Sony KDL-40R470
• Full HD LED TV s rozlišením 1 920x1 080
• technologie Motionflow XR100HZ pro plynulejší pohyb
• možno připojit SMART telefon k TV přes USB – zrcadlení 
 obsahu (videa, fotografie, hry a další obsah 
 na velké obrazovce)
• DVB-T2/C (MPEG-4) tuner
• 1x USB, 2x HDMI

Televize LG 42LN575S
• HD satelitní tuner DVB-S2 (nahrávání z DVB-T/C/S2 tuneru)

• SMART TV
• zabudovaná Wi-Fi

• DLNA, 2x USB, 3x HDMI
• dvoujádrový procesor, technologie Intel WiDi

• Full HD LED TV s rozlišením 1 920x1 080

Videokamera Canon Legria HF R36
• Wi-Fi s podporou MP4

• 51x pokročilý zoom
• interní paměť 8 GB, slot pro karty SDXC
• záznam ve vysokém rozlišení (AVCHD)

• režim Smart Auto, detekce obličeje
• vestavěná Wi-Fi

• optický stabilizátor obrazu
• dotykový 3" LED displej s 230 000 body

• USB, HDMI, AV
• barvy: černá, červená

S chytrým televizorem se budete snadno pohybovat v on-line světě

Posuňte svou zábavu na vyšší úroveň …

Televize LG 47LN575S, LED
• energetická třída A+, úhlopříčka 120 cm, cena 20 999 Kč

Televize LG 39LN575S, LED
• energetická třída A+, úhlopříčka 99 cm, cena 14 999 Kč

Televize LG 32LN575S, LED
• energetická třída A, úhlopříčka 82 cm, cena 11 499 Kč

NE 2 ROKY, 
ANI 3 ROKY, ALE

Vztahuje se na: 
sušičky
sporáky
myčky nádobí
vestavné spotřebičeEURONICS ZÁRUKA

televizory
ledničky
mrazničky
pračky

Fotoaparát Nikon Coolpix 
L820

• 16Mpx CMOS snímač
• 30x optický zoom ( 22,5–675 mm)

• Ful HD video se stereo zvukem
• 4x AA baterie

• optická redukce vibrací (VR)
• 3" LCD displej s 921 000 body

• barvy: černá, červená, modrá, fialová

5 890,-

14 790,-

Zrcadlovka Canon EOS 600D + EF 18-55 IS II
• snadno ovladatelná zrcadlovka

• kontinuální snímání rychlostí 3,7 snímku/s
• citlivost ISO 100 až 6 400

• 9bodový systém automatického zaostřování
• Full HD video 1 080p ve formátu MOV

• automatický inteligentní scénický režim
 • 3" LCD s 1 040 tisíci bodů a variabilním úhlem natočení

• barva černá

3 790,-

Fotoaparát Nikon Coolpix S4400
• 20Mpx CCD snímač
• 6x optický zoom (26–156 mm)
• HD video se zvukem
• zdarma v balení: paměťová karta 4GB 

a originál pouzdro
• 3" dotykový LCD displej s 460 000 body
• barva černá

Exkluzivně

v sití 

EURONICS



Notebook Sony VAIO E1513C1EW
• úhlopříčka obrazovky 15,5"
• rozlišení displeje 1 366 x 768
• dvoujádrový procesor Intel Pentium 2020M
• grafická karta AMD Radeon HD 7650M – 1 GB
• Bluetooth, Wi-Fi, webkamera, HDMI, 4x USB
• Microsoft Windows 8

Tablet Prestigio PMP7100D
• dvoujádrový procesor
• 1 GB RAM
• mini HDMI, mini USB, Wi-Fi, Bluetooth,

micro SD/SDHC
• více aplikací – předinstalovaných a více

než 600 000 na Google Marketu

Bavte se věcmi, které máte rádi …

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

13 490,-

5 690,-

Velký, větší, největší …
Notebook Toshiba C870
• rozlišení displeje 1 600 x 900
• dvoujádrový procesor Intel 1000M
• grafická karta HD Graphics sdílená
• Bluetooth, Wi-Fi, webkamera, HDMI, 

3x USB
• Microsoft Windows 8

11 990,-

HVĚZDA ZÁBAVY

JEŠTĚ VÍCE NOVINEK NA www.euronics.cz

8 990,- 2 799,-

1 799,-

1 599,-
Depilátor dámský Rowenta
EP9840D0 IPL derma perfect
• mimořádně bezpečná a účinná epilace pomocí revoluční

IPL technologie (intenzivní pulzní světlo)
• klinicky prokázaná účinnost: 83% viditelné odstranění chloupků
• inteligentní detektor odstínu pokožky zablokuje světelný impulz
• řešení pro dlouhotrvající dokonalou a bezbolestnou epilaci
• výjimečně velké aplikační okénko pokrývá 4 cm2 pokožky pro ještě 

rychlejší epilaci
• 5 nastavení dle fototypu pokožky, lze použít na všechny části těla, 

s výjimkou obličeje a krku
• 3 lampy v balení (životnost jedné lampy 5 000 impulzů)
• přístroj splňuje nejpřísnější mezinárodní normy pro bezpečnost očí

Vysavač Bosch BBHMOVE5 hnědý 18V
• praktický 2 v 1 aku- a ruční vysavač v jednom

• velmi skladný
• elektrický kartáč

• kapacita zásobníku 300 ml
• samostatně stojící bez nutnosti umístění 

do držáku nebo dokovací stanice
• hmotnost 2,9 kg

• rozměry (v x š x h): 113 x 25,5 x 20 cm

Žehlička ETA 
Viento 628490010 napařovací
• příkon 2 200 W
• vysoký parní ráz 140 g/min
• žehlicí plocha Eloxium
• svislé napařování a systém proti odkapávání
• samočištění, odvápňování, kropení, bezpečnostní 

vypínání

Foukací kulma Braun
AS 720 Satin Hair 7 Airstyler

•  příkon 700 W
•  teplovzdušný ondulační kartáč s ionizační technologií 

•  ionizační technologie – pomáhá proti elektrizování vlasů 
a zvyšuje jejich lesk a zdravý vzhled

•  systém „Anti Dry out“ – optimální rozložení tepla – zabraňuje 
přesušování vlasů

• hladké zakončení bodlin – pro minimální narušení vlasů při úpravě
•  dva stupně regulace teploty a intenzity proudění vzduchu

•  funkce chladného vzduchu pro fixaci účesu



Chladnička kombinovaná 
Bosch KGV36VW31
• užitný objem celkem 309 l
• užitný objem chladničky 215 l
• užitný objem mrazničky 94 l
• energetická třída A++
• automatické odmrazování
• LED-osvětlení vnitřního prostoru
• hlučnost 39 dB
• doba skladování při poruše 23 h
• rozměry (v x š x h): 186 x 60 x 65 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

Chladnička kombinovaná 
Beko GNE 114613 X
• americká čtyřdvéřová chladnička
• variabilní zóna Beko 4 More – možno 

přepnout jako chladničku, mrazničku 
nebo nulovou zónu

• aktivní Dual Cooling systém udržuje 
ovoce a zeleninu mnohem déle čerstvé

• typ chlazení No Frost
• užitný objem celkem 385 l
• užitný objem chladničky 230 l
• užitný objem mrazničky 155 l
• energetická třída A++
• nerez s úpravou proti otiskům prstů
• automatické odmrazování
• hlučnost 43 dB
• doba skladování při poruše 15 h
• rozměry (v x š x h): 182 x 92 x 75 cm

Chladnička kombinovaná 
Electrolux EN3614AOX
• 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

14 990,-

11 990,- 29 990,-

11 990,-
cena včetně PHE  12 209,-cena včetně PHE  15 209,-

cena včetně PHE  30 209,-cena včetně PHE  12 209,-

NE 2 ROKY, 
ANI 3 ROKY, ALE

Vztahuje se na: 
sušičky
sporáky
myčky nádobí
vestavné spotřebičeEURONICS ZÁRUKA

televizory
ledničky
mrazničky
pračky

Pračka Whirlpool AWS 63213
• maximální počet otáček za minutu 1 200
• kapacita prádla 6 kg
• třída účinnosti odstřeďování B
• odhadovaná roční spotřeba energie

147 kWh
• odhadovaná roční spotřeba vody 8 500 l
• počet programů 18
• technologie 6 smysl a Clean+ 
• rozměry (v x š x h): 84,5 x 59,5 x 45 cm

10 990,-11 990,-

8 990,-

Pračka Electrolux 
EWT1266EDW
• třída pracího výkonu A++
• maximální počet otáček

za minutu 1 200
• kapacita prádla 6 kg
• třída účinnosti odstřeďování B
• odhadovaná roční spotřeba energie 

167 KWh
• odhadovaná roční spotřeba vody

8 790 l
• spotřeba energie na 1 praní 0,96 kWh
• spotřeba vody na 1 praní 47 l
• rozměry (v x š x h): 85 x 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 na 1 praní 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

Chladnička 2dv. Goddess 
RDB0143GW8
• užitný objem celkem 212 l
• užitný objem chladničky 171 l
• užitný objem mrazničky 41 l
• energetická třída A+
• automatické odmrazování
• hlučnost 39 dB
• rozměry (v x š x h): 143 x 55 x 58 cm

5 490,-
cena včetně PHE  9 056,-

cena včetně PHE 11 056,-cena včetně PHE  12 056,-

cena včetně PHE 5 709,-



NE 2 ROKY, 
ANI 3 ROKY, ALE

Vztahuje se na: 

sušičky
sporáky
myčky nádobí
vestavné spotřebičeEURONICS ZÁRUKA

televizory
ledničky
mrazničky
pračky

Euronics v Hradci Králové otevřel 
zmodernizovanou prodejnu
Jen pár desítek metrů od  původní prodejny 

byla 21. února 2013 v  deset hodin otevřena 

nejmodernější prodejna Euronics v Královéhra-

deckém kraji. Prodejna se přesunula do nových 

a  větších prostor v  nákupním středisku Sever 

v  ulici Akademika Bedrny 383. Na  460 m2 je 

zde vystaveno a nabízeno zboží z celého sor-

timentu, který Euronics nabízí – mobilní telefo-

ny, moderní technologie, tablety, notebooky, 

ultrabooky, ale také bohatá nabídka televizorů 

včetně novinek z poslední doby a další zboží. 

Značná část prodejny se věnuje kuchyňským 

spotřebičům a  pomocníkům při vaření. Zadní 

část prodejny je pak věnována výstavě velkých 

domácích spotřebičů, na které zákazníci využijí 

prodlouženou záruku 40 měsíců zdarma.

 

Zcela nová prodejna
ve Frýdku-Místku
Dne 8. března byla otevřena další prodejna 

ve  Frýdku-Místku: Elektro Euronics – Frýdek-

-Místek. Najdete ji v obchodním centru Paráda, 

Dobrovského 3680. Jde o jedinou prodejnu Eu-

ronics v tomto městě, kde na 500 m2 prodejní 

plochy opět naleznete kompletní sortimentní 

nabídku produktů společnosti Euronics. Míst-

ním tedy odpadají zájezdy za zajímavým zbo-

žím do  Ostravy, vše nyní mají přímo u  nosu, 

k  tomu s  dostupným vysokokapacitním par-

kovištěm nebo s  možností využít kyvadlovou 

dopravu z centra města.

 Nabídka je klasická, najdete tu plnohodnotný 

sortiment elektrozboží – velké a malé domácí 

spotřebiče, televizory, audio a video, počítače 

a  výrobky určené do  kanceláře, fotografi ckou 

techniku, telefony, GPS navigace a doplňkový 

sortiment, jako jsou třeba paměťové karty nebo 

akumulátory či hojně žádaná novinka, o které 

píšeme i v tomto čísle Inspirace Euronics – mo-

bilní nabíječky telefonů a fotoaparátů

Prodejna v Hodoníně
opět otevřena
Desátý den měsíce dubna byla opětovně 

otevřena prodejna v  Hodoníně na  Národ-

ní třídě. Nejmoderněji vybavený elektro ob-

chod na  území Hodonína nabízí zákazníkům 

pestrý výběr elektrospotřebičů (velké a  malé 

bílé spotřebiče, televize, výpočetní technika, 

foto a telefony, aj.). Plocha této zmodernizova-

né a inovované prodejny je celkem 400 metrů 

čtverečních. 

Trendem je pohodový nákup 
Všechny prodejny jsou koncipovány jako pře-

hledné s možnosti osahat si výrobky před je-

jich koupí. V  případě, že zákazník neví, jaký 

výrobek si má zvolit, vyškolená obsluha mu 

výrobky na  místě předvede. Stejně tak se tu 

budou po  celý rok konat různé předváděcí 

akce, které mají upozornit na zajímavé výrobky 

z celého sortimentu. Ostatně Euronics posky-

tuje jako jediný na našem trhu garanci nejlepší 

obsluhy, která je zárukou toho, že každému se 

dostane odpovědi na všechny otázky týkající 

se sortimentu, které ho při nákupu zajímají.

EURONICS se opět přiblížil svým
zákazníkům dvěma prodejnami!

autor: Milan Loucký, foto: archiv Euronics

Ani tentokrát nezapomínáme upozornit na nové prodejny prodejní sítě Euronics. Ta první byla ote-

vřena nově v Hradci Králové v nákupním středisku Sever, kam byla přemístěna z už nevyhovujících 

prostor. Ani ne za měsíc nato byla otevřena nová prodejna ve Frýdku-Místku, která místním obyvate-

lům zvýšila dostupnost sortimentu společnosti Euronics přímo v jejich městě i blízkém okolí. 

Ani v nové prodejně v Hradci Králové neustupuje Euronics od nového prodejního modelu, kdy si zákazník může 
všechno zboží sám vyzkoušet. V případě potřeby mu vše vysvětlí vyškolená obsluha.

V den otevření inovované prodejny v Hodoníně byly 
pro zákazníky připraveny zajímavé akce, které mnoho 

z nich využilo. 

Rozlehlé prostory nové prodejny ve Frýdku-Místku 
umožňují přehlednou prezentaci nabízeného 

sortimentu zboží.



Hvězda pro úspěch
Sony VAIO T1312m1ES
cena: 19.990 Kč

Hvězda zábavy
Notebook Lenovo IdeaPad G780
cena: 13.990 Kč

Hvězda domácnosti
Notebook HP Pavilion g6-2301sc
cena: 9.990 Kč

Elegantní stříbrný ultrabook je vybaven dotykovou obrazovkou o úhlopříčce 13,3 palce s rozlišením 

1 366 x 768. Je osazen procesorem Intel i3-3217U (1,8 GHz) a kombinovaným diskem SSD 32GB 

+ HDD 500 GB, má Wi-Fi, Bluetooth, webkameru, HDMI, mechaniku paměťových karet, VGA, 1x 

USB 2.0 a 1x USB 3.0. Po registraci produktu u společnosti Sony získáte 500GB externí disk s vy-

sokorychlostním připojením USB 3.0.

