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Vážení čtenáři Inspirace,

i když v době, kdy 

připravujeme toto 

číslo Inspirace, 

panuje venku 

počasí připomína-

jící spíše podzim, 

přesto doufáme, 

že se na dobu 

dovolených počasí zlepší a že vám přijdou 

vhod naše hlavní témata. Těmi jsou chlazení 

a výrobky na dovolenou. 

Zatímco v prvním případě vás seznámíme 

s tím, jak se nejlépe postarat o potraviny, 

aby ve vaší chladničce či mrazničce zůstaly 

dlouho čerstvé, ve druhém případě pak 

jde o tipy na zařízení, která udělají radost 

na dlouhých cestách za sluníčkem pře-

devším vašim ratolestem, a ruku na srdce 

– i vám. Kdo by chtěl neustále poslouchat 

nejoblíbenější větu pronášenou především 

malými dorostenci: „Kdy už tam budem?“ 

Pokud jsem zmínil slůvko tipy, chci vám 

– čtenářům – sdělit, že od tohoto čísla 

rozšiřujeme náš čtenářský servis o upo-

zornění na výrobky, které se nějakým způ-

sobem odlišují od těch ostatních. A proto 

v rubrice testů přicházíme s označením 

Tipů redakce. Tip redakce bude určen 

produktům, o nichž si myslíme, že se nějak 

liší od ostatních běžných výrobků ve své 

kategorii – vlastnostmi, schopnostmi i svou 

zvýšenou užitnou hodnotou. Cenový tip pak 

zase bude upozorňovat na výrobky, které 

nabízejí pro vás velmi zajímavý poměr cena/

výkon. Jinými slovy, že jejich koupí získáváte 

zařízení, které má velmi dobré parametry 

a přitom je cenově dostupné.  

Cílem zavedení této pro vás velmi užitečné 

služby – jak doufáme – bude usnadnit vám 

orientaci ve výrobcích, které testujeme, 

a upozornit na ty, o kterých si v redakci 

myslíme, že si obzvlášť zaslouží vaši pozor-

nost. Chceme vám být opět o něco blíž.

Přeji vašim ratolestem co nejlepší vysvěd-

čení, vám pak následně šťastnou cestu 

za sluníčkem, krásnou dovolenou a v srpnu 

se na vás opět těšíme s dalším vydáním 

vaší Inspirace – časopisu určeného právě 

vám, zákazníkům prodejen Euronics.
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Kombinace k pohledání
Další generace kombinovaných a přenosných DVD pře-

hrávačů Hyundai se jmenuje PDG924 DVBT a jak tušíte, 

vedle displeje (23 cm) s podsvícením LED nabízí rovněž 

tuner pro příjem vysílání DVB-T. Navíc zvládá hrát hry 

(několik jich dostanete na kartě SD) a v ceně jsou dokon-

ce i dva herní ovladače! K dispozici tak máte kompletní 

výbavu, která bezpochyby zabaví třeba vaše děti při cestě 

na dovolenou.

s tabletem do vany
Xperia Tablet Z je v současné době nejkvalitnější, vysoce 

výkonný 10,1palcový  tablet se systémem  Android. Je 

vyroben z kvalitních materiálů, které sdílí se svým telefon-

ním sourozencem Xperia Z. Xperia Tablet Z je neuvěři-

telně tenký (jen 6,9 mm) a lehký (495 g). K dostání bude 

v provedení Wi-Fi a 4G/LTE (16.990 Kč) nebo jen s Wi-Fi 

(12.990 Kč). Pohání jej superrychlý čtyřjádrový procesor 

Qualcomm Snapdragon S4 Pro. Tablet přichází s nejvyšší 

úrovní ochrany proti vniknutí vody (IP55 a IP57), jakou 

kdy zařízení této kategorie kdy mělo. Proto je imunní vůči 

náhodnému polití či postříkání. 

bezdrátové sdílení 
Tablet Gogen TA 10200 (5.990 Kč) má podobný vzhled 

i parametry jako stávající TA 10100, tedy především IPS 

displej o úhlopříčce 24,7 cm (9,7"), dvoujádrový procesor 

s frekvencí 1,6 GHz a operační systém Android 4.1. Má však 

také navíc několik důležitých vylepšení. Především podporu 

bezdrátových sítí, takže zabudováno je nyní jak Bluetooth, tak 

výkonnější Wi-Fi.

foto: Gogen, Hyundai, Lenovo, Sony

s rozlišením Full HD
LG Optimus G Pro (12.999 Kč) patří do stále se rozrůstající 

kategorie tak zvaných phabletů. S úhlopříčkou 5,5 palce, 

rozlišením Full HD (1 080 x 1 920), Androidem 4.2 a dis-

plejem IPS bude zcela jistě patřit k zařízením, o které bude 

na trhu zájem. Třeba i proto, že má čtyřjádrový procesor, 

2 GB operační paměti RAM, 32 GB paměti, zásuvku na kar-

tu micro SDHC a fotoaparát s rozlišením 13 megapixelů. 

Jeho hmotnost je 172 g a rozměry 76,1 x 150,2 x 9,4 mm.

s Rip and Flip displejem
Všestranné mobilní použití čtyřmi různými způsoby umožňu-

je Lenovo ThinkPad Helix s displejem Rip and Flip, který lze 

zcela oddělit od základny. Jde o nejlehčí plnohodnotný tab-

let s procesorem Intel Core 3. generace s vPro ve své třídě. 

11,6palcový displej je možné otočit o 180° a zacvaknout zpět 

do základny. ThinkPad Helix se tak promění v miniaturní kino 

a vydrží až deset hodin práce na baterii. Součástí zařízení je 

i dotykové pero.

Multimediální přehrávač
Přenosný multimediální přehrávač Gogen PMP930 

je vybaven displejem o úhlopříčce 23 cm (9") 

a v ceně 1.799 Kč dostanete nejen bohaté příslu-

šenství, ale i brašnu. Díky výklopné nožce ve stylu 

fotorámečků ho snadno postavíte do polohy, v níž je 

sledování filmů nejpříjemnější. Multimédia přehrává 

z flash disku nebo SD karty.
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Tříkilový fešák
U Toshiby Satellite C870 (11.990 Kč) se vše točí kolem 

obrovského displeje a z něj vyplývající plné klávesnice, tedy 

včetně numerického bloku. Při 44 cm (17,3") úhlopříčky je 

evidentní, že není určen pro časté nošení a jde spíše o náhradu 

stolního počítače pro ty, kteří nechtějí připojovat ani monitor ani 

klávesnici, a navíc si vystačí buď se zabudovanou destičkou, 

nebo bezdrátovou myší. Ta jde připojit i přes Bluetooth, takže vám 

nezabere ani jedno ze tří rozhraní USB.

s pistolí na video
Nové, tzv. pistolové a zároveň odolné videokamery Panasonic jsou 

určeny pro použití nejen v zimě, ale i pod vodou a důležité je, že s nimi 

pohodlně můžete natáčet i jednou rukou. HX-WA3 (7.000 Kč) a HX-

-WA30 pracují s rozlišením Full HD (1 920 x 1 080 bodů) a v prvním 

případě jde o menší a méně odolnou verzi zvládající mj. hloubku až 

5 m po dobu jedné hodiny. HX-WA30 (kolem 9.000 Kč) si poradí už 

s 10 m a teplotami do –10 °C. Má také už zabudováno Wi-Fi, takže 

kameru můžete propojit s chytrým telefonem či tabletem. 
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TENKÉ A LEHKÉ, s WI-FI I 3G

s WALKMANEM DO bAZÉNU, PŘEs DOTYK DO ZEsILOVAčE

V červnu, resp. na přelomu června a července zamíří na náš trh řada 

notebooků Acer a také jeden velmi zajímavý tablet, který lze ovládat jed-

nou rukou. Začněme však notebooky.

Aspire V5 a V7 jsou tenké a lehké a mají se prodávat od 9.990, resp. 

14.990 Kč za V7, který patří do kategorie ultrabooků. Zato nabídnou různá 

barevná provedení a také různé úhlopříčky nedotykového i dotykového 

displeje. 

Řada V5 nabízí plnohodnotnou podsvícenou klávesnici, z  displejů 

je na  výběr mezi úhlopříčkami 11,6" (29,5 cm, hmotnost 1,4 kg), 15,6" 

(39,6 cm) a 14" (35,6 cm), přičemž svou roli bude hrát i rozlišení. U toho si 

můžete zvolit mezi HD Ready (1 366 x 768 bodů) a Full HD (1 920 x 1 080 

bodů) dokonce i v té nejvyšší kvalitě, tedy panel s technologií IPS. Některé 

modely jsou osazeny čtyřmi reproduktory se zesilovačem a dekodérem 

Dolby Home Theatre s možností připojení notebooku k domácímu kinu. 

Z grafických karet tu máme klasickou sdílenou či plnou v podobě Nvidia 

GeForce GT 7xxM či AMD Radeon HD 8750. 

Ultrabooky Aspire V7 nabídnou stejně stylový a  tenký design, jejich 

spodní část má však speciální povrchovou úpravu, „hedvábnou“ na do-

tek. Na řadu už však přicházejí i flash disky (SSD) a mj. i technologie Intel 

WiDi pro napojení na televizor. 

Poslední novinkou je tablet Iconia A1, který se bude nabízet ve dvou 

podobách: A1-810 (od 4.990 Kč) 

s  Wi-Fi (802.11b/g/n) a  A1-811 

(od 5.990 Kč) s podporou mobilní 

komunikace přes 3G. Zabudo-

ván je vždy čtyřjádrový procesor 

s  taktem 1,2 GHz, displej s  pa-

nelem typu IPS, úhlopříčkou 7,9" 

(20,1 cm), poměrem stran 4:3 

a  rozlišením 1  024 x 768 bodů. 

Fotoaparát pracuje s  pěti mil. 

pixelů a video natáčí až v režimu 

1 080p při 30 sn./s. Herní fandy 

zase potěší zabudovaný gyro-

skop a vibrační odezva. 

Iconia A1 nabízí při hmotnosti 

410 gramů a  tloušťce 11 mm až 

sedmihodinovou výdrž a i to stojí 

za to!

První voděodolný walkman NWZ-W273 firmy Sony ocení zejména ti, kteří 

jsou aktivní a zároveň patří mezi milovníky hudby, bez níž se nedokážou 

obejít třeba ani v bazénu. Mezi hlavní přednosti přehrávače patří právě 

odolnost proti ponoření až do hloubky dvou metrů, přičemž dobu firma 

neudává, pouze hovoří o 100% odolnosti při plavání. Velmi příjemná je 

však i výdrž až 8 hodin při plném dobití a  také výtečné rychlodobíjení. 

Na hodinu provozu tak walkmanu stačí pouhé tři minuty.

Speciální fixace sluchátek se postará o to, aby nevypadly třeba ani při 

běhání, přepínání skladeb se podle výrobce provádí kdykoli dobře do-

stupným tlačítkem. Walkman se 4 GB paměti se dodává se sluchátky 

o frekvenčním rozsahu 20 až 20 000 Hz a dvěma různě velkými koncov-

kami a nastavitelným upevňovacím páskem, který je určen k upevnění 

za ucho a jeho hmotnost je pouhých 29 gramů. Za 2.099 Kč ho dostanete 

v černé, bílé nebo modré barvě. Druhým, opět unikátním výrobkem jsou dvoupásmové 40wattové 

reproduktory se zesilovačem CMT-BT60 a CMT-BT80 disponující bez-

drátovou technologií NFC, takže patřičně vybavený chytrý telefon stačí 

jen přiložit a ten se automaticky synchronizuje. Může pak začít přehrávat 

muziku bez jakékoli námahy či pracného vzájemného propojování a při-

hlašování obou zařízení navzájem. Vedle NFC lze však bezdrátově přená-

šet hudbu i prostřednictvím Bluetooth (BT60) a u modelu BT80 dokonce 

i přes Wi-Fi či AirPlay, což je technologie společnosti Apple.

CMT-BT60 a CMT-BT80 nechybí podpora přehrávání souborů na do-

mácí bezdrátové síti s podporou DLNA a zabudován je i konektor USB 

pro přímé propojení a současné nabíjení například „empétrojky“. Oba au-

diosystémy mají být ke koupi od přelomu června a července, ceny zatím 

nebyly stanoveny.
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PocketBook Color Lux

Dosud bylo čtení elektronických 

knih omezeno jen na černo-

bílé vnímání. Řada mode-

lů s  barevným displejem 

se ani nedostala na trh 

a  skončila u  prototy-

pů. První komerčně 

dostupná barevná 

čtečka elektronických 

knih s  nasvícením 

na  světě od  společnosti 

PocketBook je však na svě-

tě! „Nový PocketBook Color Lux po-

skytuje všechny benefity elektronického pa-

píru, doplněné vrchním nasvícením displeje 

pro večerní čtení a  pohodlným dotykovým 

ovládáním. To vše v kombinaci s přijatelnou 

cenou tvoří z  čtečky milník v  elektronickém 

čtení,“ sdělil Maksym Zheleznyak ze společ-

nosti PocketBook.

Vynález elektronického papíru přinesl lidem 

možnost číst elektronické publikace a  texty 

stejně pohodlně jako na papíře. Tato technolo-

gie je založena na principu zdravého čtení. LCD 

disp le je 

využívané v  monitorech, 

mobilních telefonech nebo tabletech jsou pod-

svíceny a  v  podstatě svítí uživatelům do  očí. 