• Kapacita paměti RAM: 4 GB

• Kapacita pevného disku: hybridní disk s 32 GB SSD a 500 GB HD

• Grafická karta: Intel HD Graphics 4000 se sdílenou pamětí

• Operační systém: 64bitový Windows 8

Solidně vybavený notebook s dvoujádrovým procesorem Pentium B960 (2,2 GHz) a 17,3palcovým 

lesklým displejem o rozlišení 1 600 x 900, DVD±R/RW, LAN, Wi-Fi, Bluetooth, webkamerou, HDMI, 

2x USB 2.0 a 2x USB 3.0. 

• Kapacita paměti RAM: 8 GB

• Kapacita pevného disku: 1 TB

• Grafická karta: nVidia GeForce GT 635M s 2 GB paměti

• Operační systém: 64bitový Windows 8

Notebook HP Pavilion g6-2301sc je se svým 15,6palcovým širokoúhlým displejem vhodný pro sle-

dování filmů, brouzdání internetem či plnění běžných pracovních úkonů. Na dvoujádrovém proce-

soru běží moderní operační systém Windows 8. Má Wi-Fi, Bluetooth, LAN, webkameru, 1x USB 2.0 

a 2x USB 3.0. Klávesnice má numerický blok.

• Kapacita paměti RAM: 4 GB

• Kapacita pevného disku: 500 GB

• Grafická karta: AMD Radeon HD 7340G se sdílenou pamětí

• Operační systém: Windows 8
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HVĚZDNÉ NOTEBOOKY • POčÍTAčE

iNSpirace eUrONicS • 2/201338 autor: Milan Loucký, foto: Eaget, Prestigio, Samsung

POčÍTAčE • TABLETY A HVĚZDNÉ NOTEBOOKY

Dotykový tablet Samsung Note 10.1"
cena: 13.990 Kč

Dotykový tablet Prestigio PmP7100D
cena: 5.690 Kč

Dotykový tablet Eaget N7A
cena: 1.799 Kč

Desetipalcový dotykový tablet Samsung Galaxy Note je skvělým společníkem na cesty i do školy. 

Díky čtyřjádrovému procesoru a 2 GB paměti RAM nabízí plynulý provoz a dostatečný prostor pro 

ukládání poznámek, prezentací, filmů či hudby. Multitasking umožní současně vykonávat dvě věci 

najednou, přiložený stylus zase usnadní ovládání. Dodává se ve třech barvách, tento model je navíc 

s 3G modemem. Existuje i varianta bez 3G modemu.

• Kapacita paměti RAM: 2 GB

• Operační systém: Android 4.0

• Rozměry: 257,8 x 175,3 x 8,9 mm

• Hmotnost: 583 g

Dotykový tablet Prestigio MultiPad s desetipalcovým dotykovým displejem je vybaven dvoujádro-

vým procesorem taktovaným na frekvenci 1,6 GHz a 1 GB RAM. Samozřejmostí je také podpora 

microSD/SDHC karet, Wi-Fi. 

• Kapacita paměti flash: 16 GB

• Operační systém: Android 4.0

• Rozměry: 175,0 x 256,8 x 10,2 mm

• Hmotnost: 660 g

Sedmipalcový dotykový tablet Eaget Family N7A je navržen tak, by uspokojil základní potřeby všech 

svých uživatelů – je ideální pro děti na hraní, dospělé pro brouzdání internetem či prarodiče pro čtení 

e-knih. Tablet disponuje 512 MB paměti RAM. Samozřejmostí je i podpora sítě Wi-Fi. 

• Kapacita paměti flash: 4 GB

• Operační systém: Android 4.0

• Rozměry: 121,0 x 181,5 x 10,8 mm

• Hmotnost: 305 g

 

Vyberte si ten správný!
Přinášíme vám několik tipů na zajímavé tablety v různých cenových relacích a stejně tak i na tři 
notebooky v různých kategoriích.
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přinášíme pár tipů, abyste viděli různorodost 

modelů na trhu. Výhodou je, že nemusíte ba-

terie vyměňovat, stačí náhradní bateriovou na-

bíječku připojit k telefonu (stejně tak k tabletu 

nebo třeba k  digitálnímu fotoaparátu či herní 

konzoli) a můžete si zařízení nechat dobít. Pro 

vaši lepší představu jsme pro vás otestova-

li a  do  tabulky uložili časový průběh nabíjení 

u dvou nabíječek GP s kapacitou vestavěné-

ho akumulátoru 4  000 a  2  000 mAh. V  prv-

ním případě měla nabíječka vyšší kapacitu než 

v  telefonu vestavěný akumulátor, takže jsme 

ihned po nabití telefonu pokračovali v nabíjení 

tabletu. 

Jako referenční přístroj byl použit telefon 

Samsung Galaxy S3 s baterií 2 100 mAh. Ta-

bletem byl Acer B1 s baterií 2 710 mAh. 

Bateriová nabíječka by měla mít vyšší ka-

pacitu, než má baterie vestavěná v  telefonu. 

V opačném případě se pak baterie v telefonu 

pouze oživí, ale nenabije se na plnou kapacitu. 

Čím je kapacita bateriové dobíječky vyšší, tím 

větší je pravděpodobnost, že telefon budete 

moci dobíjet třeba i dvakrát – jak je to u po-

pisovaného případu, kdy jsme 4 000mAh na-

bíječkou stačili dobít nejen mobilní telefon, ale 

ještě oživit baterii vestavěnou v tabletu. 

Bateriové nabíječky fungují všechny na po-

dobném principu. Řada LED diod indikuje úro-

veň nabití – většinou po stisku tlačítka. Námi 

testované modely GP měly čtyři modré diody. 

Ty indikují i stav nabíjení samotné bateriové na-

bíječky. Na začátku nabíjení bliká jedna dioda, 

pak jedna svítí a druhá bliká a tak dále, až před 

koncem nabíjení svítí tři a poslední – čtvrtá – 

bliká. Jakmile se rozsvítí trvale všechny čtyři 

diody, je nabíječka nabitá na 100 % a je připra-

vena k použití.

Pokud k ní připojíte telefon a stisknete tla-

čítko na nabíječce, nabíjení se spustí. Pokud 

chcete vědět, jak jste na tom s kapacitou ba-

teriové nabíječky, stisknete zmíněné tlačítko 

a počet LED diod vám ukáže stav baterie v na-

bíječce. Čtyři diody značí vynikající stav, tři vel-

mi dobrý, dvě dobrý, jedna pak špatný. Když 

začne poslední dioda blikat, energie ve  ve-

stavěné baterii brzy dojde. Jakmile zhasne 

poslední dioda, vyčerpali jste všechnu energii 

z bateriové nabíječky a nabíjení tím skončilo. 

Většina bateriových dobíječek slouží k  do-

bití chytrých telefonů, u  vyšších kapacit pak 

lze dobíjet i tablety, kamery, fotoaparáty i her-

ní konzole. Jedinou nevýhodou nabíječek je 

– zdá se – jejich existence. Prostě se musíte 

postarat, abyste si s sebou vzali další nabité 

zařízení i s kabelem.

foto: Digitus, Fortron, Genius, GP, Samsung, Sonyautor: Milan Loucký, foto: Sony

Vyšší kapacita baterie
K mnoha telefonům lze přikoupit baterii s vyšší 

kapacitou. Výrobci (například Samsung) k vět-

šině chytrých telefonů právě takové nabízejí 

jako extra příslušenství. Tato baterie má však 

větší rozměry, a  proto s  ní výrobce většinou 

dodává i speciální zadní kryt, který umožní vů-

bec ji umístit do telefonu. Výsledkem je zvětše-

ná tloušťka a hmotnost kompletu i nemožnost 

připevnění přístroje do  originálního automo-

bilového držáku (který se uchycuje přísavkou 

na čelní okno vozidla). Telefon s velkokapacitní 

baterií do něj buď nelze umístit vůbec, protože 

se tam nevejde, nebo je jeho zasazení do dr-

žáku spojeno s určitými problémy, což někdy 

může vést až k destrukci držáku. 

Lze využít i nabídky firem, které se výrobou 

akumulátorů pro mobilní telefony zabývají a za-

koupit takový pro váš mobil. Problémem však 

může být, že vám prodejce odmítne reklamaci 

uznat, protože jste nepoužívali originální příslu-

šenství. Řešení s neoriginálním příslušenstvím 

tak často bývá sázkou do loterie. 

Adaptér
Pokud někam cestujete vlakem a  využíváte 

služeb vlaků Leo Express, Pendolino či Regio-

Jet, můžete nasát energii pro své elektronická 

zařízení přímo ve  vlaku. Všechny jmenované 

soupravy mají k dispozici u každého sedadla 

jednu zásuvku na  230 V. U  některých mezi-

národních vlaků pak zásuvku najdete u oken. 

Je třeba počítat s tím, že jedna zásuvka je tu 

pro minimálně čtyři sedadla, v kupé pro šest či 

osm osob, takže se vyplatí si přibalit rozdvoj-

ku, abyste se mohli o zásuvku podělit se svými 

spolucestujícími. 

Podobnou situaci v  autě lze řešit buď po-

mocí nabíječky zasunuté do zásuvky cigare-

tového zapalovače, nebo originálního držáku, 

kam umístíte svůj mobil a  připojíte komplet 

opět většinou pomocí zásuvky cigaretového 

zapalovače.

Druhá baterie
Pokud víte, že se po delší dobu nebudete moci 

připojovat k napájení, je tu ještě možnost za-

koupit si druhou baterii. Nejde to však vždy. 

V  tabletech je totiž baterie pevně umístěna 

a nelze ji vyjmout. Pokud vlastníte mobil, mů-

žete dvě baterie mít a  vyměňovat je. Baterii 

však můžete nabíjet pouze v  telefonu, takže 

musíte nabít jednu, pak ji z  telefonu vyjmout, 

a nechat nabít druhou. Tu si pak vezmete jako 

rezervní a v případě potřeby baterie prohodíte, 

vybitou vyjmete a nahradíte ji nabitou. 

Podívejte se ale, zda výrobce vašeho tele-

fonu nenabízí jako originální příslušenství na-

bíječku na záložní baterii i telefon. Takové pří-

slušenství pro některé modely telefonů nabízí 

třeba Samsung – stojánek, do kterého vložíte 

rezervní baterii, a pak do něj umístíte telefon. 

Stojánek pak nabije baterii v  telefonu, abyste 

jej mohli používat, a jakmile ta je dobita, začne 

nabíjet druhou – záložní – baterii. 

bateriové nabíječky 
– plná nezávislost
Existuje však i možnost další, ne nepodobná té 

s druhou – rezervní – baterií. A tou je akumu-

látorová nebo bateriová nabíječka. V poslední 

době se s nimi roztrhl pytel a my vám v článku 

mObILNÍ TECHNIKA • CESTOVNÍ NABÍjEČKY

Aby vašemu mobilu
nedošel

dech
S růstem počtu chytrých telefonů i tabletů vyvstává problém s ka-

pacitou akumulátoru vestavěného v těchto přístrojích. Z vlastní 
zkušenosti vím, že při běžném používání chytrého telefonu 

vám kapacita akumulátoru postačí ani ne na celý den. 
Co pak? možností řešení problému – abyste nezů-

stali bez spojení – je několik.

Bateriová  
nabíječka model

Kapacita/ 
/počet indik. diod/ 
/max. proud při 5 V

Cena Rozměry [mm];  
hmotnost [g]

Sony CP-F1L 3 500 mAh/1/1,5 A 1.200 Kč 128 x 70 x 9,4; 125

Sony CP-F2L 7 000 mAh/1/2,1 A 2.000 Kč 131 x 70 x 12,9; 198

Digitus DA-11101 4 000 mAh/1/1 A 1.004 Kč 86 x 40 x 27; 68

Fortron Power 
Bank PB9 Solar

2 200 mAh/6/1 A 798 Kč 102 x 65 x 12; 95

Fortron Power 
Bank PB4

2 200 mAh/6/1,5 A 685 Kč 102 x 65 x 9,5; 80

Genius ECO-u600
6 800 mAh/1/ 
1 A pro telefon,  
2,1 A pro tablet

1.714 Kč 112 x 88 x 14; 195

GP GPXPB20 4 000 mAh/4/1 A 1.199 Kč 102 x 57 x 20,5; 130

GP GPXPB28 
(GP322)

2 000 mAh/4/1 A 799 Kč 104 x 55 x 10; 71

GP GPXPB21 2 000 mAh/4/1 A 799 Kč 92 x 32 x 25; 67

Samsung EEB-
-EI1C

9 000 mAh/4/1 A 1.723 Kč 80 x 62 x 20; 179 

Sony CP-ELS 2 000 mAh/0/1 A 507 Kč 125 x 28 x 26,5; 87

Nabíječka GP PowerBank GPXPB20 
(4 000 mAh) – nabíjí se telefon Sam-
sung Galaxy S3 (2 100 mAh)

Čas [min] Úroveň nabití 
telefonu

Stav baterio-
vé nabíječky*

0 12 % ****

10 18 % ****

20 27 % ****

30 35 % ****

40 44 % ***

50 53 % ***

60 61 % ***

70 69 % ***

80 77 % **

90 83 % **

100 89 % **

110 93 % **

120 96 % **

130 98 % **

135 100 % **

– hned po nabití telefonu stejná na-
bíječka pokračuje v nabíjení tabletu 
Acer Iconia Tab B1

0 0 % **

10 3 % *

20 8 % *

30 14 % *

40 20 % * (bliká)

50 25 % * (bliká)

60 30 % dioda zhasla 
– konec 
nabíjení

Nabíječka GP PowerBank GPXPB28 
(GP322, 2 000 mAh) – nabíjí se tele-
fon Samsung Galaxy S3 (2 100 mAh)

Čas [min] Úroveň nabití 
telefonu

Stav baterio-
vé nabíječky*

0 7 % ****

10 15 % ****

20 24 % ***

30 33 % **

40 42 % *

50 51 % * (bliká)

60 60 % * (bliká)

70 68 % * (bliká)

77 73 % dioda zhasla 
– konec 
nabíjení

Průběh nabíjení  
mobilních zařízení:

* pozn.: počet hvězdiček ukazuje počet svítících diod.
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brambory
Asi nejdůležitější součástí našeho jídelníčku, 

kterou si dokážeme vypěstovat, je brambora. 

Jejich nejrozumnější uskladnění je ve  stude-

ném a přiměřeně vlhkém sklepě, což můžeme 

v  omezeném objemu nahradit chladničkou, 

zejména speciální přihrádkou na zeleninu, pří-

padně vyrobit hranolky, krokety a podobně. Ty 

je však třeba předsmažit, protože by je mráz ji-

nak znehodnotil. Nejprve ale musíme oškrábat 

brambory a nakrájet na pokud možno stejné 

hranolky. 

Pro obojí můžeme využít kuchyňský ro-

bot, který je vybaven struhadlem s kotoučem 

na hranolky a  loupačkou brambor, která není 

příliš obvyklá. Její nevýhodou je ale poměr-

ně velký odpad, pokud se chceme vyhnout 

většímu vykrajování a  dočišťování. Nakráje-

né hranolky obsahují také okrajové hranolky 

podstatně menších rozměrů, které můžeme 

využít například do  bramboráku. Rozhodně 

je nesmažte spolu s hranolky, připálily by se. 