Při zobrazování stále čerpají energii z baterie. 

Elektronický papír je speciální technologie, 

která při čtení působí dojmem skutečného pa-

píru, nesvítí do očí a nespotřebovává při zob-

razování žádnou energii. Jediným okamžikem, 

kdy elektronický papír potřebuje elektrický 

impulz, je okamžik, kdy překresluje stánku (při 

jejím otáčení). Vestavěná baterie má kapacitu 

3 000 mAh a dokáže na jedno nabití překreslit 

(otočit) až 5 400 stránek. 

Osmipalcový dotykový displej s  rozlišením 

600 x 800 obrazových bodů, s možností ovlá-

dání více prsty, je založen na technologii E Ink 

Triton. Zobrazí 4 096 barev a poskytuje vyni-

kající obraz včetně obrázků a časopisů. Poc-

ketBook Color Lux je ideální pro čtení periodik 

bohatých na mapy, fotografie a grafy i barev-

ných dětských komiksů a pohádek. Uživatelé 

mohou využít i  funkci Text to Speech, která 

dokáže předčítat elektronický text do sluchá-

tek či reproduktorů. 

Čtečky elektronických knih PocketBook 

dokážou zobrazit největší množství formá-

tů od  klasických elektronických knih až 

po  zobrazení ve  formátu PDF. To platí i  pro 

nový PocketBook Color Lux. Vestavěný mo-

dul Wi-Fi umožní přístup k  sociálním sítím 

a službě PocketBook ReadRate, která shro-

mažďuje hodnocení knih a publikací od čte-

nářů. Nainstalované slovníky ABBYY Lingvo 

pak pomáhají čtenářům při čtení cizojazyč-

ných publikací.

Čtečky jsou vybaveny pamětí od  4 GB, 

lze ji však rozšířit kartami Micro SD s kapa-

citou do 32 GB. Formáty, které čtečka zpra-

cuje bez nutnosti konverze, jsou: PDF, PDF 

DRM, EPUB, EPUB DRM, DJVU, FB2, FB2.

ZIP, DOC, DOCX, RTF, PRC, TCR, TXT, CHM, 

HTM, HTML, zobrazí obrázky ve  formátech 

JPEG, BMP, PNG, TIFF a  přehraje formát 

MP3. Předinstalované aplikace: Book Sto-

re, Browser, Calculator, Calendar& Clock,  

Chess, Coloring, Klondike, MP3 Player, Pho-

to, PocketBook Sync, RSS News, Scribble, 

Sudoku.

Rozměry; hmotnost; barevné provedení: 

170 x 202 x 9 mm; 300 g; černá a bílá.
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Společnost PocketBook představila světový 
milník v elektronickém čtení – první barevnou 
čtečku elektronických knih s na-
svícením – PocketBook Color 
Lux, která nastavuje laťku 
o stupeň výš. Na trhu by se 
měla objevit v průběhu 
června za 6.599 Kč.



autor: Miloš Chadt, foto: Electrolux, Eta, Mora, Siemens

DOmáCí SPOTřEBIčE • NOVINKY

Zvýrazňuje chutě
Nový parní hrnec Philips HD 9115 (1.199 Kč) je vybaven dvěma var-

nými patry s celkovým objemem pět litrů a přídavnou nádobou pro 

vaření rýže, polévek nebo dušení. Dna pater jsou vyjímatelná, takže 

lze připravovat například i celé kuře. Ve spodní části s výrobníkem 

páry o příkonu 900 W a jednoduchým nastavením času přípravy na-

jdeme i zvýrazňovač chuti Flavour Booster, do něhož vložíme koření 

či byliny. Pro vaření vajec je přiložen speciální držák.

Pere při 15 °C
Programem pro barevné prádlo s teplotou 15 °C se 

chlubí jen 45 cm hluboká pračka Whirlpool AWS 63213 

(8.990 Kč). Jde pochopitelně o jeden z 18 programů, 

kterými lze vyprat až 6 kg prádla. Nechybí inteligentní 

technologie 6. smyslu rozšířená o barevné prádlo ani 

další programy určené i pro vlnu, jemné nebo tmavé prá-

dlo i rychlé 15minutové praní. Úspory energie pomáhá 

docílit i ECO monitor zobrazující energetickou náročnost 

programu na LED stupnici ihned po zvolení programu. 

Pračka je hodnocena energetickou třídou A+++.

bezpečný plyn
Čtyři plynové hořáky s pojistkami Stop gas, které zastaví přívod 

plynu při zhasnutí plamene, poskytuje varná deska Mora VDP 645 

GX1 (6.990 Kč). Elektronické zapalování všech hořáků s ovládáním 

v knoflících urychluje a zjednodušuje použití. Pro rychlé vaření vel-

kých objemů je připraven trojitý hořák s výkonem 3 300 W. Oceníte 

jistě pevné litinové mřížky pro stabilitu hrnců i povrch z tvrzeného 

skla umožňující snadný úklid.

foto: Bauknech, Bosch, Philips, Whirlpool

sci-fi vysavač
Jako z kosmické budoucnosti vypadá bezsáčkový 

vysavač Electrolux UltraCaptic UCORIGIN (8.978 Kč). 

Zvláštní konstrukcí sběrné nádoby na nečistoty se 

systémem Compact&Go umožní jejich stlačení a vysy-

pání bez zbytečného prášení i složitého čištění. Příkon 

vysavače 1 400 W lze řídit elektronickou regulací 

výkonu. Díky filtru Hepa 13 je vysavač vhodný i pro 

alergiky.

skvělý pomocník
Hospodyně, která již vyzkoušela ruční šlehač s rotující nádo-

bou, zbystří, když uvidí Bosch MFQ 36460 (1.146 Kč). Šlehač 

se 450W tichým motorem je vybaven příslušenstvím pro šlehání 

a hnětení v míse i mimo a doplněn ponorným mixovacím ná-

stavcem se čtyřbřitou čepelí. Ergonomicky tvarované držadlo je 

pokryto protiskluzovou vrstvou soft-touch, takže se dobře drží 

v ruce při jakékoli manipulaci. Velké a dobře umístěné ovládací 

prvky umožní pohodlné přepínání pěti rychlostí i odpojení metel.

Limitovaná série
K 70. výročí založení společnosti v roce 1943 vydává 

ETA limitovanou sérii v počtu 1 943 ks sáčkových vysa-

vačů Eta Generoso x453 (3.987 Kč) se zárukou na motor 

neuvěřitelných 70 let. Jde o vysoce účinný ekomotor 

s příkonem 1 200 W, který vytváří velmi vysoký sací 

výkon 400 W při nízké úrovni hluku 76 dB (A). Nastavení 

výkonu dotekem je indikováno na LED stupnici, podob-

ně jako naplnění sběrného sáčku Unibag s objemem 

3,5 litru. Filtraci pomocí filtru Hepa 12 ocení zejména 

alergici, akční rádius 11 m pak jistě každý. V příslušen-

ství najdete kromě jiného i hubici na hladké podlahy 

z koňských žíní, univerzální hubici Diestro otočnou 

o 180° nebo turbohubici Nero.

Nenáročný obr
Kombinovaná chladnička 

Siemens KG 49EAI40 (20.990 Kč) 

je větší, než jsme zvyklí (201 x 70 

x 65 cm). I přes celkový užitný 

objem 413 litrů si vysloužila 

zařazení do energetické třídy 

A+++ se spotřebou 176 kWh/

rok (0,482 kWh/den). Vděčí za to 

kvalitní izolaci, dynamickému 

chlazení i elektronickému 

řízení s dotykovým ovládacím 

panelem touchControl. Zásuvka 

crisperBox s regulací vlhkosti 

pro kvalitní uložení zeleniny je 

doplněna zásuvkou coolBox 

s teplotou o dva až tři stupně nižší 

než v prostoru chladničky.

inSpirAce eUrOnicS • 3/20138 9inspirace euronics • 3/2013

Víc než multifunkční
Vestavná mikrovlnná trouba Bauknecht EMCHD 8145 SW 

(23.990 Kč) z řady Black Line je nejen vysoce elegantní 

spotřebič, ale i univerzální pomocník při vaření. Díky 

mikrovlnám a jejich kombinaci s horkovzdušným ohřevem či 

grilem zrychluje přípravy pokrmů. Můžete využít i rychlé pečení 

na Crisp talíři vhodné pro pizzu či koláč nebo vaření v páře 

v přiložené parní nádobě, které je ideální pro vaření zeleniny. 

Díky vnitřnímu objemu 40 litrů a 40centimetrovému otočnému 

talíři ji využije i větší domácnost.



VYsAVAč PRO DOMáCÍ ZOO

NEObYčEjNý ODsAVAč

Máte doma psy, kočky, králíky nebo morčata? Pak máte jistě i zkuše-

nosti s vysáváním chlupů zvířat z koberců, sedaček či potahů. Bez-

sáčkový vysavač Bosch Zoo‘o ProAnimal BSG 51842 (9.490 Kč) řeší 

řadu problémů, se kterými jste se při těchto domácích činnostech ur-

čitě setkali. 

Také řeší podstatný problém při vysávání bezsáčkovým vysavačem. 

Ten spočívá v zanášení filtrů jemným prachem a z toho vyplývající nut-

nosti nejen po vysávání vyprazdňovat sběrnou nádobu, ale také často 

čistit jemný filtr. Ten je u BSG 51842 omyvatelný s membránou Gore 

Cleanstream s  dlouhou životností a  používá systém SensorBagless, 

který zjistí znečištění, sníží průtok vzduchu vysavačem a provede auto-

matické vyklepávání filtru pomocí funkce SelfClean. Optimální průchod 

vzduchu zjišťuje kromě toho i konstrukce motoru Compressor technolo-

gy s aerodynamickými lopatkami a příkonem 300 až 1 800 W. Vyladění 

průtoku vzduchu celým vysavačem včetně příslušenství dovoluje udržet 

vysoký výkon při nízké spotřebě a hlučnosti přístroje 75 dB (A). Třílitrový 

zásobník nečistot lze snadno vyjmout a vyprázdnit.

Speciální turbokartáč ProAnimal se systémem AirTurbo a  dvěma 

materiály vlasu je optimalizován pro sběr prachu i zvířecích chlupů, při 

kterém je až o 30 % rychlejší. Samozřejmým příslušenstvím je telesko-

pická sací trubice a trojdílná sada, připevnitelná na trubici, pro spáry, 

polstrování a nábytek.

Užitečné je i  automatické navíjení přívodního kabelu a akční rádius 

11 m, který dovolí uklidit bez přesouvání přívodu většinu domácností.

Milovníky designu a  nových technologií jistě nadchne odsavač par  

Siemens LD97AA670 (46.990 Kč), určený pro umístění za varnou desku 

z produktové řady Studio Line. I  přes umístění ve  spodní skříňce ku-

chyňské linky je určen pro recirkulační i odvětrávací provoz.

Pokud jej nepoužíváme, prozrazuje jeho přítomnost jen nerezový 

rámeček s  černým skleněným dotykovým ovládacím panelem a  sed-

misegmentovým ukazatelem výkonu. Při spuštění se vysouvá vzhůru 

a  zapíná LED osvětlení, které i  přes příkon pouze 10 W osvětlí celou 

varnou desku. Rozsvěcování i zhasínání je plynulé, což zajišťuje funkce 

softLight. Intenzitu osvětlení je možné plynule nastavit.

Lehkým dotekem prstu zvolíte jednu z  pracovních rychlostí (až 

510 m3/h) nebo intenzivní stupeň pro rychlé odvětrání (750 m3/h), který 

se po pěti či deseti minutách automaticky vrátí zpět do původního na-

stavení. I přes vysoký výkon ventilátoru s obousměrným sáním je maxi-

mální celková spotřeba odsavače 285 W.

Kovový filtr pro odstraňování tuků lze umývat v myčce. 

DOmáCí SPOTřEBIčE • NOVINKY
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PRODLUŽKA
ZÁRUKY

Společnost ETA Vám přináší prodlouženou záruku na výrobky a to ze dvou na tři, pět až deset let.
Získáváte tím benefit v podobě jistoty, že v případě poruchy Vám bude výrobek opraven a 
to vše nad rámec zákonné dvouleté záruky. Prodloužená záruka ETA se vztahuje na aktivní 
portfolio výrobků ETA a jejich vybraných komponentů zakoupených od 1. 5. 2012 do 31. 12. 
2013 (seznam výrobků na www.eta.cz/prodluzkazaruky).
Tímto zákazníkům poskytujeme maximální garanci a léta bez starosti!
Více informací o této službě naleznete na www.eta.cz/prodluzkazaruky.

Prodlužka záruky ETA

belo+gratus+viento.indd   1 5/9/2013   2:17:44 PM
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DOmáCí SPOTřEBIčE • GRILY

autor: Lenka Mastešová (www.bohynekuchyne.cz), 
foto: Lenka Mastešová, Hyundaiautor: Milan Loucký, foto: ETA, Hyundai, Philips

Léto přichází a s ním i čas grilování, které se snad stává novým českým sportem. Proto 
bychom vám rádi představili pět grilů, které mohou uspokojit vaši grilovací vášeň. A jako 
návdavkem vám přidáme ještě jeden recept na zcela netradiční úpravu krkovičky od naší 
kolegyně Lenky, která vede pečlivě svůj webový receptář Bohyně kuchyně. Najdete ho 
na adrese www.bohynekuchyne.cz a snad vám poslouží i jako inspirace pro chvíle pohody 
spojené s konzumací tradičních i zcela netradičních jídel.

Gril Eta Vital 1162 černý/oranžový
cena: 1.999 Kč

Gril Hyundai GR 005 černý
cena: 799 Kč

Gril Hyundai GR 001 černý 
cena: 499 Kč

Raclette gril Hyundai GR 938 černý 
cena: 1.499 Kč

Gril Philips HD4467/90 šedý
cena: 1.999 Kč

Elektrický gril ETA Vital umožňuje nastavit pomocí regulátoru s termostatem správnou teplotu, takže 

není problém s ním dělat všechno od kotlet přes mořské plody až po zeleninu. Jde o klasický stolní 

gril s výměnnými deskami (kamennou pro pomalejší způsob přípravy pokrmů, například propeče-

ných steaků, nebo litinovou mřížkovanou pro rychlou přípravu krvavých steaků) o rozměrech 235 x 

365 mm. Gril je vybaven světelnou signalizací provozu. Je dodáván s vyjímatelným táckem na vodu 

nebo tuk ze spodní části, který zabraňuje připalování koření a vysoušení pokrmů. Má bezkouřový 

systém odtoku tuku a vody z grilovaných potravin. Pro topné těleso je poskytována prodlužka zá-

ruky na tři roky.

• Příkon: 1 300 W

• Rozměry: 530 x 110 x 250 mm

• Hmotnost: 5,8 kg

Za slušnou cenu pořídíte elektrický stojanový gril, snadno přenosný a rozložitelný pro uložení na zimu, 

vhodný na terasy i na zahrady. Velký pochromovaný grilovací rošt 365 x 245 mm obslouží i větší spo-

lečnosti. Rychlost ohřevu a propečení lze ovlivnit kromě nastavitelného termostatu, který řídí zapnutí 

2 000W tělesa, i využitím jedné ze tří výšek nastavitelného roštu.

• Příkon: 2 000 W

• Rozměry: 860 x 850 x 450 mm

• Hmotnost: 4,5 kg

S raclette grilem Hyundai GR938 můžete uspořádat bezva party pro celou rodinu i přátele. Snadno 

připravíte křupavou slaninu nebo šťavnatý steak s fantastickou krustou, zkusíte spoustu chutí zele-

niny a pro chuť můžete osmahnout pár žampionů. Tenhle skvělý kuchař má velkou grilovací plochu 

z hliníku potaženého nepřilnavou vrstvou s rozměry 450 x 300 mm pro samostatné grilování a dvě 

výměnné grilovací plochy: žebrovanou pro přípravu masa, ryb, plodů moře a zeleniny a hladkou na 

steaky, slaninu či vejce. K tomu získáte osm pánviček s nepřilnavým povrchem a tepelně izolovanou 

rukojetí, plynulou regulaci teploty pomocí termostatu a světelnou kontrolku. Grilovací plotny i pán-

vičky lze mýt v myčce.   

• Příkon: 1 200 W

• Rozměry: 450 x 145 x 320 mm

• Hmotnost: 3,1 kg

Stolní kontaktní gril Philips je připraven kdykoliv vám dopřát chutné grilované pokrmy. Díky nastavi-

telnému termostatu v rozmezí teplot 70–230 °C s kontrolkou činnosti zvládne chutně připravit tenké 

plátky zeleniny i pořádný kus masa. Naklopené grilovací desky s nepřilnavým povrchem navíc odvá-

dějí přebytečný tuk do připravené misky na mastnotu. Gril je možné rovněž rozevřít a obě žebrované 

plotýnky použít samostatně. Plotýnky včetně misky na mastnotu lze mýt v myčce. 

• Příkon: 2 000 W

• Rozměry: 405 x 315 x 280 mm

• Hmotnost: 4,0 kg

Doporučujeme pro váš domov

Cenově velmi příznivý stolní elektrický gril s velkým vyjímatelným pochromovaným grilovacím roš-

tem o rozměru 450 x 220 mm. Rošt je možné nastavit do tří výškových úrovní. O správnou a stálou 

teplotu se postará velký přehledný termostat. Gril je vhodný nejen k použití v domácnosti, ale i pro 

venkovní party. Je snadno přenosný, lehký a jeho konstrukce umožňuje velmi snadné čištění. 

• Příkon: 2 000 W

• Rozměry: 560 x 100 x 370 mm

• Hmotnost: 2,5 kg

Grilujeme

Obliba grilování u nás stále roste – a snad je 

možné použít přirovnání, že kdo negriluje, 

snad ani není Čech. Grilování má jednu velkou 

výhodu při přípravě pokrmů – maso se totiž 

během přípravy nenachází ve vrstvě tuku, při 

vhodné volbě teploty se na povrchu zatáhne 

a udrží v sobě šťávu a tím pádem i chuť. 

V  tomto čísle prezentované modely elek-

trických grilů pak mají ještě navíc výhodu 

v tom, že teplota grilovací plochy je nastavi-

telná v širokém rozmezí regulátorem a termo-

stat tuto teplotu neomylně hlídá. Díky tomu 

můžete připravovat při nižších teplotách i ryby 

nebo zeleninu a  třeba i houby, vyšší teploty 

využijete při přípravě pořádných „fláků“ masa. 

Vybrat si můžete i  z  modelů s  kamennou 

deskou, která má obrovskou tepelnou se-

trvačnost a  díky tomu při přípravě pokrmů 

udržuje stálou teplotu. Můžete volit i  roze-

vírací model kontaktního grilu, který působí 

na pokrm z obou stran současně, a proto je 

pokrm připraven o něco dříve, než v případě 

grilu s topnou deskou. Ale i ten se dá rozevřít, 

a pak máte dvojnásobnou plochu na grilování 

– a navíc si můžete při přípravě pokrmu ne-

chat sbíhat sliny.   

Činnost topné spirály v grilech signalizuje 

kontrolka. Nejásejte však hned, teprve opa-

kované grilování z vás udělá velmistry! Ob-

rovskou výhodou elektrických grilů je jejich 

skladnost a  možnost použít je na  terase, 

balkonu či lodžii, venku, ale v případě nepří-

znivého počasí i v kuchyni. 

A abyste na začátek měli trochu inspira-

ce a byli si jistí, že meze fantazii při grilování 

se nikdy nekladou, připravili jsme pro vás 

recept z  pera samotné bohyně – Bohyně 

kuchyně!

Grilovaná pomerančová krkovička se 

špetkou ohnivého chilli

Marináda na grilování s poněkud netradiční 

kombinací pomerančů a chilli omáčky. Ne-

spěchejte – pokrm začněte připravovat nej-

lépe den dopředu. 

Potřebujeme:

• čtyři plátky vepřové krkovičky,

• pět lžic oleje,

• pět lžic sladké chilli omáčky,

• šťávu z jednoho pomeranče,

• lžičku nastrouhané pomerančové kůry 

(z  pečlivě omytého nebo chemicky ne-

ošetřeného pomeranče),

• dva stroužky česneku,

• sůl podle chuti,

• lžičku pomerančového pepře (směs drce-

ného pepře a sušené pomerančové kůry; 

koupíte např. u Antonína – www.koreni.cz). 

A jdeme na to!

Maso mírně naklepeme. Není nutné, naopak 

je přímo nežádoucí rozmlátit ho paličkou 

na  kaši. Stačí použít hřbet ruky. Všechny 

ingredience na marinádu smícháme v plas-

tikovém sáčku, přihodíme k  tomu i  zbytky 

vymačkaného pomeranče.

Do sáčku k marinádě přidáme maso a po-

řádně promneme. Necháme uležet v lednici 

nejlépe přes noc. Po pořádném odpočinku 

maso vyndáme a  šupneme na gril. Při gri-

lováni potíráme zbytky marinády. Doba gri-

lování se může lišit vzhledem k  použitému 

druhu masa. Našim krkovičkám stačily jen 

čtyři minutky z každé strany.

Marinádu můžete kromě vepřového pou-

žít i na kuřecí maso či vepřová žebírka – ta 

je lepší předem chvilku předpéct v  troubě 

a pak rychle ogrilovat.

Dobrou chuť!

Bohyně kuchyně (www.bohynekuchyne.cz)
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Chci tím říci, že i my sice můžeme využít a ně-

kdy i  využíváme těchto starých způsobů, ale 

uchování potravin v  chladu nejvíce odpoví-

dá naší hektické, uspěchané době, a  navíc 

potraviny při něm ztrácejí nejméně vitamínů, 

důležitých minerálů a enzymů. Trendem je na-

kupovat jen jednou za čas, ve velkém, a proto 

je nutné nejen mít k dispozici odpovídající pro-

stor v chladničce a mrazničce, ale také umět 

uchovat potraviny co nejdéle čerstvé.

Každá potravina chce své
I když lze Evropu považovat za velmi vyspělý 

region, přesto podle statistik vyhazují Evro-

pané zhruba 40  % zakoupených čerstvých 

potravin. Důvodů je jistě více, ale zmíním dva 

z nich, které mají vztah ke skladování potravin 

v chladničkách.

Prvním je naše nepozornost při nákupu. 

Často se nám obchodníci snaží prodat zbo-

ží, jehož životnost je u konce (v Čechách do-

konce za koncem), a pak není divu, že situaci 

nezachrání ani sebelepší chlazení a jídlo neod-

vratně skončí v  odpadcích. Nekupujte potra-

viny na  konci životnosti, pokud si nejste jisti, 

že je okamžitě spotřebujete. Pozorné sledo-

vání doby spotřeby potravin nám může ušetřit 

značnou sumu peněz.

Pokud nakoupíme čerstvé potraviny, může 

být důvodem jejich předčasného vyhození 

chybné uložení v  chladničce. Proto výrobci 

vybavují chladničky speciálními zásuvkami, 

ve kterých je specifická teplota a vlhkost, kte-

rá vyhovuje určité skupině potravin. Bohužel 

různí výrobci používají pro tyto zásuvky různé 

názvy, a  proto doporučuji zjistit již při koupi, 

jaké vlastnosti nabízejí.

Zóny 0 °C
Zásuvky nulové zóny – jsou ty, u kterých vý-

robce deklaruje teploty těsně nad bodem 

mrazu. Mohou mít i  regulovatelnou vlhkost, 

což je zpravidla provedeno pomocí otevírání 

a  zavírání průduchů. Zásuvka s  nižší vlhkos-

tí kolem 50 % se hodí pro uložení masa, ryb 

a mořských plodů nebo salámů.

Při vysoké vlhkosti kolem 90 % budeme 

skladovat křehkou zeleninu a ovoce, například 

chřest, jarní cibulku, bylinky, saláty, borůvky. 

Skladovat zde můžeme i  kořenovou a košťá-

lovou zeleninu.

Názvy: Vitafresh, Active 0 °C, ZeroZone, 

Food care zone 0 °C, Fresh 0 Zone, BioFresh, 

LongFresh 0 °C ...

Zóny závislé na nastavené teplotě
Zásuvky s teplotou mírně nižší než v chladicím 

prostoru (asi o 3 °C) a  vysokou vlhkostí jsou 

vhodné pro tvrdší a drobnější ovoce a plodo-

vou zeleninu, například hrušky, hrozny, rybíz, 
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chlazeníchlazení
Všudypřítomné

Asi nejrozšířenějšími domácími spotřebiči jsou nejrůznější 
chladicí zařízení, která slouží ke chlazení nebo mrazení potra-
vin. Důvod je jednoduchý. Neustále potřebujeme jíst a tedy 
i uchovávat potraviny, což je nejjednodušší právě pomocí jejich 
chlazení. Ne že by to nešlo jinak, vždyť ještě naše babičky 
znaly řadu osvědčených způsobů, jak uchovávat potraviny při 
běžných teplotách. maso nakládaly, konzervovaly nebo udily 
a uzené nechávaly zavěšené ve spíži. Zeleninu a česnek ucho-
vávaly v soli, máslo ve vodě, ovoce jako zavařeniny, marmelády 
nebo v alkoholu…
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a není možné za ním otřít zadní stěnu, což ně-

kterým uživatelům vadí.

Výparník zapěněný pod plastem je estetič-

tější a hygieničtější, ale má nižší účinnost. Na-

víc při poruše jej nelze vyměnit. Únik chladiva 

přes tento výparník znamená neopravitelnou 

závadu. Možná proto, že nelze jednoznačně 

označit jedno z  těchto řešení za  výhodnější, 

přiklánějí se výrobci střídavě k jedné nebo dru-

hé konstrukci.

Izolace

Zdánlivě neviditelná izolační pěna, která vypl-

ňuje prostor stěn chladniček a  mrazniček, je 

velmi důležitou součástí, markantně ovlivňující 

spotřebu energie. Obrovský skok v úsporách 

energie, který vede k tomu, že chlazení se do-

stává běžně do energetických tříd A+ až A+++, 

má na svědomí až z 60 % právě izolace. Oče-

kává se, že v roce 2015 bude i neméně úspor-

né prodávané chlazení ve třídě A+++.

Ionizace

Využití záporných iontů v  domácích zaříze-

ních se rozšířilo i  na  chladničky. Pozitivní vliv 

na  zdraví, ničení bakterií a  dokonce virů či 

rychlejší sedimentaci drobných nečistot, vy-

užívají čističky vzduchu a  nově i  chladničky 

k vytvoření prostředí, ve kterém vydrží potra-

viny zase o něco déle čerstvé.

Ke stejným účelům slouží i  potah vnitřního 

prostoru ionty stříbra nebo filtrace vzduchu 

pomocí antibakteriálního filtru (Hygiene+, Hy-

giene filter).