Hotové hranolky pak předsmažíme ve  fritéze 

na 120 °C po dobu asi pěti minut. Zde je dů-

ležitá stabilní teplota, proto není vhodné pou-

žívat pánev, ve které je málo oleje; ten ostat-

ně velmi rychle zchladne při vložení hranolků. 

Výhodou fritézy – a  to vždy při smažení – je 

velké množství oleje, které zchladne podstatně 

méně než trocha oleje na pánvi. Z  toho také 

vyplývá, že čím je oleje více, tím lepší výsledky 

smažení budou. Vysoká teplota rychle zatáhne 

potravinu a ta nenasává tuk tak jako při sma-

žení v chladném oleji. Proto jsou kvalitní frité-

zy vybaveny také výkonným topným tělesem, 

které teplotu rychle dorovnává. Zmrazené hra-

nolky smažíme při teplotě 180 °C.

Obdobným způsobem můžeme postupovat 

u kroket, ale zmrazit můžeme i předsmažené 

bramboráky. Pokrmy z vařených brambor jako 

knedlíky není třeba před mrazením předsma-

žit, pokud na  nich nechceme vytvořit krustu 

jako u kroket.

Po  úplném vychladnutí můžeme hranolky 

zamrazit. Pokud chceme zamrazovat, omezu-

je nás mrazicí výkon mrazničky, který je udá-

ván v kg/24 hodin, což je hmotnost potravin, 

které můžeme za  den nově zamrazit. Dopo-

ručuji, kromě dodržení tohoto omezení, navíc 

rozdělit hranolky (i jiné zamrazované potraviny) 

do neprodyšně uzavřených sáčků o velikosti, 

kterou pak spotřebujeme najednou. Potraviny 

se tak zamrazí rychleji a tedy šetrněji. Správné 

DOmáCÍ SPOTřEbIčE • DOMÁCÍ POMOCNÍCI

zdravě
jezte

Zjištění závadnosti potravin prodávaných zejména v hypermarketech poslední dobou přibývá 
a nevypadá to, že by se podařilo tento trend zastavit. Podvádět je prostě dobrý byznys. Topit 
nepoctivce ve Vltavě se dnes považuje za porušení lidských práv, a tak nám nezbývá než se 
stále více spoléhat na vlastní produkci – tedy pokud máme to štěstí, že vlastníme víc půdy, než 
je v květináčích na balkoně. Ještě že se dnes dá nakupovat přímo od zemědělců na farmářských 
trzích. Jenže zpracovávat vlastní i koupenou produkci zeleniny a ovoce je náročné na čas i síly, 
a proto bude nutné pořídit nějakou tu mechanizaci.

autor: Miloš Chadt, foto: MoulinexiNSpirace eUrONicS • 2/201342

Kuchyňský robot je všestranným pomocníkem. zeleninu naseká před zmrazením, vyrobí hranolky, 
propasíruje pyré, odšťavní ovoce, umixuje zdravé koktejly, umíchá těsto nebo umele maso.



iNSpirace eUrONicS • 2/201344 45inspirace euronics • 2/2013foto: ETA, Whirlpoolfoto: ETA, Galet

mohou potraviny znehodnotit, ale nepřehřát, 

aby se nerozvařila zejména zelenina a ovoce. 

Při chladnutí se snižuje objem obsahu skleni-

ce, a  tím se víčko přichytí a vznikne podtlak, 

který hermeticky uzavře sklenici. Na  prohří-

vání sklenic mají hospodyňky různé metody, 

ve  vodě, v  páře nebo v  troubě. Všechny ale 

vyžadují hlídání teplot a času ohřevu. Automa-

tický zavařovací hrnec se postará o správnou 

teplotu i čas zavařování sám. Můžeme jej vyu-

žít i pro udržování teploty většího objemu polé-

vek, omáček nebo horkých nápojů, u kterých 

využijeme i výpustný kohout k jejich čepování.

Zavařovat je vhodné i marmelády, které mů-

žeme připravit v domácích pekárnách. Ty jsou 

totiž vybaveny míchacími lopatkami, a tak nás 

mohou ochránit před dlouhým a nudným mí-

cháním v hrnci.

čerstvé šťávy
Pochopitelně nemohu opomenout zdraví pro-

spěšné čerstvé šťávy z ovoce i zeleniny, které 

připravíme pomocí odšťavňovačů. Nejrozšíře-

nější odstředivé odšťavňovače pracují rych-

le a  vyrobí jak šťávu, tak i  vlhkou drť, kterou 

můžete dále využít například do buchet. Jejich 

nevýhodou je však poměrně náročné čiště-

ní, oproti dalším způsobům menší výtěžnost 

a díky vysokým otáčkám i vysoká oxidace šťá-

vy. Jejich výhodou je rychlost, jednoduchost 

konstrukce a cena.

Na  trhu se již objevují i šnekové odšťavňo-

vače, které jsme dříve znali jako málo obvyklé 

příslušenství kuchyňských robotů nebo mlýn-

ků na maso. Pracují o něco pomaleji a šťávy 

spíše lisují, takže nedochází k vysoké oxidaci. 

Výtěžnost šťávy je zde vyšší a u některých mo-

delů ji lze nastavit. Výhodou je i snazší čištění, 

nevýhodou vyšší cena.

Jogurty
Jako člověk, který měl možnost pít mléko pří-

mo na  kravíně z  chladicího zařízení, musím 

prohlásit, že to, co koupíme v  obchodě, má 

zcela jinou chuť. Nechci se zabývat tím proč, 

ale dovolím si poznamenat, že pokud mlé-

ko po  čase nezkysne, ale zatuchne, je tady 

něco špatně. Stejně tak kupované jogurty – až 

na výjimky – připomínají spíše puding než pra-

starou východní pochoutku.

Sice asi nebudeme chovat krávu v obýváku, 

ale naštěstí existují mlékomaty, kde si můžeme 

načepovat mléko nadojené přímo od krav, které 

je pouze zchlazené. Pokud máte obavy z bak-

terií, které se mohou výjimečně vyskytnout, 

vězte, že mléko před přípravou jogurtu podle 

většiny receptů zahříváte na teplotu 80 °C, při 

které se tyto zničí. Mléčné bakterie si můžete 

zakoupit také v mlékomatech nebo využít ně-

který z živých jogurtů jako základ pro svůj vý-

robek. Pak je již důležitá stabilní teplota, které 

nejjednodušeji dosáhnete pomocí jogurtovače. 

Tento přístroj spotřebovávající jen minimum 

energie udrží správnou teplotu po  nastavený 

čas, takže není třeba nic hlídat a můžete vyrá-

bět jogurt, i  když nejste doma. Přístroj za pár 

stokorun může ušetřit hromadu času.

Chléb a mouka
Když jsem narazil na  informaci o  tom, že se 

do průmyslově vyráběného chleba přidává L-

-cystein (E920) vyráběný z vlasů a chlupů, hle-

dal jsem další informace. Poté jsem se rozhodl 

péct chleba sám. Zdravě a postaru. Naštěstí 

ho nemusím připravovat tak pracně jako naše 

prababičky, protože existuje pekárna (test 

v minulém čísle), která má variabilní program 

s  nastavením délky jednotlivých kroků, a  tak 

mohu péct i  chleba z  kvásku. Většina peká-

ren na trhu je vybavena mnoha programy pro 

nejrůznější pečivo, těsto i marmelády, ale plně 

nastavitelný program nemá, stejně jako pro-

gram na tradiční pečení z kvásku. Ovšem i zde 

upečete chutný chléb z kvasnic.

Pomocí moderních kuchyňských robotů 

s  mlýnky na  obilí můžeme dokonce vyrobit 

i vlastní mouku a mít pod kontrolou celý pro-

ces výroby chleba. Věřím tomu, že obilí nám 

farmáři prodají.

Možná si říkáte – stejně jako já –, kam pove-

de to, když si budeme všechno sami vyrábět 

doma. Zamyslete se nad tím, zdraví je přece 

přednější! Naštěstí máme spoustu přístrojů, 

které nám v tom pomohou a třeba se tak po-

daří donutit potravinářské firmy vyrábět koneč-

ně zase kvalitní potraviny.

zmrazování totiž probíhá co nejrychleji, naopak 

rozmrazování má být pozvolné. Neprodyšně 

uzavřené sáčky zabraňují sublimaci vody z po-

travin, která je degraduje, a tedy vydrží o něco 

déle a  sublimovaná voda se nesráží jako led 

na  výparnících. Pokud nemáte mrazničku 

NoFrost, bylo by nutné častěji odmrazovat 

a spotřeba energie by stoupala s vrstvou ledu 

na výparníku.

A  jak získáte hermeticky uzavřené sáčky? 

Použijte svářečku fólií. Je to jednoduchý pří-

stroj, který se ale vyplatí nejen pro ukládání 

potravin v chladničce. Výhodné je, pokud umí 

také vakuovat, tedy odsát vzduch ze sáčku 

ještě před jeho uzavřením. Tak se prodlouží 

doba možného skladování potravin stejně, jak 

to známe u vakuovaných potravin z obchodů.

Zelenina a ovoce
Pro uchování zeleniny zmrazením je nejvýhod-

nější ji předem nakrájet nebo připravit kostky. 

Tak využijete nejlépe prostor v  mrazničce. 

Zeleninu je pochopitelně nejlepší konzumo-

vat čerstvou, jen řádně omytou. Při vaření se 

teplotou ničí některé vitamíny, naopak některé 

látky se vařením aktivují. Vaření ve  vodě ničí 

a  vyplavuje ve  vodě rozpustné vitamíny (vita-

míny B: thiamin, riboflavin, kyselinu pantoteno-

vou, pyridoxin, kyselinu listovou, biotin, niacin 

nebo vitamín C), což tolik nevadí u  polévek, 

ale pro podávání samostatně je rozumnější 

využít vaření v páře, které je k vitamínům še-

trnější. To omezuje používání tuků, proto jsou 

jídla hodnotnější, zdravější a vhodná pro dietní 

stravování.

Pro vaření v páře lze využít širokou nabídku 

parních hrnců. Ty vyberte podle velikosti. Měj-

te na paměti, že zde můžete najednou připra-

vovat několik jídel bez jejich vzájemného ovliv-

nění pachem nebo chutí v  až třech patrech. 

Podle velikosti domácnosti vyberte objem hrn-

ce. Rychlost výroby páry ovlivňuje kromě kon-

strukce hrnce také příkon výrobníku, který se 

pohybuje většinou od 800 W do 2 000 W. Dů-

ležitou vlastností je možnost doplňování vody 

za chodu bez nutnosti odebrání nádob s po-

travinami. Mechanické ovládání hrnců postačí 

při delších časech, kde nevadí menší nepřes-

nosti, ale pokud chcete pravidelně krátkým 

časem vařit například vejce, bude výhodnější 

elektronické přesné ovládání. Většina parních 

hrnců je již vybavena velmi užitečnou nádobou 

na vaření rýže, polévek a podobných pokrmů.  

Sušení
Velké množství vitamínů a důležitých minerálů 

zachováme při sušení zeleniny i  ovoce, které 

bylo v oblibě u našich babiček. Ty sušily i bylin-

ky nebo houby. Pokud vám připadá tento způ-

sob uchování zeleniny nemoderní, uvědomte 

si, že v  každé sáčkové polévce jsou kromě 

množství různých chemických dochucovacích 

a  stabilizačních látek také sušená zelenina 

a byliny, aby dodaly alespoň trochu chuti. Pou-

žít do jídel sušenou zeleninu jsme tedy vlastně 

zvyklí.

K  sušení můžeme sice použít letní teplo 

a noviny, ale mnohem efektivnější a jednoduš-

ší je využití sušiček ovoce. Plochá síta, kterých 

můžeme stohovat na tělo sušičky až 30, dovolí 

sušit na malém prostoru, který přístroj zabírá, 

velké množství potravin. Proto je dobré při vý-

běru sušičky ovoce zjistit maximální počet sít, 

pro které je sušička určena, ale i počet dodá-

vaných sít, který se nejčastěji pohybuje okolo 

pěti kusů. Ostatní si pak můžete dokupovat. 

Některou zeleninu i ovoce je vhodné před su-

šením blanšírovat, aby se zabránilo ztrátě bar-

vy nebo chuti. V sušičce lze usušit také placky 

z rozmixovaného ovoce.

Zavařování
Zejména ovoce, zeleninu, ale i maso je mož-

né konzervovat zavařením. Ovoce zavařujeme 

ve sladkém nálevu, zeleninu v kyselém a maso 

zpravidla ve  vlastní šťávě tak, abychom za-

mezili přístupu vzduchu k  potravinám. Vždy 

je nutné po naplnění a zavíčkování sklenic vše 

řádně prohřát, aby se zničily bakterie, které 

DOmáCÍ SPOTřEbIčE • DOMÁCÍ POMOCNÍCI

pekárna eTa, ve které upečete i kváskový chléb pomocí 
individuálně nastavitelného programu.

parní hrnce jsou ideální pro zachování maxima minerálů 
i vitamínů v zelenině a umí i vynikající rýži.

zmrazení ovoce i zeleniny je rychlé a spolehlivé.

Sušit ovoce v sušičkách je mnohem pohodlnější 
a rychlejší, takže vyrobit zdravé křížaly je hračka. Jsou 

mnohem zdravější než chemické bonbony.
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V předchozím článku – tématu tohoto čísla – jsme vás seznámili s tím, jak si připravit zdravou 
stravu a jaké přístroje se k tomu hodí. Na této dvoustránce nyní přinášíme nabídku těch nejza-
jímavějších přístrojů, které by se mohly stát v kuchyni vašimi pomocníky.

Pekárna ETA Duplica Vital 2147 90010
cena: 3.996 Kč

Recenzi pekárny Eta Vital jsme přinesli v minulém čísle Inspirace Euronics 1/2013 na stranách 24–25. Pokud jste tento 

časopis už nesehnali, zkuste si najít jeho elektronickou verzi zde: http://www.euronics.cz/casopis-inspirace/t-100/.

Kuchyňský robot moulinex DJ810532
cena: 2.496 Kč

Parní hrnec Tefal VitaCuisine VS400330 
cena: 2.496 Kč

Sušička ovoce Concept SO1025 XXL
cena: 1.496 Kč

Odšťavovač Eta Fresher 
cena: 2.996 Kč

Fritéza Tefal ActiFry FZ
cena: 3.996 Kč

Připravte si doma pečivo podle svého gusta a bez éček! Pekárna ETA Duplica byla vyvinuta ve spo-

lupráci s českým odborníkem na zdravou výživu a je tak ideální pro všechny vyznavače zdravého 

životního stylu i pro ty, kteří se ráno rádi probouzejí s vůní čerstvého pečiva. Rozhodně však potěší 

každého, komu pečivo z obchodu jednoduše nechutná. 