Vnitřní vybavení
Kromě polic se speciální vlhkostí a  teplotou, 

o  které již byla řeč, jsou užitečné i  posuvné 

police ve dveřích nebo police chladničky, kte-

ré lze vysunout až o 15 cm, takže máme lepší 

přístup k potravinám položeným na  její zadní 

části. Stejně tak jsou užitečné zásuvky na vý-

suvech, které je možné vysunout zcela mimo 

původní půdorys. Milovníky vína jistě potěší 

jednoduchá přihrádka na víno, pro jeho ulože-

ní v leže. Může být umístěna do prostoru pod 

policí, tak zabírá nejméně místa. 

Stop námraze

Asi již všichni víte, že 0,5 cm námrazy zvyšuje 

spotřebu mrazničky na dvojnásobek, což zna-

mená, že se vyplatí námrazu sledovat, odmra-

zovat, případně se poohlédnout po přístrojích, 

které tuto činnost zjednodušují.

Kromě No Frost systému, který si poradí 

s námrazou zejména u kombinací a skříňových 

mrazniček, existuje i systém pro snížení namr-

zání i u truhlových mrazniček, které systémem 

No Frost vybaveny nejsou. Jde o speciální ná-

držku ve víku mrazničky, ze které asi 1x za dva 

měsíce vymyjeme led a tím námrazu omezíme 

asi o 50 %.

Ovládání

Díky zlevnění elektronických displejů a proce-

sorů je výrobně jednodušší a uživatelsky efek-

tivnější i  efektnější vyrábět řídicí elektroniky. 

Navíc poskytují obrovské výhody díky jedno-

duché možnosti řídit jakoukoli elektrickou část 

přístroje a pomocí čidel získávat a zpracovávat 

velké množství měřených údajů. Díky tomu lze 

programovat nové funkce, provádět přesná 

nastavení teplot a řídit přesně a úsporně chod 

přístrojů.

Na vnější straně se prosazují dotekové dis-

pleje, které poskytují další výhodu vytvoření 

libovolného tlačítka nebo ukazatele přímo 

na displeji a možnost vyšší interaktivity s uži-

vatelem.

Co kam?
V každém obytném prostoru máme jiné mož-

nosti i požadavky, proto můžeme některé pří-

stroje preferovat pro jednotlivé typy obytných 

prostor. Pokusím se k  nim přiřadit vhodná 

chladicí zařízení. Majitelé těchto prostor mo-

hou pochopitelně mít i jiné preference.

Chlazení do vily
Vily a  rodinné domky disponují většími pro-

storami, je zde předpoklad většího množství 

stálých obyvatel i  návštěv. Majitelé mohou 

využívat zahradu k pěstování zeleniny a ovo-

ce či chovu drobného zvířectva. Využití zde 

najdou přístroje s  vysokým objemem, pře-

devším americké chladničky – Side by Side. 

Zejména v  létě oceníte výdejník filtrované 

studené vody, ledové tříště nebo kostek, 

kterými jsou tyto přístroje vybavovány. U ně-

kterých můžeme najít i minibary s přístupem 

pomocí speciálních dvířek bez otevírání dve-

ří chladničky.

papriky, rajčata, okurky, hrách nebo květák. 

Stejnou teplotu s nižší vlhkostí využijeme pro 

skladování cibule, česneku nebo brambor 

a jižního ovoce se slupkou.

I zásuvky s touto teplotou bývají často vyba-

veny regulací vlhkosti. Předpokládaná teplota 

v chladničce 5–8 °C znamená teplotu v zásuv-

ce 2–5 °C.

Názvy: chillerBox, coolBox, Hydrofresh,  

Opti Temp Zone...

Zóny s regulací vlhkosti
Zásuvky regulující vlhkost s  teplotou téměř 

shodnou s teplotou chladicího prostoru se dají 

využít pro ovoce a zeleninu. Některé zásuvky 

udržují standardní vysokou vlhkost, někde je 

možné využít její regulaci podle využití, aby byl 

obsah správně uchován. Pro většinu zeleniny 

a  ovoce je však nejvýhodnější skladování při 

nižších teplotách.

Názvy: crisperBox, moist balance…

Na některé plody pozor
I  přes nejlepší péči některé plody nevydr-

ží dlouho. Týká se to měkkých, šťavnatých 

plodů, například jahod, malin nebo ostružin. 

Některé zeleniny není vhodné skladovat ved-

le sebe. Vedle rajčete zhořkne mrkev, cibule 

ztratí říz, petržel, kapusta nebo okurky rychle 

zežloutnou. Košťáloviny rády přenášejí chuť 

na  okolní zeleninu i ovoce. Tyto zeleniny je 

vhodné uchovávat odděleně nebo v sáčcích.

mrazení je jednoduché
Zmrazování potravin se řídí jednoduchými zá-

sadami. Zmrazit je nutné co nejrychleji a roz-

mrazovat pomalu. Proto najdeme ve  výbavě 

snad všech mrazniček funkci pro rychlé za-

mrazení. 

Hodí se, když přidáte do  mrazničky větší 

množství čerstvých potravin. Funkce spus-

tí maximální výkon po dobu, která postačuje 

ke  zmrazení množství potravin udávané jako 

mrazicí výkon (kg/den).

Vždy je vhodnější zmrazovat potraviny v ne-

prodyšných obalech, aby nedocházelo k jejich 

vysychání sublimací, a  to zabalené po množ-

stvích, které zpracujeme najednou. Velká 

množství nebo velké bloky zmrzlých potravin 

se špatně dělí. Navíc se rozmrazené potraviny 

nesmí znovu zmrazovat.

Rychlé zchlazení
Funkce supermrazení a  superchlazení, které 

slouží k rychlému dosažení skladovací teploty, 

doplňují police nebo zásuvky se speciálními 

funkcemi pro rychlé vychlazení nápojů, pomo-

cí ledového proudu vzduchu.

Novinky posledních let
Invertor

Určitě se při nákupu chladničky (ale i  pračky 

a  dalších spotřebičů) setkáte s  pojmem in-

vertorový motor (kompresor). Jde o  novinku, 

kterou umožnilo zlevnění elektroniky v oblasti 

řízení vysokých proudů. Díky ní lze řídit frek-

venci střídavého proudu dodávaného do mo-

toru a tím řídit přesně jeho pohyb. Motory této 

konstrukce se méně zahřívají, spotřebují méně 

energie a jsou tišší. Jejich přesné řízení umož-

ňuje dodávat chladicímu okruhu jen potřebný 

výkon, což vede k další úspoře energie.

Výparník

Deskový výparník je evergreen, který se stá-

le vrací. Jde o plochou desku na zadní stěně 

chladničky, která ochlazuje její celý prostor. 

V  chladničce s  automatickým odtáváním (ne 

Nofrost) je tento výparník buď těsně pod plas-

tem zadní stěny nebo před ní, tedy v  chladi-

cím prostoru. Výparník v  chladicím prostoru 

poskytuje vyšší účinnost a rychlejší zchlazení, 

protože jej vzduch obtéká z  obou stran. Po-

dílí se na úsporách moderních chladniček až 

20 %. Negativní je, že zabírá část prostoru 
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zajímavou konstrukcí je kombinace s vakuovací svářečkou fólií.

zásuvka pro maso a ryby.

i když je evropa vyspělý region,  
lidé tu vyhazují až 40 % zakoupených  

čerstvých potravin.
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v  kuchyňce společné pro několik kanceláří, 

případně v  místnosti pro návštěvy, aby byly 

nápoje po ruce při jednáních.

Zvolit můžeme monoklimatickou nebo 

s  malým prostorem pro zmražené potraviny, 

což jistě potěší zejména v  létě při uchovávání 

zmrzliny. Nevýhodou prostoru pro mražené 

potraviny u malých chladniček je nutnost jeho 

ručního odmrazování.

Chlazení pro karavany a stany
I při stanování potěší možnost vychladit nápo-

je či uchovat v chladu malé množství potravin. 

K dispozici máme zpravidla auto a s ním au-

tobaterii. Pro toto napájení jsou přizpůsobeny 

autochladničky, které mohou poskytnout ob-

jem až 40 l. Princip chlazení je zde jiný, využí-

vá polovodičových Peltierových článků, které 

jsou sice méně výkonné, ale podstatně lehčí. 

Ochladí zpravidla o  10 až 15 °C pod teplotu 

okolí.

Velké karavany mohou mít vybavení téměř 

srovnatelné s  domácnostmi, mohou využívat 

i připojení do sítě v kempech. Mimo ně si musí 

vystačit s  akumulátory a měniči, které vyrobí 

běžné síťové napětí nejen pro chladničku. Na-

bízí se i  využití solárních článků, ale to už je 

jiné téma.

Skryté v nábytku
Pokud chceme zaintegrovat chlazení do  ná-

bytku, můžeme využít vestavného chlazení, 

které se vyrábí ve  všech provedeních kromě 

americké chladničky. Pokud nepotřebujeme 

výdejníky na vodu a  led, pohodlně ji nahradí-

me velkou vestavnou chladničkou a mraznič-

kou, které výrobci stejně jako u volně stojících 

spotřebičů vyrábějí ve stejných výškách.

Vestavné spotřebiče jsou vybaveny speci-

álním kováním pro spřežení okrasných dvířek 

z materiálu kuchyňské linky s izolačními dveřmi 

chladničky. U  vestaveb je nutné vždy vyřešit 

odvod odpadního tepla. Proto je důležité dodr-

žet velikost průduchů za chladničkou (najdete 

v návodu), které musí vést nepřerušovaně až 

do  volného prostoru nad linkou. Pokud tuto 

možnost nemáte, například když linka sahá 

až do stropu, můžete využít nové konstrukce 

vestavného chlazení s  agregátem umístěným 

pod chladničkou s  nasáváním i  vyfukováním 

vzduchu v úrovni soklu linky směrem dopředu. 

Tuto konstrukci najdete především u  malých 

podstavných chladniček pro umístění v baro-

vém pultu, kde není větrací mřížka vhodná, ale 

i u větších přístrojů, jen v menším výběru.

Sloužit dlouho a dobře
To bychom jistě chtěli nejen od chladicích zaří-

zení. Čekáme, že výrobci dodají produkt, kte-

rý bude dlouho a dobře sloužit, což je téma, 

na  které zde ale není prostor. Můžeme však 

sami, někdy i  značně, ovlivnit funkci a  život-

nost spotřebičů, včetně chlazení.

Umístění
Není zdaleka jedno, kam chladničku nebo 

mrazničku umístíme. Vždy je důležité, aby-

chom zajistili dobrou cirkulaci vzduchu kolem 

chladiče (černá deska na  zadní straně). Ten 

totiž slouží k  ochlazování horkého chladicí-

ho plynu po  kompresi a  k  jeho zkapalnění. 

Pokud nebude mít dostatečný přísun chla-

dicího vzduchu, bude účinnost chlazení niž-

ší a  motor chladničky bude muset pracovat 

déle nebo s vyšším výkonem. Proto je důle-

žité zejména u  vestavného chlazení dodržet 

předepsané průduchy za a pod chladničkou. 

Není vhodné umístění chlazení u zdrojů tepla, 

jako jsou radiátory, kamna na chalupě nebo 

pečicí trouby.

Také postavení chladničky zády k oknu není 

vhodné. Světlo dopadající na černý chladič se 

mění na teplo, které jej ohřívá.

Námraza
Už jsem psal, že 0,5 cm námrazy u mraznič-

ky zvýší spotřebu na  dvojnásobek. Proto se 

vyplatí odmrazovat častěji. Pochopitelně pro-

blém může řešit systém NoFrost, o kterém už 

byla řeč. Souvislost s námrazou má však i těs-

nění dveří. Pokud by nedoléhalo, bude dovnitř 

proudit teplý vzduch, který přináší vysokou 

vlhkost a ta se sráží na chladnějším povrchu. 

Jestliže mraznička nebo chladnička nadměrně 

namrzá, je nutné zkontrolovat těsnění.

Péče
I  když je chlazení poměrně nenáročné, je 

třeba kromě odmrazování také odstraňovat 

prach z  chladiče (zadní stěna) nebo jednou 

za čas vymýt vnitřní prostor. Důležitý je i odto-

kový kanálek v chladničkách, který ve spod-

ní části zadní stěny odvádí zkondenzovanou 

vodu do misky na motoru, odkud se odpaří. 

Pokud se ucpe, voda odtéká na dno chlad-

ničky, odkud může vytékat i před chladničku 

na podlahu. Při čištění tohoto kanálku použij-

te speciální tyčinku, pokud je s  chladničkou 

dodávána, nebo jinou tyčinku z  měkkého, 

neostrého materiálu. Kanálek můžete pro-

pláchnout vlažnou vodou. Nikdy nepoužívejte 

horkou vodu nebo ostré předměty, může dojít 

k poškození kanálku a zatékání vody do izo-

lace, což neodvratně vede k neopravitelnému 

zničení přístroje.

Díky pokroku v  konstrukci kompresorů 

výrobci upustili od  dvoukompresorových 

přístrojů i v  této kategorii největších zařízení. 

Nové kompresory poskytují dostatečný výkon 

a řízení pomocí vysokotlakých ventilů zajišťu-

je oddělené ovládání chladicí i mrazicí části. 

Chladničky Side by Side poskytují vysoký 

komfort obsluhy a drtivá většina z nich je vy-

bavena beznámrazovou technologií No Frost. 