• Provedení: nerez, černá

• Příkon: 815 W

• Rozměry: 370 x 320 x 260 mm

• Hmotnost: 7,5 kg

Designový kuchyňský robot Moulinex využívá originální nápady. Například pro každý druh potraviny 

má různobarevné příslušenství. Jeho hrdlo je větší o 40 % ve srovnání s konkurencí – a i proto jde 

práce dobře od ruky. Řeže a krouhá rychlostí až dva kilogramy za minutu. Práci usnadňují také ná-

stavce zvětšené o devět milimetrů. K dispozici jich je pět včetně nástavce pro krájení na kostičky, dále 

celokovový nástavec na tenké plátky se třemi břity. Robot má dvě rychlosti (normální a turbo). Jistě 

uvítáte i drobnost, která ušetří místo už tak skladného přístroje: nástavce jsou stohovatelné a robot 

má prostor pro skrytí kabelu.

• Provedení: bílá, červená

• Příkon: 260 W

Pomocí elektrické sušičky Concept SO1025 XXL si můžete na zimu nachystat sušenou zeleninu a 

houby do polévky i chutné zdravé křížaly z jablek, švestek či hrušek. Ochutnejte i domácí bylinkový 

čaj z nasbírané a usušené máty, lipového květu či bezinek. V elektrické sušičce potravin usušíte díky 

dvanácti dodávaným sítům o průměru 32 cm velké množství potravin najednou. Nakrájené potraviny 

(ovoce, houby, zeleninu, bylinky, květiny, maso nebo ryby) stačí rozložit na síta a po zvolení sušicí 

teploty přístroj zapnout. Sušicí síta je možné mýt v myčce nádobí.

• Provedení: bílá, zelená

• Příkon: 245 W

• Rozměry: 320 x 460 x 320 mm

• Hmotnost: 4,4 kg

Nerezový odšťavňovač ETA Fresher je vybaven silným motorem a  díky velkému plnicímu otvoru 

do odšťavňovače můžete pohodlně vkládat i větší kusy ovoce či zeleniny (například celá jablka). Ovo-

ce i zeleninu lze následně zpracovat při pěti různých rychlostech otáčení sítka s maximální rychlostí 

až 10 000 otáček za minutu. Jednotlivé odnímatelné části odšťavňovače ETA Fresher navíc lze mýt 

v myčce.   

• Provedení: nerez

• Příkon: 800 W

• Rozměry: 345 x 420 x 210 mm

• Hmotnost: 5,0 kg

Nepřilnavou fritézu Tefal ActiFry lze označit za revoluční výrobek. Díky cirkulaci horkého vzduchu jí pro 

přípravu jednoho kilogramu hranolků stačí pouhá jedna lžíce oleje (3 % tuku). Kromě lahodných sma-

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

• Provedení: stříbrná/bílá a černá/stříbrná

• Příkon: 1 500 W

• Hmotnost: 4,05 kg

Vybrali jsme pro vás

Parní hrnec Tefal VitaCuisine VS400330 umožňuje najednou zpracovat až tři vrstvy masa v jednom 

kroku a používá patentovanou funkci Vitamin+. Přístroj nabízí tzv. ultrakompaktní skladování, kdy 

v domácnosti zabírá skutečně minimum prostoru. Hrnec má digitální displej a digitální časovač 

na 60 minut s funkcemi odloženého startu, funkcí auto-stop a keep warm (udržuje jídlo teplé). Pří-

slušenství přístroje tvoří čtyři skleničky se silikonovými víčky pro přípravu pudingů, suflé a dalších 

delikates a kniha s recepty.

• Provedení: nerez, černá

• Příkon: 2 000 W
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velmi mírně zahřál. Z toho usuzuji na výkonovou 

rezervu vycházející ze silného 1 200W motoru.

Při šlehání je nejsložitější zpracování malého 

množství potravin, které využijete třeba při pří-

pravě majonézy. Díky dobře seřízené metle se 

mi podařilo vyrobit majonézu z jednoho vejce. 

Sice to šlo velmi pomalu, protože metla pra-

covala jen špičkou, ale považuji to za úspěch. 

Nakonec jsem pochopitelně použil všechny tři 

nachystané žloutky a vytvořil hustou majonézu 

a z ní výbornou tatarskou omáčku.

Ze zbylých bílků a  cukru jsem přesně po-

dle receptu v návodu vyrobil desetiminutovým 

šleháním na  maximální rychlost velmi hustou 

pěnu, z níž jsem upekl sněhové cukroví.

Pro míchání řídkých těst a krémů jsem využil 

K metlu, která je typická pro roboty Kenwood. 

Pochopitelně funguje na  výbornou. Míchá-

ní je nejjednodušší úkol. Dokoupit lze i metlu 

s  pogumovaným povrchem, která je určena 

pro míchání krémů. Její výhodou je to, že část 

gumového povrchu otírá nádobu a tak je vše 

promícháno ještě dokonaleji.

Skleněný mixér
K sestavě KMM770 patří i skleněný mixér vyu-

žívající rychlý zadní pohon. Sklo vydrží teplotní 

rázy, takže může zpracovávat ledové i  horké 

potraviny, a dokonce drtí i led. Při objemu 1,6 l, 

které může zpracovávat, je koktejl z  litru mlé-

ka a čtvrt kila jahod hračkou. Stačí přihodit led 

a máme osvěžující letní nápoj. Pro horké ná-

poje výrobce stanovuje maximální objem 1,2 l.

mlýnek na maso
Šestnáctidílná sada je určena k mletí masa po-

mocí tří mlecích desek, ale i  k  výrobě párků, 

klobás a kebbe. Dobrou vychytávkou je klíč pro 

utahování matky mlýnku, zejména pro ženy nebo 

když máte mastné ruce od připravovaných klo-

bás. Mletí masa je jednoduché, na kusy nakráje-

né maso má dostatek prostoru v misce nasaze-

né na okraj hrdla mlýnku. Odtud postačí maso 

shazovat do šachty, případně tlačidlem postrčit.

S  výrobou kebbe jsem trochu zápasil, což 

bylo způsobeno příliš nahrubo umletým ma-

sem. Doporučuji maso umlít na  nejjemnější 

desce a  pro jistotu ještě znovu přemlít. Pak 

se podaří vyrobit jednolitá nohavice, kterou 

nakrájíme na  kousky, naplníme a  na  koncích 

zamáčkneme. Protože mi jehněčí maso moc 

nechutná, použil jsem vepřovou krkovici, 

a přesto se podařilo masové taštičky s nádiv-

kou v pohodě vyrobit. Chce to trochu zručnos-

ti, ale to se rychle naučíte.

Další dokoupitelné příslušenství
Jak to bývá u mixerů obvyklé, základní sadu 

si můžete rozšiřovat postupně o  další příslu-

šenství. Ani Kenwood neopouští tuto strategii, 

a  tak si můžete postupně přikupovat třeba 

mixér (skleněný, plastový, nerezový), mlýnek 

na maso plus nástavce na klobásy, univerzál-

ní sekáček se čtyřmi nádobkami, bubínkový 

strouhač s  pěti kusy bubínků pro strouhání 

a  řezání, lis na citrusy, šnekový odšťavňovač, 

škrabku na brambory a zeleninu, nástavec pro 

výrobu plochých těstovin, kráječe na  ploché 

těstoviny – pět druhů, odstředivý odšťavňo-

vač, výrobník zmrzliny, mlýnek na obilí a mák, 

kostičkovač, vytlačovací tvořítko na  těstoviny, 

12 vložek do tvořítka pro různé těstoviny, pasí-

rovací nástavec.

Hodnocení
Výkonný přístroj s  předpokladem dlouhé ži-

votnosti a  možností používání pro zpracová-

vání většího množství potravin najednou. Sada 

KMM 770 obslouží část základních potřeb při 

vaření a  obrovské množství dokoupitelného 

příslušenství umožní vybavit jej podle potřeby. 

Provoz přístroje se jeví jako bezproblémový, 

jeho cena je sice vyšší, ale opodstatněná.

Masivní kovový robot je v  základním balení 

vybaven třemi výškově nastavitelnými metla-

mi, které tak lze upravit pro chod těsně kolem 

mísy, aby pracovaly dokonale. Nerezová mísa 

je uzavírána krytem proti vystřikování s  uza-

víratelným otvorem pro přidávání potravin. 

Stěrka z měkkého plastu a klíč pro nastavení 

metel jsou přibaleny u objemné dokumentace 

se dvěma disky obsahujícími 180 zajímavých 

receptů (bohužel ne v  češtině) a  filmový po-

pis většiny možného příslušenství tentokrát 

i v češtině. K tomu zvlášť balený skleněný mi-

xér a mlýnek na maso se třemi mlecími deska-

mi a dvěma nástavci pro klobásy a  tvořítkem 

na  kebbe, což je arabská specialita, ale jistě 

najdete i další využití.

Přístroj je vybaven třemi pracovními vstupy. 

Planetový vstup nad mísou je určen pro šleha-

cí, míchací a hnětací metly, přední pro pomalá 

silová příslušenství, například mlýnek na maso 

a zadní rychlootáčkový, kam připojíme mixér.

Ovládání
Nejdůležitějším ovládacím prvkem je knof-

lík pro zapnutí a  plynulé nastavení otáček 

výstupů včetně možnosti provozu zapnutí 

v  pulzech, což znamená maximální rychlost 

po dobu přidržení knoflíku. Vedle něj najdete 

páčku blokování polohy ramene ve dvou po-

lohách – pracovní a  pro výměnu metel. Po-

sledním ovladačem je páčka na předku hlavy, 

která ovládá jištění nářadí v  předním poma-

lém vstupu.

míchání, šlehání a hnětení
V  základní sadě obsažené metly je vhodné 

nejprve nastavit tak, aby se pohybovaly těsně 

nad dnem nerezové mísy. K tomu je třeba při-

loženým klíčem povolit matku, nasadit metlu 

do přístroje, nastavit výšku metly jejím otáče-

ním a  ve  výsledné poloze matku dotáhnout. 

Správně nastavené metly dovolí využít přístroj 

co nejefektivněji. Všechny metly využívají pla-

netárního míchání, což znamená, že kromě 

otáčení kolem osy vykonává metla ještě kru-

hový pohyb nade dnem nádoby.

Hnětení je omezeno množstvím podle ta-

bulky v návodu (max. 5 kg měkkého těsta). Při 

hnětení těžkého těsta na  chleba jsem využil 

1,5 kg těsta, což znamená asi 900 g mouky (lze 

zpracovávat až 1,5 kg mouky). Hnětení probíha-

lo rychlostí min až 2 po dobu 2x 15 minut, při 

kterých se povrch přístroje v oblasti motoru jen 

DOmáCÍ SPOTřEbIčE • TEST

robot Kenwood Major KMM770

Silný a univerzální
Kde že jsou ty časy, kdy bychom označili 
robot s příkonem 1 200 W za nejsilnější 
na trhu. Přesto patří robot Kenwood ma-
jor Kmm770 k nejvýkonnějším. mnohem 
zajímavější na něm je však možnost roz-
šíření o široké příslušenství, které nabízí 
jen minimum přístrojů. K testování jsem 
dostal sadu s mlýnkem na maso a skleně-
ným mixérem již v základu.

cena: 12.987 Kč

druh: s ramenem, pohon 
pro metly, zadní rychlý, 
přední silový

dodávané příslu-
šenství:

šlehací, míchací a hák, 
mlýnek na maso 
a skleněný mixér

rychlost: plynule nastavitelná + 
pulsní poloha

maximální příkon: 1 200 W

maximální náplň: mísa 6,7 l pro až 5 kg 
těsta

rozměry (švh); 
hmotnost:

39 x 34,0 x 23,0 cm; 
10,2 kg

Kenwood major Kmm770

Mlýnek na maso je vybaven opravdu rozsáhlým příslušenstvím.
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Plastové černé tělo střední velikosti se dob-

ře drží dámám i  ve větší mužské ruce. Zadní 

demontovatelná část je současně filtrem, pří-

padně sem lze vložit dodatečný filtr, který není 

v  základní výbavě, protože jej profi fén nevy-

žaduje. Dva difuzory slouží ke  zúžení proudu 

vzduchu pro jednodušší tvarování účesu. Ne-

obvyklý je dlouhý, třímetrový přívodní kabel 

s otočným prvkem Rotokord, který zabrání za-

motávání kabelu. To zpříjemní práci – a nejen 

v kadeřnictví.

Problém dlouhých vlasů
Konstrukce tohoto fénu se silným motorem 

a  velkou turbínou a  filtrační mřížkou omezuje 

problémy s dlouhými vlasy, kterými běžně trpí 

malé fény. Dlouhé vlasy se u malých fénů do-

stávají do přístroje a namotávají pod turbínku 

do prostoru mezi ni a tělo motoru. Tam se na-

hromadí a  zpomalují chod motoru, což vede 

k  přehřívání spirál, častému vypínání a  poté 

k poruše přístroje. To však zde nehrozí.

Ovládání
Dva třípolohové přepínače slouží k  zařazení 

jedné ze dvou rychlostí proudu vzduchu a  tří 

stupňů teploty. Tlačítko vpředu na rukojeti vy-

řazuje ohřev a umožní pohodlně fixovat účes 

proudem chladného vzduchu. Pracuje s udá-

vaným maximálním příkonem 2 000 W. Reálný 

příkon však závisí na zvolených stupních teplo-

ty i vzduchu (viz tabulka). Teploty jsou měřeny 

ve  vzdálenosti deset centimetrů od  ústí fénu 

bez difuzoru.

Z  naměřených údajů vyplývá, že teploty, 

kterými jsou vlasy sušeny, jsou dostatečně 

nízké. To znamená bezpečné vysoušení pro 

jakýkoli druh vlasů bez rizika poškození nebo 

narušení jejich struktury.

Praktické zkušenosti
Fénování je rychlé, zřejmě díky silnému proudu 

vzduchu a účes se dobře tvaruje i bez využití 

difuzoru. K tomu přispívá poměrně malý prů-

měr výstupního otvoru, který zvyšuje rychlost 

jeho proudění. I přes vyšší hmotnost se s pří-

strojem pohodlně pracuje. Oceníte zejména 

dlouhý přívodní kabel, který se nezamotává, 

takže neomezuje v  pohybu. Ionizace lze jen 

stěží prokázat, při vysoušení dlouhých vlasů 

drží lépe pohromadě než u fénu bez ionizace. 

 

Hodnocení
Kvalitní fén pro profesionální provoz, který s vý-

hodou využijete i doma, zejména pokud máte 

dlouhé vlasy. Lze předpokládat dlouhou život-

nost, díky které se vyšší investice vyplatí.

TEST • DOmáCÍ SPOTřEbIčE

autor: Miloš Chadt, foto: ETA

Přístroj je v  poměrně malé krabici důmyslně 

seskládán, na  výrobníku páry jsou uloženy 

tři nádoby a  speciální nádoba na  vaření rýže 

a  polévek. Nádoby jsou jako vždy číslovány, 

protože při jejich nasazení od  první po  třetí 

jsou určeny pro vaření, ale v opačném pořadí 

zapadnou do sebe k uložení, kdy zabírají mi-

nimální prostor. Vyjímatelná dna nádob jsou 

vsazena pomocí dvou západek a je třeba je při 

nasazování mírně prohnout. V každém dně je 

šest malých prohlubní, které slouží k postavení 

vejce na špičku po jeho vaření.  