Všimněte si, že chladničky jsou umístěny 

vpravo nebo dole. Důvodem je snadnější ob-

sluha chladničky, do  které chodíte podstat-

ně častěji. Pokud se chystáte koupit velkou 

chladničku, změřte si dobře nejen rozměry 

místa, kam ji postavíte, což u vily nebude pro-

blém, ale i všech průchodů, kterými chladnič-

ku musíte pronést. Všechny její rozměry jsou 

větší než u  klasických chladniček a  mrazni-

ček. Chladničky Side by Side je často nutné 

napojit na  vodovod, proto je vhodné vyřešit 

připojení ještě před jejich nákupem.

Chlazení pro bydlení se zahradou 
Bydlení v  domku s  malou zahrádkou nebo 

v  bytě se zahradou někde mimo může klást 

podobné nároky na  chladicí prostor v  poně-

kud menším měřítku a  pro většinu takto by-

dlících lidi bude chlazená voda i  kostky ledu 

z  výdejníku zbytečným přepychem. Při více 

osobách v  obydlí bude nutný větší chladicí 

prostor a  zahrádka předurčuje i  větší prostor 

pro mražení. Sem bych doporučil samostat-

nou chladničku a  mrazničku. Výhodou toho-

to řešení je možnost postavit každý přístroj 

na jiné místo nebo vedle sebe, většina výrobku 

stejné výšky od stejného výrobce má totožný 

design a někdy jsou i připraveny na spojení po-

mocí lišt. Postačí správně otočit zavírání dveří 

a  můžeme dosáhnout designu podobného 

chladničkám Side by Side.

Pro menší počet osob postačí i velká kom-

binovaná chladnička s  objemem mrazničky 

alespoň 70 litrů.

Chlazení do malého bytu
Obyvatelé bytů většinou nemají kde pěstovat 

ovoce a zeleninu, proto zpravidla nevyužijí velký 

prostor mrazničky. Nakupovat mrazené potravi-

ny do zásoby se nevyplatí, takže pokud nemáte 

zdroj levných nebo vlastních potravin, je velký 

mrazicí prostor zbytečný. Navíc problém s pro-

storem, který je zvlášť markantní v panelákových 

bytech, omezuje možnosti na  kombinované 

chladničky. Víc jak 70 litrů mrazicího prostoru vy-

užije spíše větší rodina, tříčlenné a menší domác-

nosti zpravidla postačí dvoudveřová chladnička 

s mrazáčkem nahoře o objemu do 70 litrů. 

 

Chlazení na chalupy a chaty
Zde trávíme víkendy, případně prázdniny, kdy 

nechceme vyvářet, ale užívat přírody. Proto 

postačí malá dvoudveřová chladnička a v pří-

padě potřeby uložení většího množství plodů 

ze zahrady či masa zvolíme raději mrazničku 

samostatnou. Chladničku tak můžeme vypí-

nat minimálně v zimě, kdy přivezené potraviny, 

které během dvou dnů zkonzumujeme, přežijí 

i za oknem nebo v chladné místnosti. Při vypí-

nání chladničky doporučuji vyjmout ze zásuv-

ky, protože některé přístroje mohou mít malý 

odběr i ve vypnutém stavu (zpravidla elektro-

nicky řízené). Zamrazené potraviny ale potře-

bují daleko nižší a  stabilnější teploty, proto je 

nutné nechat mrazničku zapojenou.

Při jarním zapínání chladničky po  dlouhé 

odstávce nespěchejte, ale nechte nejprve pří-

stroj nějakou dobu v  teplé místnosti, aby se 

ohřály náplně. Oleje jsou stečeny dolů, vše je 

nenamazané a zatuhlé. Studený olej je hustší 

a  dál zbytečně zatěžuje přístroj při rozběhu, 

což by se mohlo projevit fatální poruchou mo-

toru s kompresorem.

I kancelář potřebuje chlazení
Přestože v kanceláři opravdu nebudeme vařit, 

je nutné vychladit zejména nápoje a uložit pří-

padnou svačinu. K tomu se hodí nejlépe malá 

podstavná chladnička, kterou můžeme umístit 

DOmáCí SPOTřEBIčE • CHLAZENÍ

Držák na víno potěší a nezabírá v chladicím prostoru zbytečně místo.

Méně obvyklá, přesto velice prakticky vymyšlená miska na led se zásobníkem

Výdejník chladné vody a ledu je příjemným rozšířením 
u amerických chladniček.

Díky pokroku v konstrukci kompresorů  
výrobci upustili od dvoukompresorových přístrojů

i v kategorii největších zařízení.
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foto: Goddess, Electroluxautor: Bohumil Herwig, foto: Bosch, Electrolux, Samsung, Thinkstock

Léto je už za rohem, a tak nastává čas na tradiční téma o chlazení, jemuž se ostatně věnujeme 
i v prvním tématu čísla. Zatímco v něm najdete například rady pro výběr, nejžhavější trendy či 
vysvětlení pojmů, zde pro vás máme několik zajímavých tipů.

Chladnička s mrazničkou Samsung RB31FERNBWW
cena: 17.990 Kč

Chladnička s mrazničkou Goddess RCC0180GS9
cena: 7.990 Kč

Chladnička s mrazničkou Goddess RCC0144GRS8 
cena: 7.290 Kč

Chladnička Electrolux EJ2301AOW
cena: 6.990 Kč

Chladnička s mrazničkou Bosch KGV36VW31 
cena: 11.990 Kč

Chladnička s mrazničkou Electrolux EN3614AOX
cena: 12.990 Kč

Tato kombinace chladničky s mrazničkou s objemem 304 l patří do nejvyšší třídy, o čemž svěd-

čí desetiletá záruka na kompresor, automatické odmrazování obou částí a zařazení do nejvyšší 

energetické kategorie A+++. Nechybí digitální regulace teploty, antibakteriální povrch či osvětlení 

LED diodami. K dispozici je i tzv. nulová zóna udržující buď 0 ºC na maso, nebo 3 ºC pro ovoce či 

zeleninu, takže vše vydrží čerstvé řádově déle.

• Provedení: bílé

• Objem: 206 l (chladnička), 98 l (mraznička)

• Rozměry (švh): 59,5 x 185 x 64,7 cm

• Hmotnost:  65 kg

Sto osmdesát centimetrů vysoká a jen 56,3 cm hluboká kombinace chladničky s automatickým od-

mrazováním a mrazničky. Celkový objem činí 249 l a díky roční spotřebě 192 kWh patří do energetické 

třídy A++. Chladnička disponuje čtyřmi policemi z tvrzeného skla, mraznička pak třemi šuplíky. Za 

24 hodin zamrazíte až 3,5 kg potravin, které vám při výpadku elektrické energie vydrží až 15 hodin.

• Provedení: stříbrné

• Objem: 179 l (chladnička), 70 l (mraznička)

• Rozměry (švh): 55,4 x 180,0 x 56,3 cm 

• Hmotnost: 55 kg

Malá, pouze 140 cm vysoká chladnička s  automatickým odmrazováním a mrazicím prostorem 

v horní části o celkovém objemu 228 litrů patří s roční spotřebou 237 kWh do energetické třídy A+. 

Za 24 hodin zamrazí i 3 kilogramy potravin, které při výpadku proudu či při poruše vydrží v nezmě-

něném stavu až 19 hodin. V chladničce najdete tři poličky, v mrazničce pak jednu drátěnou. Ani zde 

nechybí možnost záměny otevírání dveří.

• Provedení: bílé

• Objem: 184 l (chladnička), 44 l (mraznička)

• Rozměry (švh): 54,5 x 140,4 x 60,4 cm 

• Hmotnost: 45 kg

Kombinace chladničky s automatickým odmrazováním s mrazničkou nejenže patří do energetické 

třídy A++ (227 kWh/rok), ale potraviny při poruše či vypnutí proudu udrží až 23 hodin! Velmi vysoký 

je i mrazicí výkon až 7 kg/24 hodin, to vše při celkovém objemu 309 litrů. Uvnitř najdete osvětlení 

LED diodami, čtyři police z bezpečnostního skla (tři výsuvné) a mj. i místo pro zeleninu s regulací 

vlhkosti, která díky tomu vydrží déle čerstvá. Všechny šuplíky v  mrazničce mají vyjímatelná dna 

z bezpečnostního skla.   

• Provedení: bílé

• Objem: 215 l (chladnička), 94 l (mraznička)

• Rozměry (švh): 60 x 186 x 65 cm

• Hmotnost: 76 kg

Klasická kombinace chladničky s automatickým odmrazováním s dole umístěnou mrazničkou, ovšem 

už vybavená tzv. nulovou zónou (0–3 °C) pro podstatně delší výdrž potravin. Celkový objem je 337 l, 

roční spotřeba energie 235 kWh a energetická třída A++. Potěší osvětlení LED diodami, vysoký mrazicí 

výkon až 4 kg/24 h a doba skladování při poruše dokonce až 20 hodin.

• Provedení: stříbrná, dveře nerez

• Objem: 245 l (chladnička), 92 l (mraznička)

• Rozměry (švh): 59,5 x 185,4 x 65,8 cm

• Hmotnost: 68 kg

Ochlaďte si život

V energetické třídě A+ (roční spotřeba 186 kWh) tu máme volně stojící kombinaci chladničky s au-

tomatickým odmrazováním a třemi policemi z tvrzeného skla s mrazničkou. Celkový objem je 185 

litrů, mrazicí výkon 3,5 kg za 24 hodin. 

• Provedení: stříbrná, červené dveře

• Objem: 121 l (chladnička), 64 l (mraznička)

• Rozměry (švh): 52,3 x 143,8 x 59,0 cm

• Hmotnost: 47 kg
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Na první pohled je menší, než jsme u podob-

ných zařízení zvyklí. Je však třeba vzít v úvahu, 

že Valeru 648 pohání rotační systém využívaný 

profesionálními strojky, zatímco většinu prodá-

vaných strojků pro domácnost pohání systém 

vibrační. Základní výhoda z  toho vyplývající 

spočívá v provozu s menšími vibracemi, kte-

ré u  rotačního systému způsobuje jen pohyb 

nože, kdežto u  vibračního i  pohyb poměrně 

hmotné kotvy. Další výhodou je plynulý pohyb 

nože a tedy vždy dostřižení, ke kterému u vib-

račního systému nemusí dojít, pokud je strojek 

zahlcen zbytky vlasů nebo nenamazán.

Také sejmutí a  nasazení stříhací hlavy je 

u  tohoto strojku stejné jako u  profesionál-

ních přístrojů. Hlava je na  strojku zaklapnuta 

a k uvolnění postačí jen tlak na její přední část. 

Ke strojku je dodáván nabíjecí stojánek slouží-

cí současně jako nabíjecí i držák příslušenství, 

sestávající z olejničky a čisticího kartáčku. Při-

ložen je napájecí zdroj, kterým lze také napájet 

strojek přímo.

Zkušenosti
Plné nabití akumulátoru (kromě prvního čtyři-

advacetihodinového) trvá osm hodin, po kte-

rých má dle návodu vydržet stříhat celou hodi-

nu. Po 24hodinovém nabíjení (pro jistotu) jsem 

naměřil 75 minut při trvalém provozu strojku 

naprázdno a bez přestávek. Při provozu s pře-

stávkami by mohl strojek vydržet ještě o něco 

déle. Při nabíjení svítí červená kontrolka na těle 

strojku a po nabití zhasne. K nabití plně vybité-

ho strojku postačí opravdu jen osm hodin, což 

není sice rychlé nabíjení, ale je pro akumulátor 

určitě šetrnější.

Střih strojku je perfektní a  nic jiného jsem 

ostatně ani nečekal. Vibrace vytvářené kmita-

jícím nožem jsou znatelné, ale nikoli nepříjem-

né nad míru. Nástavec určující délku střihu lze 

nastavit do tří poloh: 3,0–4,5 mm; 5,5–7,0 mm 

a 9,0–10,5 mm. Rozmezí je dané možností po-

suvu nástavce na noži, který jde však poměr-

ně ztuha, takže nastavená délka drží po dobu 

stříhání beze změny.

Stříhací lišty strojku jsou podle výrobce z ja-

ponské oceli broušené diamantem, což zní 

dobře. Jak dlouho vydrží, se za necelý měsíc 

nepodaří otestovat, ale střih je stále hladký 

a  nože ostré. Konstrukce stříhací hlavy 

dobře drží nože ve správné poloze a lze 

tedy předpokládat, že vydrží ostré 

dostatečně dlouho i díky tomu, že 

se klouzáním po sobě ostří.

Hodnocení
Stříhací strojek Valera 648.01 

je perfektní strojek pro do-

mácnost a určitě si najde cestu 

i  k  profesionálním kadeřníkům. 

Ti jsou zvyklí na  strojky se širší 

stříhací lištou, ale bezšňůrový pro-

voz je podstatně pohodlnější. Při běžném 

kadeřnickém provozu a  odkládání strojku 

do  nabíjecí základny bude tento jistě vždy 

připraven a nabit na potřebnou úroveň.

TEST • DOmáCí SPOTřEBIčE

autor: Miloš Chadt, foto: Hyundai

Přístroje pro čištění vzduchu odstraňují drobné 

nečistoty a většina z nich i zápachy či nebez-

pečné plyny a některé se specializují i na bak-

terie a viry. Čistička Hyundai AP610 umí změřit 

množství nečistot ve vzduchu a nastavit si nut-

ný stupeň výkonu.