Výrobník páry je vybaven vnitřním kruhem 

pro oddělení prostoru s  intenzivním varem 

a  odkapávací miskou pro kondenzovanou 

páru. Doplňování vody je možné i  za  provo-

zu zvenčí na  obou stranách přes rozšířený 

horní okraj výrobníku páry. Ovládání jediným 

otočným knoflíkem spočívá v  nastavení času 

do 75 minut. Činnost je indikována kontrolkou 

ve stupnici knoflíku.

Vaření
Vejce uložená do prohlubní ve dně nádoby, 

před vařením propíchnutá na  širším konci, 

jsem vařil s jednou nádobou 11 minut – tedy 

podle návodu středně 

měkká. Asi proto, že 

jsem použil vejce M, 

byla uvařená natvr-

do. Z  toho plyne rada, 

přizpůsobit čas vaření 

i  velikosti vajec. U  ma-

lých vajec na  hniličku 

se osvědčil čas sedm 

minut. Může se to zdát 

dlouho, protože jak zná-

mo vejce na  hniličku se 

vaří ve vroucí vodě zhru-

ba čtyři minuty. Než však 

přivedeme vodu do varu, 

trvá to při stejném příko-

nu ještě déle. Důvodem 

je podstatně menší množ-

ství vody ve vyvíječi páry, 

který ji ale produkuje té-

měř okamžitě.

Ve dvou nádobách jsem 

vařil půl kilogramu brambor 

a  0,4 kg květáku. Brambo-

ry dole, protože se vaří déle. Pro brambory 

jsem v návodu nenašel čas. Květák určil čas 

22 minut (mám rád měkčí ) plus víc než deset 

minut při varu v horní nádobě – výsledný čas 

35 minut. Vše bylo trochu nad míru převaře-

né. Myslím, že při času 30 minut by už bylo 

vše perfektní.

Šálek rýže v  nádobě z  příslušenství va-

řený 55 minut s  přidáním 1,5 šálku vody, 

kurkumy, pár kusů hřebíčku, soli a  malé 

lžičky oleje mne nadchl. Rýže byla perfekt-

ně sypká, dokonale uvařená, ale nerozvaře-

ná, a velmi chutná. Dva mrazené rybí filety 

v  jednom koši jsem připravoval 25 minut, 

po  kterých byly dobře uvařené. Při vaření 

v  páře je nutné více kořenit a  solit než při 

pečení, protože pára část dochucovadel 

z jídla odplaví. Naopak oproti vaření ve vodě 

je spotřeba nižší.

Hodnocení
Parní hrnec ETA 0134 je co do objemu vět-

ší přístroj, takže v  něm lze připravovat jídlo 

i pro větší rodinu. Při dobrém rozložení po-

travin můžeme připravit naráz a bez starostí 

celý oběd. Drobnou nevýhodu vidím v  me-

chanickém časovači, který umožní jen při-

bližné nastavení, které je nepříjemné při krát-

kém vaření, např. vajec na hniličku. S funkcí 

přístroje jsem byl v celém průběhu testování 

spokojen. Příprava chutných jídel zdravým 

způsobem je dnes velmi důležitá.
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parní hrnec ETA 0134 Steampot

Zdravé vaření

cena: 1.796 Kč

příkon udávaný/
naměřený:

1 000 W/987 W

celkový objem 
nádob:

12,25 l – při využití 3 
nádob

maximální nastavi-
telný čas:

75 min

náplň vody: 1,4 l

příslušenství: 1,5 l miska na vaření rýže, 
polévek...

rozměry (švh); 
hmotnost:

27,5 x 40,3 x 35,2 cm; 
2,6 kg

cena: 1.896 Kč

max. příkon udávaný 
/ naměřený:

2000 W / 1710 W

počet teplot / 
rychlostí

3 - studený + 2 teploty 
/ 2 (+ tlačítko studený 
vzduch)

Ionizace: ano

délka přívodního 
kabelu:

3 m

rozměry (švh); 
hmotnost:

23 x 25 x 9 cm;  
0,85 kg

ETA 0134 Steampot
Valera Professional SN 9000

Parní hrnec ETA 0134 Steampot vybavený mecha-
nickým časovačem patří k objemově největším 
přístrojům, a proto bude jistě užitečné zjistit, jak 
pracuje a kde jsou jeho omezení. Zdravé vaření 
v páře je dnes aktuálnější více než jindy, zvláště pro 
přípravy dietních jídel bez potřeby tuků.

Ve středu umístěné topné těleso ohřívá jen malé množství vody ohraničené vloženým 
komínkem, proto je pára vyvíjena téměř okamžitě.

fén Valera Professional SN 9000

Profík i na doma
Fén Valera Professional SN 9000 je opravdu 
zajímavý výrobek. I přes doporučenou 
cenou pod 1.900 Kč má být vhodný i do do-
mácnosti. Základní rozdíl mezi domácím 
a profesionálním fénem je především 
v použitém motoru. Zatímco domácí fény 
využívají lehkých komutátorových motorů 
s malým napětím, profesionální fény jsou 
osazeny střídavým motorem napájeným 
přímo 230 V, který má mnohem vyšší život-
nost, ale je těžší.

Příkon/teplota Tlačítko st. vzduch Teplota 1 Teplota 2 Teplota 3

Vzduch 1 120 W/22 °C 88 W/23 °C 908 W/45 °C 1 287 W/65 °C

Vzduch 2 133 W/22 °C 136 W/24 °C 960 W/45 °C 1 710 W/66 °C
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Kromě nezvykle vypadajícího přístroje najde-

me v balení dvě náhradní lampy a zdroj vyba-

vený nasazovacími vidlicemi, takže je použitel-

ný i do neevropské zásuvky. U tohoto přístroje 

mne bude hodně zajímat návod, který je rov-

něž přibalen.

Omezení podle návodu
Přístroj není vhodný pro všechny typy kůže ani 

barvu chloupků. Pokud máte světlé chloupky 

nebo příliš tmavou pokožku, není pro vás pří-

stroj vhodný. Jde o princip fungování přístroje, 

tmavá barva chloupků včetně jejich kořínků 

pohlcuje světelné záření, kdežto bílá ne, což 

znamená malou účinnost. Tmavou pokožku by 

naopak mohlo popálit. To však nehrozí, pro-

tože vestavěný detektor barvy pokožky světlo 

vůbec nespustí. Přístroj také nesmí být použit 

na jemnou kůži (obličej, krk, bradavky) a v jed-

nom dni se smí pokožka ošetřit jen jednou. 

Toto jsou hlavní omezení – v  návodu najdete 

řadu dalších, většinou souvisejí s barvou po-

kožky a  jejímu vystavení slunci. Doporučuji si 

je před použitím důkladně přečíst.

Ovládání
Po  zapnutí postačí nastavit in-

tenzitu záblesků k  typu pokož-

ky, kterou určíte podle tabulky 

v návodu, pomocí tlačítek plus 

a  mínus. Nastavenou intenzitu 

zobrazuje stupnice tří LED diod. 

Dvě diody na  bocích přístroje 

signalizují kontrolu barvy po-

kožky i její dokončení. Další dvě 

nad stupnicí indikují poruchové 

stavy lampy i  přístroje a  dvě 

diody signalizují přítomnost na-

pájení a provoz. Na držadle je pak spoušť zá-

blesku.

Praktické zkušenosti
Překvapilo mne, že je nutné si před epilací 

chloupky oholit. Po  zapnutí se rozsvítí LED 

kontrolky barvy pokožky, a  pokud je odsou-

hlasena, můžete stisknout spoušť a vyslat zá-

blesk. Po krátké odmlce (nabíjení přístroje) se 

opět rozblikají kontrolky a můžete vyslat další 

záblesk. Funkce velmi připomíná blesk fotoa-

parátu, který nabíjí podobně.

Epilaci jsem vyzkoušel na  noze se stup-

něm 3, což by vzhledem k  silným a hustým 

chlupům měl být zátěžový test. Na kůži s vy-

holenými chlupy jsem necítil žádný nepříjem-

ný pocit, proto jsem zkusil zablikat i  na kůži 

s  chlupy neoholenými. Energie záblesku je 

tak vysoká, že chlupy opálila. Takže to raději 

nezkoušejte!

Když čelo přístroje není v kontaktu s pokož-

kou, záblesk se nespustí, což je nutná ochrana 

očí. Pokud záblesky působí nepříjemně, do-

poručuji odvracet pohled od záblesku nebo si 

nasadit tmavé brýle. I  záblesk směřující beze 

zbytků do pokožky působí poměrně intenzivně 

a může být nepříjemný.

Hodnocení
Moderní epilace světlem i  pro domácí pou-

žití. Intenzivní záblesk nese vysokou energii, 

a proto je důležitá detekce kontaktu s pokož-

kou, která funguje bezvadně. Účinky epilace 

se projeví až při vícenásobném použití stejně 

jako v  kosmetickém salonu. Průběh epilace 

nepůsobí bolest při správně nastaveném 

stupni výkonu. Zkoušel jsem na  kousku po-

kožky a mohu konstatovat, že přístroj využí-

vá velkou energii, která spálí cokoli tmavého, 

tedy především chlupy, a to i pod povrchem 

pokožky.
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epilátor Rowenta EP9840D0 IPL Derma Perfect

Epilace světlem

cena: 8.996 Kč

typ: epilace intenzivním 
pulzním světlem

napájení: 230V síťový adaptér

bezpečnost: detekce kontaktu 
s pokožkou a barvy 
pokožky

nastavení pulzu: 5 stupňů

rozměry (švh); 
hmotnost:

7,5 x 20 x 15 cm,  
402 g bez adaptéru

Rowenta 
EP9840D0 IPL Derma Perfect

bezbolestná epilace pomocí světelných výbojů – IPL 
(intenzivní pulzní světlo) – byla až donedávna do-
ménou specializovaných kosmetických salonů. Nyní 
je na trhu epilátor Rowenta EP9840D0 IPL Derma 
Perfect určený pro domácí použití. Výrobce slibuje 
kromě bezbolestné epilace i vysoký stupeň bezpeč-
nosti, automatické rozpoznávání odstínu pokožky 
a detekci kontaktu s pokožkou.

výbojka

Kompletní přehled modelů, barev 
i vysvětlení speciálních funkcí najdete na 

www.hyundai-electronics.cz

Barevné designové 
meteostanice 
Hyundai WSC 2909
s ukazatelem optimálního prostředí

Meteostanice 
Hyundai WSC 2032 
s fotorámečkem

praktický rádce 

meteostanice

NA VŠECHNY METEOSTANICE H
YU

N
DAI

PRODLOUŽENÁ 
ZÁRUKA 40 MĚSÍCŮ 
NA METEOSTANICE HYUNDAI

Meteostanice 

2v1
meteostanice
+ fotorámeček

Jaké bude dnes počasí?

hezký doplněk Vašeho interiéru
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Kdy vám naposledy někdo řekl – ty ko-

miku? 

To vážně nevím. Asi nikdy. Mě spíš říkají vole, 

tydýte, ufone, prase, ale komiku nikdy.

O  komicích se říká, že v  soukromí jsou 

povahy neveselé až zádumčivé, platí to 

i o vás? Je s vámi legrace i třeba časně 

po ránu? 

Jak a kdy a jak zrovna se mi chce a jakou mám 

zrovna náladu. Ale často si pro sebe přemýš-

lím nad různými svými věcmi a potichu vnímám 

svět kolem sebe. Lidé mají mylnou představu, 

že komik musí být pořád rozjetý jako v něja-

kém rauši, ale je to naopak. Aby člověk vymy-

slel něco vtipného, musí svět kolem sebe vní-

mat a  pozorovat. Občasná melancholie není 

vůbec na škodu. 

Přes sedm let jste hvězdou pořadu 

Na stojáka – vzpomenete si, kdy vás po-

prvé napadlo, že postavit se před mikro-

fon a bavit lidi bude pro vás to pravé? 

V  patnácti letech jsem založil kapelu, a  pak 

jsme několik let vystupovali po  hospodách, 

kde jsem začal dělat podobné výstupy v pau-

zách mezi písničkami. Právě tam mě to začalo 

bavit, a  zároveň to pro mě byla velká škola, 

protože ti lidi přece nepřišli na žádného baviče, 

ale na kapelu, takže to bylo o to těžší. Občas 

i  nevěřícně vrtěli hlavou, sprostě pokřikovali, 

ale já jsem pokaždé vydržel. A vydrželo mi to 

dodnes.

V  jednom rozhovoru jste řekl, že inspi-

rací pro vás byl Charlie Kaufman z For-

manova filmu Muž na Měsíci. Máte ještě 

nějaké jiné komediální vzory? 

Já mám rád všechny dobré komiky. Od dětství 

mám slabost pro Funèse, to je dodneška můj 

favorit. Pamatujete se na tu repliku z komedie 

Četník a mimozemšťané: „Kdo vám to udělal? 

Abatyše?“ Pak je to celá plejáda skvělých ko-

miků – Mr. Bean, Ricky Gervais, Luděk Sobo-

ta, Bolek Polívka, Kaiser s Lábusem, Jiří Wim-

mer, Petr Čtvrtníček a spousta dalších. Každý 

má v sobě něco, co stojí za to. A musím říct, že 

zásadně mě ovlivnili dva britští komici, kteří si 

říkali Hale and Pace, jejichž skečová show šla 

v devadesátých letech v České televizi. Na to 

jsem koukal skoro pořád. 

Pamatujete si na  svůj první výstup? 

A pocity, které jste při něm měl?  

To bylo asi někde na  táboře. Předváděl jsem 

se u táboráku, možná to bylo to vyprávění, jak 

jsem přiletěl z Marsu a co jsem cestou všech-

no zažil. To bylo na výpravě v Keblově, někdy 

ve druhé třídě. Díky tomu jsem pak dostal pře-

zdívku Ufon. A líbilo se mi, že se všichni tváří, 

že mi to vyprávění věří, a  zároveň se při tom 

smějí. A tak se to snažím dělat dodnes.

Je nějaký typ humoru, kterému se pro-

gramově bráníte? Jsou nějaké hranice, 

za které byste nešel? 

Nemám rád rasismus a různé prvoplánové vul-

garity. Když sprosté slovo, tak tam musí mít 

nějakou funkci, což tam teda má docela často.

Co děláte, když se lidi vašemu vtipu ne-

zasmějí? 

Tak si řeknu, že bylo blbý publikum a  jdu to 

říct ostatním to šatny, že sou dneska blbý lidi, 

ale většinou se pak stane, že ostatní mají ty 

lidi dobrý. A  takhle se to kolikrát střídá celý 

představení. Hlavně, jak říká Tomáš Matono-

ha, komik nikdy nesmí dát najevo, že prohrává. 

Musíte pořád jet.

Co byste poradil těm, kteří by to chtěli 

ve „stand-up“ zkusit také? 

Ať normálně jdou a zkusí si to. To je asi jediné, 

co se dá poradit.

Své výstupy si chystáte předem, nebo 

dáváte spíš přednost improvizaci? 

Mám je napsané předem a  samozřejmě se 

tam během hraní něco ubírá, něco přidává 

a ten výstup se během času vyvíjí. Jiné to je, 

když člověk dělá číslo poprvé, a jiné, když ho 

dělá třeba za rok. 

Jak vznikla postava „tydýta“ z  reklamy 

na T-Mobile s Vojtou Kotkem?

Ta postava vznikla tak, že do kampaně hleda-

li ještě jednu postavu, jako protipól trenérovi 

– frajírkovi –, kterého představoval Vojta Kotek. 

Volba padla na mě a postupně se ta figura vy-

víjela. Jméno „tydýt“ vzniklo až při kampani, 

kde jsme s Vojtou byli za motorkáře. Vím, že 

tam byly ještě jiné varianty jmen, ale tydýt to 

jednoznačně vyhrál.

Hlášky z  reklamy „Asi jinej gang, co?“ 

nebo „Pojď mi hop“ mezi lidmi takřka zli-

dověly. Změnilo vám to nějak podstatně 

život? Jak je vám příjemná popularita? 

Pokřikující lidi na ulici, zvaní na panáka 

a podobně? 

Je to příjemné, když se o vás zajímají ženy, ale 

je to nepříjemné, když vás po ramenou poplá-

cávají různí muži a vy se kvůli tomu nemůžete 

jít bavit s těmi ženami. 

Není vám líto, že ve stínu reklamy a  te-

levize tak trochu víc stojí vaše práce 

v divadle, třeba hraní s Jitkou Asterovou 

ve Slečně Abigail? Co byste vlastně vů-

bec o téhle práci řekl? 

S  Jitkou hrajeme představení, na  kterém mě 

baví, že jsme na  jevišti celé dvě hodiny a  furt 

musíte dělat něco, aby se lidi smáli, protože 

to je jediné, o  co v  té hře jde. Zakázal jsem 

si hranice a snažím se o to všemi prostředky 

a zatím se smějí skoro furt. A ještě prozradím, 

že na konci budou trošku dojatí. Je to taková 

americká romantická komedie pro ženy a pro 

muže, kteří přijdou s těmi ženami.

V jedné ze skečí předvádíte hru na kyta-

ru a zpíváte „punkový nářez“ o Romanu 

Janouškovi. Jak to ve skutečnosti máte 

s muzikou? Hrajete na nějaký nástroj? 

Hraji na  kytaru a  další kapelu bych jednou 

opravdu rád založil, ale teď na to nemám moc 

čas. Jednou to určitě přijde. Zatím si do šuplí-

ku píšu písničky a  budou to fakt pecky, hity 

a šlágry.

Přemýšlel jste o budoucnosti? Co něja-

ká role ve filmu? Nechtěl byste si zahrát 

i něco jiného než „tydýty“? 

Určitě. Já mám rád hlavně francouzské a staré 

české komedie a vždycky jsem chtěl a chci ta-

kové filmy točit. Tak se nechme překvapit.

S  Vojtou Kotkem jste vytvořil skutečně 

sehranou dvojku. Neuvažujete o  něja-

kém společném větším projektu? Co 

třeba česká verze komedií s Terrencem 

Hillem a Budem Spencerem? Máte ten-

hle typ humoru rád? 

Mám – a film bych jednou chtěl natočit. A ne 

jeden.

ROZHOVOR • LUKÁŠ PAVLÁSEK

musí pořád jet
Komik

Zdálo by se, že tenhle dobromyslně vypadající blonďák byl jen v pravý čas na pravém místě 
– konkrétně na pódiu Lucerna music baru, kde začínal jako jeden z mnoha stand-up komiků 
v pořadu Na stojáka. Ale nenechte se příliš mýlit imagí jednoduchého prosťáčka. Lukáš Pavlásek 
má totiž cestu směřující k polechtání či přímo zničení vaší bránice velmi dobře promyšlenou...

Curriculum vitae

Český komik, herec a bavič se narodil 

24. července 1974 v Humpolci. Už jako 

dítě inklinoval k tomu se předvádět, 

vymýšlel si různé scénky na pobavení 

spolužáků či členů rodiny. Vystudoval 

Střední knihovnickou školu a pracoval 

jako IT technik v pojišťovně, zároveň 

však hrál s kapelou Backdoor Man 

a dělal jí i konferenciéra. Od výstupů 

na koncertě byl jen krok k tomu, aby 

zkusil účinkování v pořadu televize HBO 

Na stojáka, kde se stal jednou z hvězd, 

která má na dnes na kontě přes osm-

desát scének a skečů. Zahrál si ve filmu 

Občanský průkaz a v seriálu Vyprávěj, 

ale nejvíc ho proslavila série reklam mo-

bilního operátora, kde vytvořil komickou 

dvojici s Vojtou Kotkem. V roce 2012 

vydal knížku dětských říkánek „Jestli 

počkáš trochu dýl, tak sem příjde kro-

kodýl“, kterou si i sám ilustroval.
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Zelené Helsinky
Ze Stockholmu se do Helsinek dostanete lodí. 

Několikahodinová plavba po  Baltském moři 

je však nezapomenutelným zážitkem. Co se 

týká Finska samotného, země je známá jako 

oblačná s chladným počasím, navzdory tomu 

ročně severskou zemi navštíví miliony turistů. 

Vlídnost finských lidí a ochota pomoci je neuvě-

řitelná. Helsinky vás přivítají svou dechberoucí 

architekturou, obrovskými trhy a  množstvím 

útulných kavárniček. Hlavní město Finska je 

nejbohatší a také nejvíce obydlenou částí země. 

V centru Helsinek se nachází oblíbené Senátní 

náměstí známé nejen pro své vyhlášené vánoč-

ní trhy, ale i díky krásné katedrále, která se zde 

nachází. Lutheránská katedrála je považována 

za hlavní znak srdce Helsinek a  je přímo nut-

ností ji navštívit. Při procházce po zasněženém 

náměstí ve večerních hodinách, kdy je katedrá-

la navíc osvětlená, si budete připadat jako v po-

hádce. Jedním z nejstarších míst, kde celoroč-

ně probíhají trhy, je Kauppatori. Díky krásnému 

počasí je toto místo v  létě plné turistů, kteří si 

užívají rozmanité barvy trhu do sytosti. V zimě, 

kdy je zde lidí o poznání méně, si můžete koupit 

teplý masový koláč nebo se zahřát u polévky 

na jedné z mnoha lodí, jež kotví nedaleko. Se-

verské země jsou známé pro svou krásnou pří-

rodu, a tak by byla ostuda nenavštívit alespoň 

jeden park. Nedaleko centra města se nachází 

park Esplanadi, kde budete moci nerušeně re-

laxovat a užívat si zeleně.

Něco dobrého na zub?  
Zkuste karjalanpiirakka
Jíst se musí, to dá rozum! V  severských ze-

mích vás nepřekvapí, že mezi hojně využívané 

suroviny patří ryby a mořské plody. Oblíbené 

jsou ryby sladkovodní i mořské. Švédi i Finové 

milují lososa, kterého připravují na různé způ-

soby, a servírují k němu brambory ve slupce. 

Zajímavostí je, že velmi často chuť ryb dopl-

ňuje kopr, ať už v omáčce nebo jen jako koření 

na posypání ryb. Pochutnáte si i na slanečcích 

a  sledích, které prodávají téměř všude. Mezi 

světově známé patří švédské masové kuličky 

a finské zapečené pirožky plněné směsí rýže 

s  nevyslovitelným názvem karjalanpiirakka. 

Ve Švédsku patří mezi největší lahůdky jelení 

a  sobí maso, které bývá servírováno s  bru-

sinkami pro zjemnění chuti. Finové mají zase 

rádi maso losí, které podávají v podobě rolá-

dy s brambory a  kořenovou zeleninou, jež je 

– stejně jako u nás v zimních měsících – velmi 

oblíbená. Na  snídani severské národy milují 

ovesnou kaši se skořicovým cukrem, cereální 

chléb s různými druhy sýrů a džemy. Asi není 

nutné zdůrazňovat, že severská kuchyně je 

velmi zdravá. 

Sklenička na oslavu?
O  panáku na  oslavu vítezství našich kluků 

na  ulici ani nepřemýšlejte. Ve  Stockholmu 

i v Helsinkách totiž platí úplný zákaz konzuma-

ce jakýchkoliv alkoholických nápojů na ulicích 

či veřejných prostranstvích. Pokud budete 

shánět alkohol mimo hospody a bary, nespo-

léhejte se na supermarkety jako v Česku. Pro 

jakýkoliv silnější alkohol, než je 4% pivo, se 

musíte vydat do  specializovaných obchodů, 

které během týdne zavírají v podvečer a o ví-

kendech mají zkrácenou pracovní dobu nebo 

jsou zcela zavřené. Při bujarém večírku v baru 

se oproti cenám v  Česku pěkně prohnete. 

Není tedy asi překvapením, že kvůli přísným 

podmínkám týkajících se konzumace alkoholu 

patří severské státy k největším spotřebitelům 

kávy. Ta se pije při všech společenských pří-

ležitostech.

Pozn. šéfredaktora: Mohutnou konzu-

maci si Švédové i  Finové dopřávají na  tra-

jektech, které vyjedou do  mezinárodních 

vod. Tady nastává přímo likvidace alkoholu 

v bezcelním pásmu, o které se nám ani ne-

sní. Při příjezdu lodě do přístavu se pak bor-

ci snaží tvářit jako střízliví, protože na mo-

lech mnohdy čekají policisté, kteří každého 

opilce dopraví na záchytku. Zde je pak čeká 

alternativní trest v podobě úklidu jim přidě-

lené oblasti, na kterou si musejí hříšníci vzít 

neplacené volno. Snad proto je zde poměr-

ně čisto. A aby postih byl extra tvrdý, jména 

hříšníků, jejich postavení v  práci i  adresa 

jsou zveřejněny v místních denících!

Nezapomeňte fandit!
Není důležité, jestli český národní hokejový 

tým podpoříte přímo v místě konání, v české 

hospůdce nebo doma u  televize. Jsem si jis-

tá, že emoce potečou proudem úplně všude. 

Nezapomeňte se správně naladit a  připravit 

hlasivky. Naši kluci započnou svůj boj o další 

medaile již 3. května v zápase s Běloruskem. 

TAKŽE ČEŠI, DO TOHO!

autorka: Tereza Šupková, foto: autorka, Sören Andersson

Letos tomu nebude jinak. Květnové mistrov-

ství světa bude hostit Finsko a  Švédsko – 

konkrétně jejich hlavní města. Herní systém 

zůstane stejný jako v loňském roce. Ve dvou 

základních skupinách po  osmi týmech se 

odehrají zápasy každý s každým, čtyři nejlep-

ší týmy postoupí do play-off. Ve čtvrtfinále se 

potom utkají týmy ze stejné skupiny. Český 

národní tým byl zařazen do švédské skupiny, 

takže pokud budete chtít naše hráče podpo-

řit přímo ve Stockholmu a ještě nemáte lístky, 

zkuste štěstí na švédském ticketingovém por-

tále Ticnet.se. 

Stockholm, město intelektuálů
Hlavní město Švédska Stockholm leží na vý-

chodním pobřeží země a málokdo ví, že se 

rozkládá na  čtrnácti ostrovech. Patří mezi 

nejvýznamnější obchodní a  průmyslová 

centra země. Každoročně se zde scházejí ti 

nejlepší z nejlepších na předávání Nobelovy 

ceny, která oceňuje nejen vědce, ale i bojov-

níky za mír nebo nejlepší literáty. Stockholm 

nabízí také bohaté kulturní vyžití. Královský 

palác láká turisty na oblíbenou výměnu strá-

ží a  prohlídky bohatě zdobeného interiéru 

s průvodcem. Úžasným zážitkem je hodinu 

a půl dlouhá prohlídka města, která je zdar-

ma. Ano, zdarma! Přátelští průvodci plní 

energie vám při procházce městem podají 

zábavnou formou základy švédské historie, 

stejně jako vás upozorní na  nejdůležitější 

památky. Vzhledem k  tomu, že prohlídky 

jsou zdarma, doporučuje se dát průvodcům 

spropitné podle vlastního uvážení. Možná 

právě proto jsou průvodci stále usměvaví 

a ochotní, z  něčeho přece žít musí. Při ná-

vštěvě staré části hlavního města si budete 

připadat jako v  minulosti. Zachovalá archi-

tektura barevných domků vám jednoduše 

učaruje. Za návštěvu stojí také palác Drott-

ningholm, který bývá často přirovnáván 

k francouzským Versailles, národní muzeum 

nebo stockholmská katedrála ze 13. století.

Ericsson Globe
Hokejové mistrovství ve Švédsku se odehraje 

v hale Ericsson Globe, známé dříve jako Glo-

be Arena. Z dálky vypadá jako velký bílý míč. 

Otevřena byla v  roce 1989 u  příležitosti MS 

v  ledním hokeji a  její stavba trvala rok a  půl. 

Kapacita má 16 tisíc diváků, na lední hokej se 

pak vejde 13  850 diváků. Ericsson Globe je 

hala, která slouží švédskému národnímu ho-

kejovému týmu. Pořádají se v  ní však různá 

sportovní klání.  

V roce svého otevření, kdy jsme u nás ještě 

čekali dlouhé pořadí na pevnou telefonní linku, 

už byla vybavena špičkovými technologiemi, 

tehdy to například byly linky ISDN pro rychlý 

přenos dat a obrázků – každý novinář ubyto-

vaný ve  vedlejším hotelu měl k  dispozici dvě 

datové linky. Ostatně Švédsko a  Finsko jsou 

velmoci, které světu směr vývoje komunikač-

ních technologií diktovaly. 

Hala Ericsson Globe má v  průměru 110 

metrů a na výšku měří 85 metrů. V roce 2010 

zazářila novinkou – byly na ní instalovány dva 

výtahy, kde v  jedné gondole tvaru skleněné 

bubliny jedoucí po  povrchu haly se zájemci 

dostanou do výšky až 130 metrů nad mořem 

a při dojezdu na horní stanici se mohou kochat 

neuvěřitelně krásným výhledem na  švédské 

hlavní město a jeho okolí. 

Když však budete ve Stockholmu, nenech-

te si ujít návštěvu místní radnice, postavené 

z červených cihel. Nebudeme říkat více, snad 

jen tolik, že to opravdu stojí za to!

CESTOVáNÍ • ŠVÉDSKO A FINSKO

Češi,
do toho!

Hokej patří k česku stejně neodmyslitelně jako pivo. Zápasy naší reprezentace každoročně scelují 
národ a přinášejí slzy štěstí i smutku. Lidé fandí, kde můžou. Hospody jsou narvané k prasknutí, 
fanoušci si hrdě malují na tváře vlajky a chtějí jediné – aby ti naši kluci vyhráli!