Poměrně rozměrný přístroj je vybaven ví-

cejazyčným návodem, který popisuje vše, co 

potřebujete o používání čističky vědět. AP610 

spojuje několik principů čištění vzduchu: filtra-

ce pomocí Hepa filtru zadržující i  velmi malé 

nečistoty o  velikosti od  0,1 µm a  uhlíkového 

filtru pro pohlcování zápachu. Dalším stupněm 

je ozařování vzduchu UV paprsky ničícími bak-

terie a viry a konečně ionizace vzduchu, která 

obohacuje vzduch o záporné ionty.

Ovládání
Ovládací panel vypadá na první pohled složi-

tě, ale je to jen zdání. Je vybaven třemi tlačít-

ky a devíti kontrolkami. Tlačítko pro zapnutí 

přístroje zapíná i režim spánek. Stiskem pří-

stroj zapneme, druhým zvolíme spánkový 

provoz a  třetím přístroj vypneme. Jediným 

tlačítkem Air Flow volíme režimy výkonu pří-

stroje, opět po stisku se přepíná režim tichý, 

nízký a vysoký, které jsou indikovány kontrol-

kami v  prostřední řadě. Posledním skrytým 

tlačítkem je Filter Reset, které stiskneme 

pomocí tenkého předmětu po výměně filtru. 

Kontrolky ve spodní řadě indikují naměřený 

stupeň znečištění vzduchu, podle kterého 

se v automatickém provozu přepíná i výkon 

přístroje. Tři kontrolky v  horní řadě indikují 

automatický i  spánkový provoz a  kontrolka 

Filter Replace signalizuje nutnou výměnu 

filtrů.

Zkušenosti
V automatickém provozu přístroj nejprve běžel 

v  tichém (výkonově nejnižším) režimu a  poté 

se postupně nastavil až do režimu vysokého 

výkonu. Jakmile dostatečně vyčistil vzduch, 

snížil výkon na nízký a poté na tichý. Po vyvět-

rání se jeho výkon zpravidla na nějakou dobu 

zvýšil, což svědčí o  tom, že městský vzduch 

je poměrně znečištěný a  tedy vnáší do  bytu 

nečistoty, které čistička považuje za  vhodné 

odstranit. Je to smutné, ale proto si domácí 

čističky pořizujeme.

Dnes, když díky ceně zvažujeme každý watt 

energie, je zajímavý příkon přístroje, který jsem 

měřil při ručním ovládání (viz obrázek a tabulka).

Stupeň  Příkon

vypnuto (stand-by) 0,8 W

spánek  4,0 W

tichý  4,0 W

nízký  7,5 W

vysoký  45,0 W

Při automatickém provozu pochopitelně zá-

leží na míře znečištění vzduchu. V mém přípa-

dě přístroj pracoval po většinu času v tichém 

režimu (4 W) a jen na krátkou dobu, zpravidla 

po vyvětrání, se přepínal na výkonnější režimy 

(do hodiny).

Údržba
O výměnu filtrů si přístroj řekne pomocí kont-

rolky, ale neuškodí občas sejmout přední kryt 

a vysavačem opatrně očistit prach z uhlíkové-

ho filtru, průduchů a  čidel. Jiná údržba není 

nutná.

Hodnocení
S  přístrojem jsem byl po  celou dobu zkou-

šení spokojen. Překvapila mne jeho nízká 

spotřeba, hlučnost i poměrně rychlé vyčiště-

ní vzduchu po  intenzivním větrání. Spotřeba 

v  automatickém režimu závisí na  znečištění 

vzduchu, v mém případě měl přístroj po vět-

šinu času odběr 4 W. Jeho provoz je tedy ne-

náročný a  jsem přesvědčen, že stojí zato jej 

používat.

DOmáCí SPOTřEBIčE • TEST

čistička vzduchu Hyundai AP610

Za vzduch čistější
čistota vzduchu většinu z nás zajímá spíše ve spojení se smogem a inverzí než jako čistota vzdu-
chu v našich domovech. Jsme přesvědčeni, že doma máme vzduch čistý – ale je to tak skutečně?

cena: 3.996 Kč

čištěný prostor: 40 m2

příkon max.  
udávaný/měřený:

65 W/45 W

průtok vzduchu 
max.:

300 m3/h

filtrace: Hepa filtr, uhlíkový filtr, 
UV ozařování, ionizace

hlučnost: 60 dB (A)

cena náhradního 
filtru HYUHF610:

799 Kč

rozměry (švh); 405 x 480 x 170 mm

cena: 1.996 Kč

konstrukce pohonu 
nožů:

rotační s vyměnitelnými 
stříhacími hlavami

šířka stříhací lišty: 30 mm

napájení: adaptér 100–240 V, 
akumulátor NiMh 5 V

délka chodu při 
napájení akumulá-
torem:

60 min

 hmotnost: 135 g

Hyundai AP610

Valera 648.01

Roztoči, pyly a plísně nemají proti čističce vzduchu šanci! Vhodná především pro alergiky. Domácí stříhání bude zábavou, protože se vám při něm nebude plést síťová šňůra.

stříhací strojek Valera 648.01

Malý profesionál
Domácí stříhání vlasů je stále oblíbené, proto bude jistě na místě vyzkoušet stříhací strojek, 
který je určen pro domácí i profesionální použití. Je jím Valera 648.01 s možností napájení ze 
sítě i z vnitřního Nimh akumulátoru. Porovnám tedy tento strojek s domácími i profesionál-
ními přístroji.
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Na  tyčový mixér kupujete překvapivě velkou 

krabici, plnou příslušenství. Vlastní tělo s kovo-

vou mixovací nohou je vlastně objemově nej-

menší. K tomu patří již tradičně mixovací nádo-

ba i sekáček na zpracování menšího množství 

masa, sýra, oříšků, bylin nebo čehokoliv, co 

potřebujeme rychle nasekat. Šlehací metlička 

s tenkými dráty a vlastní převodovkou do po-

mala je určena pro šlehačku, bílkovou pěnu či 

majonézu. Pasírovací nástavec protlačuje lo-

patkami potravinu nahoru přes děrovaný kryt.

Zkušenosti
Nejvíce zvědav jsem byl na speciální nástavec 

pracující v pánvi. Plochý nástavec s velkým prů-

měrem a třemi noži s různým úhlem jsem využil 

na rozmíchání právě připravené jíšky s vývarem 

na pánvi. Ani jediná kapka se nedostala mimo 

pánev, ale ani blízko k  jejímu okraji. Tři nože 

pracují rychle, takže po několika přilitích vývaru 

jsem měl dohladka rozmixovanou jíšku.

Práce s  tyčovým nástavcem je díky stejně 

stavěným nožům podobně rychlá. Nezvyklé je 

umělohmotné opláštění vnitřní části nástavce, 

ale horké polévce v  pohodě odolalo. Zřejmě 

zlepšuje víření v prostoru nožů. Sekací násta-

vec jsem vyzkoušel pro posekání čerstvého 

spařeného špenátu nahrubo a pro výrobu jem-

né pomazánkové pěny. Jako každý sekáček 

naseká nahrubo nejlépe při několika krátkých 

zapnutích. Při sekání najemno postačí mít pří-

stroj zapnutý několik vteřin.

Doporučuji sestavu nožů umístit na  trn 

ve  dně nádoby před sekáním a  nevyjímat ji, 

dokud není práce hotova. Potraviny se tak 

zbytečně nedostanou mezi trn a držák nožů. 

Pasírovací nástavec se skládá z  převodovky, 

nohy a plastové lopatky, která žene potraviny 

nahoru. Lopatku můžeme oddělit pootočením 

do protisměru, jak je na ní naznačeno. Výbor-

né zejména pro mytí. Šlehací metla je rovněž 

připojena přes převodovku, kterou má vlastní, 

nezaměnitelnou. I zde je nutný převod do po-

mala. Šlehání bílkového sněhu je hračkou, stej-

ně jako výroba majonézy.

Plynulé nastavení rychlosti pomocí horního 

kloboučku na  těle přístroje funguje spolehli-

vě, ale jde poněkud ztuha, takže je problém 

jej nastavit za provozu. Výstupek, který by měl 

sloužit k opření prstu, je pro moji velkou ruku 

poměrně malý. Zato tlačítko turbo i  spuštění 

nastavenou rychlostí je jednoduché a  jemné. 

Pod trochu silnějšími pružinami jsou odpojo-

vací tlačítka příslušenství, což je v  pořádku, 

protože nestojíme o  to, aby se příslušenství 

odpojilo za  provozu. Pogumování včetně za-

krytých tlačítek znamená, že se případná vlh-

kost z rukou nedostane do přístroje.

Hodnocení
Široké a dobře použitelné příslušenství, které 

pokrývá řadu činností při vaření, je výrazným 

přínosem Kenwoodu Triblade HB724. Tři nože 

na mixovacích nástavcích dělají velmi dobrou 

práci a jejich širší záběr je znát. Tělo mixéru se 

dobře drží, tlačítka lze i přes gumu ovládat leh-

ce. Nešikovné je však ovládání rychlosti, které 

jde poměrně ztuha a znesnadňuje tak změnu 

rychlosti při práci. Zřejmě jde o součást zatěs-

nění proti vodě a nečistotám.

TEST • DOmáCí SPOTřEBIčE
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Velikostí připomíná spíše útlou knížku for-

mátu A5. Je totiž jen 15 mm vysoká, tak-

že svádí k  zastrčení do  police s  knihami 

„na  stojato“. Provedení je nerez a  černý 

plast a  sklo s  velkými 17mm číslicemi LCD 

displeje na  tmavém pozadí zajišťuje dob-

rou čitelnost světlých číslic. Dvě dotyková 

kapacitní tlačítka umožňují ovládání lehkým 

dotykem, tedy bez jejich pohybu, což elimi-

nuje možnost poruchy způsobené vniknutím 

potravin do  mechanismu tlačítek. Reaguje 

na dotknutí okraje tlačítka, a dokonce i přes 

silnější vrstvu nevodivého materiálu. To je 

výhoda, díky níž nemusíte mít pro stisknu-

tí tlačítka čisté ruce nebo můžete pracovat 

v rukavicích.

Zkušenosti
Po založení dvou kusů baterií typu AAA pro-

běhne na  displeji test rozsvícením všech 

segmentů a  poté je váha připravena k  po-

užití. Pokud v  pravém rohu najdete jinou 

jednotku hmotnosti než g nebo kg (tedy lb 

nebo OZ), k  přepnutí postačí stisknout tla-

čítko UNIT.

Absence mísy pro vážení může být pova-

žována za  nevýhodu, osobně jsem však ra-

ději, že nemám doma o nádobu navíc a mohu 

použít jakoukoli vlastní. Funkce dovažování 

až do pěti kilogramů pracuje na  jediný dotyk 

tlačítka TARE, takže mohu dovažovat či využít 

i  několik nádob. Nemusím pracovní nádobu 

vždy ihned mýt, když vážím tekuté nebo polo-

tekuté potraviny, jako je například přepuštěné 

máslo.

Pro vyšší přesnost je váha vybavena čtyřmi 

tenzometrickými snímači. Přesnost vážení 1 g 

je pro vaření více než dostatečná.

Napájení
Dvě AAA baterie dodají váze energii na hodně 

dlouhou dobu. Naměřený odběr asi 5,5 mA 

znamená, že jejich výdrž by měla být asi 160 až 

200 hodin vážení. Pokud bychom předpokládali 

pro domácnost vysoké použití v průměru 20 mi-

nut za den, měla by baterie vydržet asi 1,5 až 2 

roky, což je doba, za kterou baterie obvykle ztratí 

schopnost dodávat energii už jen při skladování.

Použití mikrotužkové baterie, kterou najdete 

na mnoha místech v domácnosti, je výhodou. 

Tu oceníte, když budete potřebovat vážit a zjis-

títe, že baterie je vybitá. Pak si můžete půjčit 

baterie z ovladače, malého rádia nebo řady dal-

ších spotřebičů v domácnosti, které je využívají.

Hodnocení
Váha Gallet BAC 853 je sympatická svými roz-

měry i tvarem, který se hodí pro uklizení prak-

ticky do libovolného zbylého místa v kuchyni. 

Váživost do pěti kil i rozlišení na 1 g je lepší, než 

při praktickém vaření potřebujeme. Oceňuji 

napájení běžně používanými AAA články, díky 

nimž odpadají také problémy s  jejich pohoto-

vou náhradou.

DOmáCí SPOTřEBIčE • TEST

kuchyňská váha Gallet BAC 835

Váha jako knížka

cena: 396 Kč

funkce: nulování, automatické 
vypnutí po 120 s

rozsah měření: 1 g až 5 kg s rozlišením 
po 1 g

displej: LCD

napájení: 3 V – 2x 1,5 V AAA

rozměry (švh), 
hmotnost:

180 x 225 x 15 mm; 
320 g

Gallet BAC 835

Chcete vyrazit na dovolenou a zhubnout do plavek? s váhou Gallet půjde hubnutí snáz.