Helsinky: Katedrála na Senátním náměstí. 

Stockholm: staré město. 

Stockholm: Hala ericsson Globe byla nedávno vybavena dvěma průhlednými výtahy, které vás vyvezou do výšky 130 metrů. pak se 
můžete kochat pohledem na hlavní město Švédska a jeho blízké okolí. 
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větších obrazovek je součástí úsilí společnosti 

Samsung o rozšíření počtu modelů, které mají 

úhlopříčkou o velikosti nad 60 palců. 

Vlajkovou řadu LED televizorů společnosti 

Samsung pro rok 2013 uzavírá model F7000, 

který se může pochlubit tenkým rámečkem, 

jehož vzhled podtrhují stříbrné akcenty a ele-

gantní křivky, které na  dolní části televizoru 

vytvářejí vlnkový efekt. Také model F7000 je 

vybaven čtyřjádrovým procesorem.

 

Zachycení okamžiku
Samsung zůstává věrný své vizi Smart Ca-

mera. Nejnovější přírůstek do  řady NX, mo-

del NX300 v sobě spojuje výjimečnou kvalitu 

obrazu a  schopnost rychlejšího i  přesnějšího 

zachycení snímku. Jako základ tady slouží na-

horu i dolů odklopný dotykový AMOLED dis-

plej s  úhlopříčkou 84 mm, objektiv Samsung 

NX 45mm F1.8 2D/3D, který představuje první 

3D systém ve spotřebitelské kategorii schopný 

zachytit fotografie i nahrávat 1080p Full HD vi-

dea. Základem vynikající kvality obrazu posky-

tovaného fotoaparátem NX300 je jeho nový 

20,3megapixelový APS-C CMOS snímač. 

Rovněž jedinečný obrazový procesor DRIMe 

IV představuje pokrok v oblasti rychlosti a kva-

lity fotografie a  zajišťuje věrnější reprodukci 

barev a  vyšší redukci šumu. Pro okamžitou 

výměnu dat je tu připraveno Wi-Fi. 

Revoluční změna v kuchyni 
Samsung Smart Oven (MC32F606) je vybave-

na technologií chytrých senzorů a nabízí kom-

binaci kvalitní přípravy jídel s  elegantním de-

signem. Tento kuchyňský spotřebič byl navržen 

tak, aby domácnostem nabídl pohodlné použití 

a funkce, které jim umožní ušetřit čas i námahu 

a připravit přitom zdravá a chutná jídla.

Technologie Slim Fry umožňuje připravovat 

křupavá jídla bez oleje. Smart Oven v  sobě 

kombinuje gril s horkovzdušnou troubou, tak-

že dokáže připravit jídlo, které je propečené 

a  má přitom křupavou kůrku. Není nic snaz-

šího, než vykouzlit ze zeleniny, masa a dalších 

surovin jídlo, na  kterém si pochutná celá ro-

dina, nebo v  několika minutách připravit ze 

zmražených hranolků horkou a křupavou do-

mácí pochoutku. 

Samsung používá kvůli vynikajícím funkč-

ním vlastnostem keramický smalt, takže vni-

třek trouby je extrémně hladký a  umožňuje 

snadné odstraňování tuku i  mastnoty. Kera-

mická vrstva také zabraňuje množení baktérií 

a absorpci pachů.

čtyřdveřová chladnička s  lepší 
organizací prostoru 
Největší chladnička od Samsungu nabízí přes 

540 litrů užitného prostoru pro efektivní uspo-

řádání obsahu. Krom toho má nově navržený 

zásobník ledu Ice Master tenčí profil, takže ne-

zabírá uvnitř chladničky tolik místa a  jeho ka-

pacita je vyšší než u standardních zásobníků. 

Inovativní chladnička má rovněž přihrád-

ku Coolselect Zone, která je ve výši pracovní 

plochy kuchyňské linky, čímž v  kuchyni vy-

tváří čistou linii. Samotná přihrádka má čtyři 

zvláštní přednastavené teploty, což uživatelům 

umožňuje zvolit teplotu optimální pro ukládané 

potraviny: pro maso a  ryby (–1 °C), chlazené 

nápoje (1 °C), lahůdky a svačinky (3 °C) a víno 

+ chuťovky na party (5 °C).

 

Navibot CornerClean
Pokud je používán tento robotický přístroj, 

eliminuje se nutnost úklidu běžným vysava-

čem. NaviBot totiž uklízí komplexně, efektivně 

a  účinně. Pomocí patentované technologie 

Samsungu si vysavač NaviBot vytvoří mapu 

domácnosti a automaticky se dobíjí. Nevyža-

duje zásahy ani interakci ze strany uživatele. 

NaviBot CornerClean uklízí i pod nábytkem 

a  je konstruován tak, aby dosáhl do nejzaz-

ších rohů, bez problémů se dostal přes práh 

dveří a  pronikl pod nábytek a  do  všech zá-

koutí, kde je úklid kvůli ztíženému přístupu 

nepravidelný. Vysavač se dostane do  všech 

štěrbin, které mají na  výšku nad  80 mm. Je 

opatřen i širším kartáčem pro rychlejší a účin-

nější uklízení.

Praní prádla ve velkém stylu 
Samsung představil pračku Samsung Eco 

Bubble (WF80F5E) s  technologií Eco Bubble. 

Tento spotřebič se vyznačuje skvělým de-

signem a  pokročilými funkcemi, se kterými 

jsme se dosud nesetkali. 

Kombinace horké vody a  rychlých otáček 

při praní byla dlouho nutným zlem, které vedlo 

k rychlejší ztrátě kvality tkanin a vyšší spotřebě 

energie. Nová pračka Samsung Eco Bubble 

vše uvedené mění pomocí technologie praní 

ve  studené vodě Eco Bubble. Využívá gene-

rátor vzduchových bublin, jenž začne fungovat 

při spuštění pracího cyklu. Ve vodě se vytvářejí 

bublinky, které rozpouštějí a  aktivují enzymy 

pracího prostředku, který tak do prádla proni-

ká rychleji a rovnoměrněji. 

Smart Evolution Kit
V reakci na potřeby zákazníků, kteří chtějí stále 

držet krok s nejnovějšími technologiemi, před-

stavila společnost Samsung funkci Smart Evo-

lution Kit pro smart televizory Samsung. Ta se 

postará o upgrade televizoru, který získá vlast-

nosti televizoru z  nabídky 2013, aniž by si ji 

museli kupovat. Do televizoru starší modelové 

řady se vsune Smart Evolution Kit, což je vlast-

ně další počítač, a  ten se nabídne inovované 

funkce nových řad televizí. Jeho cena bude 

kolem pěti tisíc korun a bude možné s ním pro-

vádět „update“ na přístroje až pět let staré. 

Letošní televizory přicházejí se šesti tunery 

(2x DVB-T, 2x DVB-S a 2x DVB-C), aby bylo 

možné nezávisle nahrávat jeden program 

a druhý sledovat v televizoru. Můžete si ale ne-

chat na jedné obrazovce zobrazit dva progra-

my najednou a nasadit si brýle, které jednomu 

hráči propustí oběma stejně polarizovanými 

okuláry signál pro jedno oko a druhému pro-

pustí signál pro druhé oko. Můžete se s man-

želkou koukat na stejnou televizi, každý máte 

svůj program na  velké obrazovce a  zvuk jde 

do vašich uší přes sluchátka. Stejně tak mů-

žete zvolit řešení, kdy se jeden dívá na televizní 

obrazovku, a druhému je dodáván signál bez-

drátově přes Wi-Fi do jeho tabletu.

 

Televize 
Samsung pro tento rok otevřel nový svět mož-

ností v domácí zábavě představením celé řady 

televizí s  velkou obrazovkou, včetně prvního 

osmdesátipětipalcového modelu Ultra High 

Definition TV (UHD TV) model 85S9 a stěžej-

ní Smart LED TV model F8500. Ta vyniká ne-

otřelým designem Magnum, který zde zažil ev-

ropskou premiéru. Futuristický design je ještě 

podtržen tmavě titanově kovovou barvou, ultra 

tenkým rámem, přirozeně zaoblenými tvary 

a unikátním podstavcem, díky čemuž televizor 

vypadá spíše jako umělecké dílo než jako TV.

Samsung LED Smart TV F8500 nabízí jas-

nější, živější obraz s  větší barevnou paletou, 

sytějšími odstíny černé a  vyšším kontrastem, 

což je výsledkem technologie Micro Dimming 

Ultimate vyvinuté Samsungem. Modely F8000 

a  F8500 patří k  prvním chytrým televizorům 

společnosti, které jsou vybaveny čtyřjádrovým 

procesorem.

Poprvé v  Evropě Samsung odhalil novou 

velkoformátovou S9 UHD TV. Ve  srovnání 

s Full HD televizorem nabízí Samsung TV S9 

čtyřikrát vyšší rozlišení a  je vybavena zdoko-

nalenou technologii umožňující dosáhnout 

extrémně vysokého kontrastního poměru 

a zobrazit sytější černou a zářivější bílou. UHD 

televizor Samsung S9 s úhlopříčkou 85 palců 

a ultra HD rozlišením představuje jednu z nej-

větších obrazovek pro domácí užití. Nabídka 

REPORTáŽ • SAMSUNG FORUM 2013

Umíme
bílou i černou!

Začátkem února sebevědomí Korejci uspořádali každoroční představení výrobků pro evropský 
trh. Tato akce nese už léta název Samsung Forum. Letos si Samsung vybral auditorium kongreso-
vého centra Grimaldi Forum v monaku.

Trouba Samsung Smart Oven nabízí množství programů a má i vestavěný jogurtovač.

Model NX300 s 20megapixelovým snímačem se stává vlajkovou 
lodí Samsungu v oblasti fotoaparátů.

NaviBot poté, co zaregistruje přítomnost rohu, aktivuje příslušné 
kartáče, které se vyklopí a roh dokonale vyčistí.
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Na představení bylo zajímavých několik momen-

tů. Společnost TP Vision, která loni od společ-

nosti Philips převzala značku Philips pro oblast 

televizí a  domácích kin, nemá zatím televizor 

s rozlišením 4K, tedy UHD, jinak řečeno televizor 

s ultravysokým rozlišením 3 840 x 2 160 obrazo-

vých bodů. Ale jinak se to novinkami v produk-

tových řadách jen hemžilo. Televizory řady 2013 

vynikají lehkým provedením stojánků, úzkým 

rámečkem kolem obrazovky, používají skvělé 

panely pro zobrazení 3D obrazu s aktivním i pa-

sivním zobrazováním (podle modelu). Ale hlavně: 

pokračují ve Philipsem nastoupené cestě, která 

se nazývá Ambilight. Jde o systém, který osvět-

luje plochu za  televizorem několika způsoby, 

čímž přispívá k lepší pohodě při sledování tele-

vizních pořadů a oči diváka nejsou zatěžovány 

příliš vysokým kontrastem obrazovek, který se 

podle modelu dostává až k hranici 500 000 : 1. 

Ambilight stále táhne
Vyznavači špičkových televizorů už delší dobu 

volí televizory Philips s  osvětlením Ambilight. 

Tento systém je znám od  roku 2002, kdy ho 

vynalezla právě společnost Philips, aby jej 

poprvé osadila do  televizorů modelové řady 

2004. Dnes můžete mít Amibilight ve  dvou 

provedeních. Jako dvoustranný, kdy jsou ba-

revná světla, většinou navazující na  barevné 

části na kraji obrazovky (možné je ale i static-

ké zobrazení a několik různých režimů reakce 

barvy na pozadí za televizí na právě promítaný 

obraz), zobrazována do  dvou směrů: napra-

vo a  nalevo. Tento systém najdete nyní v  te-

levizorech řad 5000 a  6000. U  modelů řady 

5000 se označuje Ambilight Spectra 2-sided 

a  u  řady pak Ambilight Spectra XL 2-sided. 

U špičkových modelů Philipsu, řad 7000/7100 

a 8000, pak najdete třístranný systém Ambili-

ght Spectra XL 3-sided, který vyzařuje světlo 

ještě na stěnu nahoru za televizní přijímač. 

Kdo neviděl, neuvěří, že tento systém je 

opravdu velice zajímavý a působí zklidňujícím 

dojmem, neunaví tak brzy oči a barvy vrhané 

na zeď za televizorem jako prodloužení barev-

ných ploch přesně odpovídají – to proto, že 

u  systému Ambilight lze zadat barvu pozadí, 

tedy barvu nátěru stěny za  televizorem. Díky 

tomu má barevné prodloužení krajů obrazovky 

promítané na zeď vždy tu správnou barvu.

Smart TV
Nová řada televizorů přichází u vyšších modelů 

s podporou smart TV, tedy chytré televize, kde 

můžete kromě vysílání DVB-T/C/S přijímat i in-

ternetový obsah. Vývojáři dokonce šli tak dale-

ko, že je možná kombinace příjmu televizního 

vysílání a na šedě podbarveném rámečku vám 

jede i diskuse – předváděno bylo na Twitteru 

přímo v obraze. Novinkou je i podpora on-line 

komunikací, kdy většina nových modelů má 

vestavěnou kameru na  čelním panelu dole, 

která ovšem – pro ty, kdo si myslí, že je ně-

kdo může sledovat – je vybavena mechanic-

kou krytkou, která zasunutím zakryje objektiv 

kamery. 

Domácí kina
Domácí kina řady Fidelio se dočkaly nových 

nápadů. Kromě systémů, které lze umístit pod 

televizor, tu najdete systém tvořený kulovými 

reproduktory, ze kterých vedou držáky vyso-

kotónových reproduktorů. Celek vypadá velmi 

zajímavě. Zaujal nás rovněž systém s  odní-

matelnými reproduktorovými soustavami. Ty 

se vyjmou ze základny a pak vydrží hrát jako 

satelity v místnosti po dobu až tří hodin – pou-

žívají se pak jako ruchové zadní reproduktory. 

Pokud jsou však zasunuty v základní jednotce, 

ta dokáže vypočítat prostorový zvuk i pro ta-

kovéto řešení. 

PHILIPS • REPORTáŽ
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Televizory jsou nejprodávanějším zbožím, a tak 

jim byl i letos věnován největší prostor, byť pa-

radoxně nikoli v  otevírací řeči celého setkání. 

Tam jsme mohli zaslechnout slova o systémech 

využití energie vedoucích nejen k úsporám, ale 

i  ke komplexnímu návrhu například pro rodin-

ný dům. Neméně zajímavé ale byly i  fotoapa-

ráty, například kompaktní SZ9 s cenou kolem 

5.500 Kč a  zoomem začínajícím na  25 mm 

(10x). Za  pozornost stojí ovšem i  jednodušší 

SZ3 (3.500 Kč) v  totožném zoomu a  designu 

a s podporou videa v HD Ready. To nejzásad-

nější se ale letos odehrávalo v televizorech.

Zásadní změny
EPG: Tou první a nepochybně dlouho očekáva-

nou inovací, je programová nabídka EPG, kte-

rou nyní doprovází obraz i zvuk. 