Když přemýšlím, jaké vlastnosti 
by měla mít váha do mé 
kuchyně, mohu zva-
žovat více hledisek. 
Určitě váživost, tedy 
kolik kilo na ni mohu 
maximálně naložit, zda umí 
dovažovat, jak dobře je vidět 
na displej nebo stupnici a kupodivu 
asi nejdůležitější pro moji malou ku-
chyni  je velikost, která by měla umožnit 
položit na ni pohodlně potraviny v misce i bez 
ní a především nesmí zabírat mnoho místa. Z to-
hoto hlediska se mi zdá být váha Gallet BAC 853 ideální.

tyčový mixér Kenwood Triblade HB724

Ještě všestrannější tyč
Tyčové mixéry dnes patří k nejoblíbenějším domácím po-
mocníkům, a proto jsem rád, že mohu otestovat Kenwood 
Triblade HB724, který nabízí kromě již běžných doplňků také 
pasírovací nástavec na bramborovou kaši a mixovací násta-
vec pro práci v pánvích.

cena: 1.649 Kč

příslušenství: nástavce mixovací, 
mixovací plochý, 
sekáček, šlehací metla 
s převodovkou, pasírovací 
nástavec, stěrka, 
mixovací nádoba

příkon max.: 700 W

počet rychlostí: plynulé nastavení, turbo 
zapínané tlačítkem

rozměry (švh); 
hmotnost:

s tyčovým nástavcem  
69 x 395 x 69 mm; 974 g

Kenwood Triblade HB724

Tyčový mixér vám pomůže připravit v parném létě spoustu osvěžujících koktejlů.

nůž je snadno vyjímatelný a díky tomu se i snadno čistí.
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Se spotřebou 257 kWh energie za rok (0,704 

kWh/den) je oceněna energetickou třídou A++. 

Kromě moderní izolace skříně za  to můžeme 

přičíst zásluhu novému typu kompresoru Sam-

sung s  digitálním invertorem, který řídí jeho 

chod v pěti stupních podle potřeby a způsobu 

používání přístroje. Elektronické řízení pomáhá 

udržovat stálou teplotu s minimálními odchyl-

kami. Snižuje se zatížení kompresoru, jeho 

hlučnost i opotřebení a tedy se prodlužuje jeho 

životnost. Výrobce deklaruje dlouhou životnost 

kompresoru desetiletou zárukou na tento díl.

Systém True No Frost zjišťuje chlazení i mra-

zení bez tvorby ledu a  rovnoměrné rozložení 

teplot v celém prostoru chladničky i mrazničky.

Chladnička
Chladicí prostor o velikosti 206 litrů nabízí spe-

ciální zásuvky. Zásuvka pro zeleninu umožní 

její skladování v optimálních podmínkách. Pod 

ní umístěná zásuvka CoolSelect Zone s  tep-

lotou volitelnou na  ovládacím panelu nabízí 

dvě možnosti nastavení. Pro uchování masa, 

ryb a mořských plodů lze zvolit teplotu 0 °C 

a pro křehkou zeleninu a ovoce teplotu 3 °C.

Košík Grab‘n Go Basket je určen pro 

rychlé vyjmutí a uložení. Využijete jej napří-

klad pro uložení dochucovadel, jako je ke-

čup, hořčice, dresinky a omáčky, které mů-

žete i s tímto košíkem z chladničky přenášet 

rovnou na  stůl a  zpět. Uložení na  jediném 

místě je praktické a pohodlné, navíc se tak 

omezí doba otevření chladničky i  spotřeba 

energie.

Polici pro uložení potravin Easy Slide mů-

žete jednoduše vysouvat i s na ní uloženými 

potravinami. Nezáleží tedy, zda potřebujete 

vzít cokoli z přední nebo zadní části police, 

ke  všemu se po  jejím vysunutí dostanete 

snadno a bez rizika, že budete muset část 

potravin přeskládat nebo že je při neopatr-

ném pohybu shodíte na podlahu.

Vybavení dveří obsahuje, kromě tradiční 

poličky s příklopem a držákem na vejce, dvě 

police s  volitelnou výškou a  velkou spodní 

přihrádku na uložení objemných lahví mléka, 

džusů, vysokých lahví nápojů nebo dvou řad 

plechovek. To se hodí zejména v létě, kdy je 

spotřeba nápojů vyšší.

Po  celý rok se bude jistě hodit držák 

na  víno, které je v  něm skladováno vleže, 

tedy ve správné poloze, takže se zabraňuje 

vysychání zátky.

Osvětlení
Jasné a dokonalé osvětlení s nízkou spotřebou 

vydává technologie LED, která tak opět přispí-

vá k nižší spotřebě energie a rovněž k ohřívání 

vnitřního prostoru. Dobré osvětlení pak napo-

máhá rychlejšímu nalezení i kontrole uložených 

potravin.

mraznička
Prostor pro mražené potraviny o  objemu 98 

litrů je vybaven třemi Full Open boxy, které 

(jak název napovídá) lze zcela vysunout, a tak 

snadno a  rychle manipulovat i  s  velkými ba-

leními potravin. Konstrukce těchto zásuvek 

umožní vysunout je již při otevření dveří v úhlu 

90° a také ji zcela vyjmout, pokud je třeba ob-

sah přerovnat nebo přihrádku vyčistit.

DOmáCí SPOTřEBIčE • PROFIL

kombinovaná chladnička s mrazničkou Samsung RB31FERNCSS

Efektivně využívá prostor
Kombinovaná chladnička Samsung RB31FERNCSS vám 
pomůže s přicházejícím létem mít vždy po ruce dostatek 
chlazených nápojů a nabízí díky velkému užitnému objemu 
304 litry i dostatek prostoru pro snadné a přehledné uklá-
dání potravin. To pomáhá i k omezení doby, po kterou jsou 
otevřené její dveře, což vede k menším ztrátám energie při 
manipulaci s potravinami.

cena: 14.990 Kč

objem užitný: 304 l, z toho 206 l 
chladnička  
a 98 l mraznička

odmrazování: True No Frost – 
beznámrazový systém

speciální přihrádky: CoolSelect Zone, zásuvka 
na zeleninu,  Easy Slide 
police, košík Grab‘n Go 
Basket, Full Open box

Energetiká třída; 
roční spotřeba:

A++;  
257 kWh

rozměry (švh) 59,5 x 185 x 66,8 cm

Samsung RB31FERNCSS

I v parném létě budou vaše potraviny jak v bavlnce a nápoje vychlazené dle vašeho gusta.

EURONICS – NEJLEPŠÍ MÍSTO PRO VAŠE NÁKUPY!

VÍCE NEŽ 150 PRODEJEN

cena na prodejně
zpětný bonus
výsledná cena

14 990,-
1 000,-

13 990,-

Chladnička Samsung RB31FERNCSS
• užitný objem celkem 304 I
• užitný objem chladničky 206 l
• užitný objem mrazničky 98 I
• digitální regulace teploty 
• Multi Chill zone – Zóna, kde je udržována
   teplota –1,5–0 st. C pro dlouhodobou čerstvost
• Grab’n Go Basket - Samostatný košík na omáčky
• antibakteriální povrch 
• zvuková signalizace otevřených dveří
• police z tvrzeného skla 
• mrazák se třemi zásuvkami
• záruka na motor 10 let 
• LED vnitřní osvětlení 
• rozměry (v x š x h): 185 x 59,5 x 64,7 cm

Spojení krásy a jednoduchosti…

NOVINKY EURONICS
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cena již po započtení bonusu

13 990,-
cena včetně PHE  14 209,-

No Frost Technology



PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA
Záruční dobu lze podle vaší volby prodloužit o jeden, dva nebo tři roky.

Vztahuje se na:
domácí spotřebiče

spotřební elektroniku

IT techniku

POJIŠTĚNÍ NAHODILÉHO POŠKOZENÍ
Pojištění Vaše zboží ochrání proti nenadálým 
a nečekaným situacím po dobu dvou let.

Vztahuje se na:
domácí spotřebiče

spotřební elektroniku

IT techniku

mobilní telefony

kamery

NAHODILÉ POŠKOZENÍ

Televize Panasonic Viera TX-L42EW6
• LED TV SmartViera s nahráváním na USB HDD
• Můj Home Screen – přizpůsobte si původní
   obrazovku na míru svému stylu a potřebám
• zabudovaný Wi-Fi adaptér, webový prohlížeč 
• energetická třída A+

Televize LG 47LA690S
• 3D LED TV Smart (včetně plnohodnotného internetového prohlížeče)
• ovladač Magic Motion umožňující ovládat TV pohyby a gesty
• Cinema Screen Design – široká obrazovka bez rámu pro maximální požitek
• možnost nahrávání DVB-T(C,S2) vysílání na externí HDD
• možnost konverze z 2D na 3D, 4x 3D brýle v balení 
• zabudovaný Wi-Fi adaptér, WiDi (bezdrátový přenos obrazu)
• podpora chytrých telefonů s OS Android
• podpora druhé TV, energetická třída A+
• dárek: 3D kamera
Televize LG 42LA690S, LED
• úhlopříčka 107 cm, cena 21 990 Kč včetně PHE
• 3ks 3D BD filmu

Televize LG 55LA690S, LED
• úhlopříčka 140 cm, cena 39 990 Kč včetně PHE
• dárek: 3D kamera

Televize Panasonic TX-L39EW6, LED • 
úhlopříčka 99 cm, cena 14 490 Kč včetně PHE

Televize PANTXL32EW6, LED
• úhlopříčka 80 cm, cena 12 690 Kč včetně PHE

120  cm

Televize Philips 32PFL3258H
• Led TV Smart připravený pro Wi-Fi

• Digital Crystal Clear technologie zlepšuje kvalitu obrazu
• Perfect Motion Rate pro opravdovou ostrost pohybu

• Videohovory z TV přes Skype
• 2 USB sloty (snímky, hudba, video), 2 HDMI vstupy s funkcí EasyLink

(jediný kabel přenáší současně obraz i zvuk)
• energetická třída A

81  cm

29 787,-
cena včetně PHE  29 990,-

15 787,-
cena včetně PHE  15 990,-

10 990,-
cena včetně PHE  11 193,-

DÁREK+
 za 1,-

Špičková 3D televize pro dokonalý divácký zážitek . . .

FULL HD
1920 X 1080

FULL HD
1920 X 1080

FULL HD
1920 X 1080

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA
Záruční dobu lze podle vaší volby prodloužit o jeden, dva nebo tři roky.

Vztahuje se na:
domácí spotřebiče

spotřební elektroniku

IT techniku

POJIŠTĚNÍ NAHODILÉHO POŠKOZENÍ
Pojištění Vaše zboží ochrání proti nenadálým 
a nečekaným situacím po dobu dvou let.

Vztahuje se na:
domácí spotřebiče

spotřební elektroniku

IT techniku

mobilní telefony

kamery

NAHODILÉ POŠKOZENÍ

Fotoaparát Nikon Coolpix S3500
• samostatné tlačítko pro spuštění HD videosekvencí

• inteligentní portrétní systém, menu retušování
• širokoúhlý objektiv NIKKOR s rozsahem 26 – 182 mm

• 6,7 cm (2,7“) monitor LCD
• barvy: černá, stříbrná, červená, růžová, fialová, oranžová

9 990,-

Fotoaparát Olympus TG-2
• mrazuvzdorný, odolný vůči pádu

• vodotěsný do 10 m
• rozsah optického zoomu 25 – 100 mm

• vestavěný GPS modul a elektronický kompas
• super světelný objektiv 1:2.0

• Full HD video se stabilizací Multi - motion IS
• barva černá, červená

Fotoaparát Samsung WB250F
• připojení Wi-Fi s tlačítkem přímého připojení, Bluetooth
• rozsah optického zoomu 24 – 432 mm
• dálkové ovládání fotoaparátu pomocí chytrého telefonu
• sdílení a přehrávání mezi všemi zařízeními
   s funkcí AllShare Play
• Full HD video, dotykový displej TFT-LCD
• dárek: mobilní telefon
  Samsung S5300 Galaxy Pocket
• barva černá, antracitová,
  červená, bílá

Videokamera Sony HDR-PJ220E
• 32x pokročilý zoom
• Full HD videokamera (1920 x 1080i)
• snímač CMOS Exmor R™ 
• širokoúhlý objektiv Carl Zeiss®
• vestavěný projektor – jas 13 lumenů
  a promítá obraz s úhlopříčkou až 250 cm
  (100“) 9 980,-

cena včetně PHE  9 990,-

2 976,-
cena včetně PHE  2 991,-

5 980,-
cena včetně PHE  5 990,-

4x
OPT. ZOOM

18 x
OPT. ZOOM

7 x
OPT. ZOOM

20 Mpx
ROZLIŠENÍ

DÁREK+
 za 1,-

12 Mpx

16,4 Mpx
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PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA
Záruční dobu lze podle vaší volby prodloužit o jeden, dva nebo tři roky.