Domácí obrazovka (My Home Screen) před-

stavuje redefinici přístupu k chytrému televizoru. 

Už při instalaci – pokud je funkce k dispozici, což 

je u většiny nabídky – si vybíráte, do jakého režimu 

vám naběhne. Zda do klasiky, tedy na televizní ka-

nál, nebo například do toho, co vidíte na snímku. 

Pokud má televizor kameru, což platí o nejvyšších 

modelech, může dokonce po zapnutí identifiko-

vat tvář a zpřístupnit vám vaši obrazovku. 

Opravdové dvoutunerové televizory: Obrov-

skou novinkou jsou dva tunery, které mnozí z nás 

pamatují z klasických CRT televizorů. U Panaso-

niku je najdete u  DT60 a  WT60 (LCD) a  VT60 

a ZT60 (plasma) a jde opravdu o to, že všechny 

tunery, s výjimkou analogového, jsou zdvojeny. 

Není tak problém jeden pořad natáčet a druhý 

sledovat, nebo natáčet dva různé kanály, jeden 

například satelitní a druhý pozemní. 

Hlasové ovládání a  vyhledávání: Možná si 

řeknete „to mají všichni“, ale kdo umí hlasově 

i vyhledávat? A to jak na  internetu, tak na do-

mácí síti či na médiu připojeném přes USB. Za-

tím to nejde česky, ale výrobce nás ubezpečil, 

že tato funkce bude do již distribuovaných pří-

strojů dohrána. 

Bohužel není místo pro řadu dalších věcí: 

nové elegantní podstavce (viz foto v  obsahu), 

výborné dálkové ovladače s  dobře čitelnými 

tlačítky či třeba kreslení elektronickým perem 

po plazmovém televizoru. Pojďme proto rovnou 

k televizorům. 

Televizory ve stručnosti
V devíti LCD řadách je 28 modelů a všechny – 

s výjimkou základní B6 s plošným podsvícením 

Direct LED – pracují podsvícením v rámu (Edge 

LED). Základem, na kterém celá nabídka stojí, 

bude nepochybně výborně vybavená řada E6, 

kterou vám přinášíme v aktuální recenzi. 

U  plazem je základem ST60, celkem je 

v nabídce dvanáct modelů a nejvyšší řada se 

jmenuje VT60. Nad ní je pouze ZT60 (viz foto 

v obsahu) dostupná v jediné úhlopříčce 152 cm. 

O ní se však mluví jako o referenční a v Nice ho 

Panasonic přímo srovnával s už neprodávaným 

legendárním etalonem Pioneer Kuro. A  nedo-

padl nejhůř! 

A rady pro snazší orientaci?
• Pokud chcete to nejlepší, orientujte se u LCD 

na panely typu IPS, u plazem pak na NeoPlasmu. 

• Jestliže hledáte výtečnou kombinaci cena/

výkon, u  LCD neopomeňte E6 (viz náš test), 

u plazem pak ST60. 

• Poprvé máte na výběr mezi jedním a dvěma 

tunery, takže můžete např. jeden kanál sledovat 

a druhý mít v okně nebo ho nahrávat. Lze ho 

dokonce sledovat i  na  jiném televizoru, na  ta-

bletu či chytrém telefonu.

Novinky nabíhají právě teď a  do  května by 

měly být na  trhu všechny přístroje. Nejvyšší 

řady, případně úhlopříčky, pak máme očekávat 

v červnu.

REPORTáŽ • PANASONIC CONVENTION 2013

a televizory
Parádní design

Letošní setkání ve francouzském Nice by se dalo shrnout do krátké věty: Tolik zásadních inovací 
u plochých televizorů Panasonic ještě nepamatujeme.

Jedna z nejdůležitějších inovací „televizního panasoniku“ pro 
rok 2013: „My Home Screen“ neboli plně definovatelná Domácí 

obrazovka.

Nádhera… co říkáte? Design nejen LcD televizorů se letos 
opravdu povedl a panasonic nikdy v minulosti neměl tak 

stylově vytříbené přístroje.

Ambilight jede
Společnost TP Vision, která vlastní značku Philips, si vybrala poslední březnový den pro prezen-
taci novinek své produktové řady. Novinky jsou hodně zajímavé, i když takové trochu „uťápnuté“ 
ve srovnání s konkurencí.

Ovladače philips už od loňského roku mají dvě části: vrchní, na 
jakou jste zvyklí, a spodní, která se používá ve funkci klávesnice 

především při přepnutí na režim chytré televize nebo při 
komunikaci prostřednictvím sociálních sítí.



iNSpirace eUrONicS • 2/201362 autor: Milan Loucký, foto: ETA

SOUTĚŽ • O PRODUKTY SPOLEČNOSTI ETA

Zařízením, které však je určeno pro obě jme-

nované skupiny a je doplňkem každé domác-

nosti, je zcela bezpochyby vysavač. Společ-

nost ETA přichází v  prvním pololetí tohoto 

roku se dvěma přístroji, které výrazně usnadní 

vysávání, což pro někoho není zcela určitě pří-

jemná činnost. 

ETA belo 

První novinkou je sáčkový vysavač ETA Belo, 

který používá systém elektronického rozběhu 

motoru Soft Start, takže při zapnutí otáčky 

motoru vysavače postupně najedou na  plný 

výkon a  zapnutím vysavače není přetěžová-

na elektrická síť. Vysavač má elektronickou 

regulaci sacího výkonu, kdy výkon lze snad-

no regulovat pomocí ovládače umístěného 

na  hubici, jíž je zakončena sací hadice. ETA 

Belo používá univerzální prachový sáček Uni-

bag, který je stoprocentně hygienický, protože 

při jeho vyjímání z  vysavače se uzavře jeho 

patentově chráněný vstupní otvor. Objem ví-

cevrstvého sáčku je 2,5 litru a jeho naplnění je 

elektronicky signalizováno. Motor a vyfukova-

ný vzduch je filtrován HEPA filtrem H13, který 

zachytí i ty nejmenší mikroorganismy, jako jsou 

roztoči, pyl, bakterie – proto je vhodný i do do-

mácností, kde žijí alergici. Vysavač se vyzna-

čuje velmi tichým chodem, úroveň akustické-

ho hluku dosahuje jen 72 dB(A). Příkon tohoto 

přístroje je 1 600 W, sací výkon dosahuje až 

450 W. Dálka samonavíjecího kabelu je 9,5 m, 

což zajistí velký akční rádius až 11 metrů. Pří-

slušenství Premium Clean rozšiřuje základní 

výbavu vysavače a  skládá se z  dlouhé štěr-

binové hubice s pevným kloubem, velmi úzké 

štěrbinové hubice s flexibilním kloubem a kar-

táčkem, kartáčové hubice, polštářové hubice 

s pevným kloubem a odnímatelným kartáčem, 

multihubice 3 v 1 a redukce.

ETA Mariner
Tento silný pomocník je určen pro suché i mok-

ré vysávání a  pro šamponování uklízených 

ploch se sedminásobnou filtrací – díky použí-

vaným pětivrstvým sáčkům se čtyřnásobnou 

životností oproti sáčkům běžným. Vysavač má 

dva mikrofiltry. Jeho příkon je 1 450 W a sací 

výkon dosahuje 300 W. Speciální řešení kon-

strukce pojezdových koleček a jejich větší roz-

teč spolehlivě zabrání převrácení vysavače. 

Objem nádoby na smetí je pět litrů, a proto ji 

není nutné tak často vyprazdňovat. Nalévání 

čisticího roztoku se provádí v horní části vysa-

vače a děje se bez nutnosti demontáže pláš-

tě. Vysavač má funkci hloubkového propírání 

a  je vybaven navijákem kabelu s délkou šest 

metrů, což zaručuje akční rádius devět metrů. 

Příslušenství tvoří podlahová hubice, hubice 

na tvrdé podlahy, turbohubice, hubice na ča-

lounění, štěrbinová hubice, kartáč, malá a vel-

ká šamponovací hubice. 

Soutěžte o vysavače s ETA!
Odpovědi zasílejte do pátku 23. května 2013 

na  e-mail inspirace@motyl.cz nebo poštou 

na  adresu Inspirace Euronics, P.  O. Box 

218, 757 01 Valašské Meziříčí. Do předmě-

tu e-mailové zprávy nebo na obálku uveďte 

heslo „Soutěž“. Pro rychlejší jednání o zaslá-

ní výhry předejte své telefonní číslo. Výherci 

budou zveřejněni v  příštím čísle časopisu, 

které vyjde v pondělí 17. června 2013.

SOUTĚŽ

Vyhrajte jeden ze šesti vysavačů!
Společnost ETA si vybudovala během let pozici „tradiční české 
značky“, která přináší našim domácnostem přístroje, jež jsou 
pro její chod mnohdy nezbytné. Usnadňují práci nejen hos-
podyňkám, ale i celé rodině. Přístroje, které ETA vyrábí, mají 
parametry plně srovnatelné s konkurencí. Nejen co se týče 
technických parametrů, ale i třeba i designu.

1. Co znamená název Premium Clean u vysavače Belo? 
2. Jaký sací výkon má vysavač Mariner?  
3. Na kolik let je u vysavače Mariner prodloužena záruka?

Můžete vyhrát jeden 
ze šesti vysavačů ETA 
v celkové hodnotě 
dvacet tisíc korun:

OTáZKy

A CO MŮŽETE VyHRáT TENTOKRáT?

2x sáčkový vysavač ETA Preto
2x sáčkový vysavač ETA Latimo
2x sáčkový vysavač ETA marell
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ZÁBAVA • KřÍŽOVKA

Znění tajenky křížovky zasílejte do pátku 23. května 2013 na e-mail inspirace@motyl.cz nebo poštou na adresu Inspirace Euronics, P. O. Box 218, 757 01 Valašské Meziříčí. Do 
předmětu e-mailové zprávy nebo na obálku uveďte heslo „Křížovka“. Abyste mohli vyhrát, musíte správně vyluštit znění křížovky. Pro rychlejší jednání o zaslání výhry předejte své 
telefonní číslo. Výherci budou zveřejněni v příštím čísle časopisu, které vyjde v pondělí 17. června 2013. 

Démonicky elegantní hi-fi mikrosystém LG CM2820 s CD přehrávačem o výkonu 2x 20 W je vybaven Bluetooth pro při-
pojení libovolného chytrého mobilního telefonu či tabletu. Má i stojánek pro zasunutí iPodu, iPhonu a iPadu. Umožňuje 
převádět hudbu z CD na USB flash disk ve formátu MP3.

Vyhrajte jeden ze dvou mikrosystémů s CD od LG!
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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.



iNSpirace eUrONicS • 2/201366 autor: Milan Loucký, foto: archiv Euronics, Canon, Goddess

NA ZáVĚR

Výherci z minulého čísla

Soutěž o megabalíčky s firmou Valera

Připomínáme, že tři šťastní vítězové dostanou 

od nás balíček, ve kterém jsou zastřihovač 

vlasů Valera 648 Absolut, žehlička na vlasy 

Valera 647 Volumissima a fén Valera 584 

Swiss Metal Master Light Ionic Tourmaline.

A zde jsou výherci: 

1. Jana Rundová Vyskočilová z Plzně

2. Jaroslav Harapát z Ústí nad Labem

3. Hana Vyskočilová z Prahy 6 

Správné odpovědi na otázky z minulé 

soutěže zní:

1. Kde se vyrábějí vysoušeče Valera? 

Ve Švýcarsku.

2. K čemu slouží funkce ionizace? 

Pro menší poškození vlasů při fénování hor-

kým vzduchem.

3. K čemu slouží systém Rotocord? 

Proti zapletení šňůry.

Křížovka

Tři stylové konvičky Hyundai VKC 717 od 

nás za správné vyluštění křížovky s tajenkou 

„Keramické konvice Hyundai zpříjemní každé 

ráno“ získávají tito tři výherci:  

Eva Maťochová z České Lípy,  

Regína Večerková z Prostějova  

a Lenka Saláková z Přeštic.

Výhercům srdečně blahopřejeme a pro 

ostatní máme zprávu: příště to určitě vyjde 

právě vám!

příští číslo

„Závodní trasy jsou svou délkou i profilem kon-

cipovány tak, aby náročností uspokojily jak 

zdatné závodníky, tak i  rekreační sportovce, 

kteří vyhledávají výzvy. Pro závodníky budou 

připraveny hodnotné ceny v jednotlivých závo-

dech i pro vyhodnocení celé série závodů, která 

bude bodově propojena. Vítězové jednotlivých 

závodů získají atraktivní ceny v podobě finanč-

ních odměn v  celkové částce 85 tisíc korun 

a elektroniku. Vítězové celé série dostanou hor-

ská kola značky Specialized v hodnotě 240 tisíc 

korun či wellness pobyty v  Resortu Valachy,“ 

uvedl prezident Valachy Tour Vladimír Sušil.

První závod – Valachy Duatlon – se koná v ne-

děli 28. dubna. Později se uskuteční závod 

na  kole Bike Valachy (13. 7.), běžecký závod 

Běhej Valachy (26. 10.) a již tradiční minitriatlon 

Valachy Man (9. 8.), kterého se loni zúčastnil mj. 

běžec na lyžích Lukáš Bauer spolu se 400 zá-

vodníky.

Na  jednotlivé závody je možné se registrovat 

na www.valachytour.cz. K ubytování lze využít 

hotely Lanterna, Horal a Galik v Resortu Vala-

chy se dvěma relaxačními centry, vynikající kra-

jovou kuchyní a množstvím dalších služeb pro 

aktivní i  relaxační dovolenou uprostřed krásné 

přírody CHKO Beskydy.

Hrdým partnerem VALACHY TOUR je Euronics.

Chlazení
Jako tradičně s  příchodem 

léta přinášíme informace 

o  mrazení, chlazení, chlaze-

ní na  cestách a  o  novinkách 

v  této oblasti. Myslíme si, že 

vás toto stále aktuální téma 

určitě zaujme. 

Inspirace Euronics 3/2013 vyjde v pondělí 17. června 2013.

Hlavními tématy následujícího čísla budou:

Přidejte se k VALACHY TOUR
buďte u vzniku nové sportovní tradice! Ve Velkých Karlovicích 
na Vsetínsku se letos uskuteční první ročník VALACHY TOUR. 
Jde o seriál závodů organizovaných na profesionální úrovni pro 
sportovce každého věku i kondice. Zpestřením bude možnost 
poměřit síly s řadou známých profesionálních sportovců, kteří 
se aktivně zúčastní všech závodů. 

Hračky do auta
Znáte tu otázku „Už tam budem?“, pronesenou vašimi rato-

lestmi během cesty snad tisíckrát, která vás přivádí k šílen-

ství? Víme, jak na to a čím vaše 

ratolesti během cesty zabavit, 

aby jim cesta lépe ubíhala, a vy 

jste mohli být v pohodě. Přinese-

me i pár tipů pro pobyt v cílové 

destinaci.

www.eta.cz
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sušičky
sporáky
myčky nádobí 
vestavné spotřebiče

Vztahuje se na: 

televizory
ledničky
mrazničky
pračky