Vztahuje se na:
domácí spotřebiče

spotřební elektroniku

IT techniku

Notebook Sony VAIO SVF1521B1EW
• procesor Intel Pentium B987 (1,5 GHz)
• grafická karta nVidia GeForce GT 740M 1 GB
• Bluetooth, WiFi, USB 3.0, HDMI
• Microsoft Windows 8

13 973,-
cena včetně PHE  13 990,- 

Notebook Toshiba
Satellite C855-22Q
• Microsoft Windows 8
• rozlišení displeje 1366 x 768
• dvoujádrový procesor INTEL
• grafická karta Intel HD Graphics
• Bluetooth, Wi-Fi, displej
• zvuk s technologií SRS Premium Sound HD™

9 682,-
cena včetně PHE  9 690,- 

15,6“
DISPLEJ

Dotykový tablet Samsung
Galaxy Note 8.0 (N5100)
• čtyřjádrový procesor Exynos
• 2 GB RAM, Wi-Fi, Bluetooth, 3G, GPS
• paměťová karta microSD
• režim čtení knih s perem S Pen

ANDROID 4.1

OP. SYSTÉM

8“

13 488,-
cena včetně PHE  13 490,- 

LCD monitor BenQ RL2240H
• LED podsvícení, režim RTS pro hraní her
• Black eQualizer pro naprostou viditelnost
• technologie panelu TN

Profesionální herní monitor

2 999,-
cena včetně PHE  3 047,- 

21,5“

HDMI
VÝSTUP

15,5“
DISPLEJ

FULL HD
1920 X 1080

3 996,-
cena včetně PHE 3 999,-

3 299,-

Epilátor Braun Silk épil 
7-7791 Wet & Dry Bloom
• 40 pinzet, masážní kolečka a narovnávající hřebínek 

pro méně bolestivou epilaci
• břity Gillette Venus
• možnost použít i pod vodou
• odstraňuje i odumřelé kožní buňky 
• výkyvná epilační hlava, nabíjecí stojan

Úsporný motor,
 ale velmi vysoký sací výkon

2 996,-
cena včetně PHE 2 999,-

Kulma - žehlička na vlasy Valera X-Style 645.01 se 3 nástavci
• keramická žehlící plocha
• maximální teplota 190 °C
• rychlé nahřívání
• ergonomická rukojeť s možností uzamčení
• krepovací nástavec, kulmovací nástavec na prstýnky a vlny
• exkluzivní červená brašna

1 746,-
cena včetně PHE 1 749,-

Vysavač ETA Generoso 3452 90000
• sáčkový vysavač pro suché vysávání

• objem prachového sáčku 3,5 I, úsporný ECO motor
• turbokartáč, hepafiltr HEPA H 12

• kartáčová, parketová, podlahová/kobercová hubice,
polštářová a štěrbinová hubice 

• vhodný pro alergiky
• hmotnost 7,2 kg

• rozměry (v x š x h): 31,5 x 43 x 31,5 cm

1200 W 400 W
SACÍ VÝKON

Odšťavňovač ETA Fresher 0032 90000
• 5 rychlostí, nádoba na šťávu 0.7 I
• nerezový filtr
• jednotlivé dílky lze mýt v myčce
• možnost vkládat i větší kusy ovoce / zeleninu

Silný motor s příkonem 800 W

800 W
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PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA
Záruční dobu lze podle vaší volby prodloužit o jeden, dva nebo tři roky.

Vztahuje se na:
domácí spotřebiče

spotřební elektroniku

IT techniku

POJIŠTĚNÍ NAHODILÉHO POŠKOZENÍ
Pojištění Vaše zboží ochrání proti nenadálým 
a nečekaným situacím po dobu dvou let.

Vztahuje se na:
domácí spotřebiče

spotřební elektroniku

IT techniku

mobilní telefony

kamery

NAHODILÉ POŠKOZENÍ

Kombinovaná chladnička 
Electrolux EN3614AOW
• užitný objem celkem 337 I
• užitný objem chladničky 245 I
• užitný objem mrazničky 92 I
• automatické odmrazování chladničky
• skleněné police
• rozměry (v x š x h): 
  185,4 x 59,5 x 65,8 cm

Kombinovaná chladnička
Electrolux EN2900AOW
• užitný objem celkem 269 I
• užitný objem chladničky 208 I
• užitný objem mrazničky 61 I
• automatické odmrazování chladničky
• skleněné police
• rozměry (v x š x h): 
  154,4 x 59,5 x 65,8 cm

Kombinovaná chladnička 
Bosch KGE36AL41
• užitný objem celkem 303 I
• užitný objem chladničky 211 I
• užitný objem mrazničky 92 I
• automatické odmrazování chladničky
• skleněné police
• elektronická regulace teploty LED 

ukazatelem
• separátně regulovatelná teplota 
  v chladící a mrazící části
• optický a akustický varovný signál 
  otevřených dveří
• superchlazení s automatickou deaktivací
• nerezový držák na lahve
• rozměry (v x š x h): 186 x 60 x 65 cm

Kombinovaná chladnička 
Samsung RB29FERNDSA
• užitný objem celkem 290 I
• užitný objem chladničky 192 I
• užitný objem mrazničky 98 I
• automatické odmrazování chladničky 
  a mrazničky
• LED displej, skleněné police
• digitální regulace teploty
• antibakteriální povrch
• 10 letá záruka Samsung
• rozměry (v x š x h): 178 x 59,5 x 64,7 cm

7 990,-

11 990,- 17 990,-

10 990,-
cena včetně PHE 11 209,-cena včetně PHE 8 209,-

cena včetně PHE 18 209,-cena včetně PHE 12 209,-

Kombinovaná chladnička

• automatické odmrazování chladničky

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA
Záruční dobu lze podle vaší volby prodloužit o jeden, dva nebo tři roky.

Vztahuje se na:
domácí spotřebiče

spotřební elektroniku

IT techniku

POJIŠTĚNÍ NAHODILÉHO POŠKOZENÍ
Pojištění Vaše zboží ochrání proti nenadálým 
a nečekaným situacím po dobu dvou let.

Vztahuje se na:
domácí spotřebiče

spotřební elektroniku

IT techniku

mobilní telefony

kamery

NAHODILÉ POŠKOZENÍ

14 SAD
NÁDOBÍ

71000

Pračka LG F74A8QDS
• LED dotykový displej
• 14 programů, 18 přídavných možností
• 6 motion – 6 pracích pohybů 
  pro kvalitní a efektivní praní
• 10 let záruky na motor LG DIRECT DRIVE™
• duální sprchování (parní praní

+ přímé sprchování) 
• program pro alergiky, antialergické 

máchání
• program pro děti – minimalizuje zbytky 

pracího prostředku v dětském prádle
• velká dvířka 35 cm
• rozměry (v x š x h): 85 x 60 x 59 cm

10 990,-11 990,-

16 990,-

Myčka nádobí Bosch 
SMS57E22EU
• praktická příborová zásuvka Vario
• spotřeba vody 10 I
• 5 programů
• odložený start
• rozměry (v x š x h): 85x 59,8 x 57,3 cm
 

Pračka Bauknecht WAT 710
• senzor Green Intelligence – až o 50% 

menší spotřeba vody
• 18 programů, funkce rychlé praní 
• LED displej, odložený start
• rozměry (v x š x h): 90 x 40 x 60 cm

9 990,-
cena včetně PHE 17 056,-

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

cena včetně PHE 10 056,-

Pračka Bosch WAQ 2447 KBY
• inovativní nerezový prací buben WaveDrum 

šetrný k prádlu
• speciální program praní peří, extra krátký 

program
• EcoPerfect sníží spotřebu energie až o 30 %
• SpeedPerfect zkrátí dobu praní až o 60 %
• ochrana proti přetečení
• ActiveWater – elektronická regulace vody
• TouchControl tlačítka s re-load funkcí
   (možností doplnění prádla)
• rozměry (v x š x h): 84,8 x 59,8 x 59 cm
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Microsoft v  nových Windows 8 přišel s  no-

vým uživatelským rozhraním, tak zvanými 

aktivními dlaždicemi, pomocí nichž můžete 

spouštět různé aplikace. Bohužel ale pově-

domí o Windows je u nás na tak nízké úrov-

ni, že jsme se rozhodli přiblížit vám tento 

systém podrobněji. Windows 8 jsou totiž – 

na  základě našeho testování, které probíhá 

od prosince minulého roku – velmi dobrým 

a  stabilním operačním systémem. Navíc je 

jeho spouštění a vypínání neskutečně rychlé. 

Proto rozhodně stojí za to si je vybrat do po-

čítače, pokud jimi už tento není vybaven 

z výroby. Vyplatí se to.

Hlavním negativem, kterým vás počastují 

někteří neznalci, je to, že Windows 8 nemají 

tlačítko Start, po  jehož stisknutí se Windows 

dříve i  vypínaly – toto tlačítko ale sloužilo 

i  k  rozbalení nabídky vyhledávání programů 

pro spuštění. Stiskem tohoto tlačítka v před-

chozích verzích Windows se na seznamu ob-

jevily i často spouštěné programy. 

Jsou tu ovšem jiné fígle, které tlačítko Start 

mohou nahradit. Pokud byste ho ale přesto 

chtěli, zadejte si do vyhledávače „tlačítko start 

ve  windows 8“ a  můžete si pak nainstalovat 

program, který vám ho na  pracovní plochu 

vrátí. 

Vypínání počítače
Tato činnost nyní probíhá tak, že zajedete 

do pravého horního kraje obrazovky a objeví 

se vám svislý pás, na  kterém jsou 

shora umístěny ikony lupy, prstýnku, 

ikona Windows, ikona připomínající 

zásuvku a ozubené kolečko. Nás za-

jímá symbol kolečka. Po jeho stisku 

se objeví symbol vypínače, kterým 

počítač můžete vypnout. Vypínat 

ho však nemusíte úplně, stačí zvolit 

režim spánku pro uvedení počítače 

do  režimu spánku, ze kterého jej 

stiskem libovolné klávesy nebo zapí-

nacího tlačítka probudíte za několik 

sekund. V  případě, že počítač vy-

pnete, budete muset na start počíta-

če chvíli počkat, protože před star-

tem Windows musejí proběhnout 

vnitřní testy počítače, a  pak teprve 

může počítač nastartovat. 

Dvě plochy
Po  startu Windows 

nebo po  stisku tla-

čítka se symbolem 

Windows na  kláves-

nici či volbě symbolu 

Windows na svislém 

pásu – viz předchozí 

odstavec – se vám 

objeví plocha s aktiv-

ními dlaždicemi, tak 

zvaná plocha Start. 

Pokud na  některou 

dlaždici najedete 

ukazatelem a  od-

klepnete , spustí se 

aplikace schovaná 

„za ní“. Máte-li dotykový displej, stačí na  ikonu 

klepnout prstem. Doporučujeme používat note-

book s dotykovou obrazovkou – jejich ceny se už 

dostávají na  příznivou hranici. Ideálním strojem 

na Windows 8 je tablet s odnímatelnou kláves-

nicí, tak zvaný Tablet PC. Pokud používáte jen 

tablet, vše obsluhujete pomocí dotyků prstů – 

a stále přibývá aplikací, které jdou takto ovládat. 

Některé (třeba Office 2013 nebo Acrobat Reader 

XI) mají volbu, kdy se ovládací ikony „rozestoupí“ 

a vy je můžete prstem snáze ovládat. 

Windows však mají i  druhou  – klasickou 

– pracovní plochu, na jakou jste zvyklí z Win-

dows 7. Do ní se dostanete z plochy s dlaždi-

cemi stiskem klávesy se symbolem Windows 

nebo stlačením tlačítka Esc. Pracovní obra-

zovka se objeví i tehdy, pokud spustíte aplika-

ci, která byla vytvořena obecně pro předchozí 

verze Windows.

 

Výběr programů

A  do  třetice. Pokud vám chybí tlačítko Start 

kvůli snadnému spouštění programů, může-

te si vybrat programy, které často používate 

a dát si je na pracovní plochu nebo si z nich 

sestavit seznam. Za tím účelem najeďte myší 

na  spodek pracovní obrazovky do  stavové 

lišty. Klepněte na  ni pravým tlačítkem myši 

a  vyberte Vlastnosti. Na  kartě, která se vám 

objeví, vyberte Panely nástrojů a  zaškrtně-

te políčko Odkazy. Potvrďte OK a  při dalším 

najetí ukazatele na  stavovou lištu budete mít 

v pravé části položku Odkazy.  Klepněte na ně 

pravým tlačítkem myši a vyberte Otevřít slož-

ku. Jakmile do  ní umístíte odkazy na  často 

využívané programy, vždy po  rozbalení toho-

to seznamu v něm na vás tyto odkazy budou 

čekat – a spustí vámi používané programy. 

WINDOWS 8 • POčíTAčE

Prakticky o nových Oknech
Operační systém Windows 8 je mezi námi už pěknou dobu a my vám chceme poradit, jak nalo-
žit s některými mýty, které způsobují, že se lidé tohoto systému bezdůvodně obávají. 

Vyvolání lišty s ikonami, která se objeví po najetí do 
pravého horního rohu, je prvním krokem k vypnutí 

počítače. zvolíme spodní ikonu nastavení…

… a objeví se tato obrazovka, 
z níž můžete počítač uspat, 
restartovat nebo vypnout.

Startovací plocha s aktivními dlaždicemi…

nejprve si do adresáře Odkazy umístíme odkazy pro spuštění 
programů…

… po najetí na stavovou lištu se odkazy objeví, a vy si můžete 
oblíbené programy spouštět. Můžete je však mít i na pracovní 

ploše. 

… se rázem změní v pracovní plochu. A tu znáte.
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První variantou, v jaké můžete MS Office 2013 

koupit, je verze pro jeden počítač. Tady při 

koupi zaplatíte za čtyři základní produkty: tex-

tový editor Word, tabulkový procesor Excel, 

prezentační program PowerPoint a  poznám-

kový blok OneNote. Verze pro podnikatele 

má navíc ještě poštovního klienta Outlook pro 

organizování pošty, správu kalendáře a  úko-

lů. Plná verze pro profesionály pak má navíc 

ještě program pro sazbu (přípravu tiskovin) 

Publisher a databázový systém Access. Mo-

del prodeje je stejný jako dříve, s tím, že kaž-

dý balík můžete nainstalovat pouze na  jeden 

počítač. Microsoft se formou aktualizací bude 

starat o  aktuální stav balíku a  podle potřeby 

odstraňovat bezpečnostní chyby. Další případ-

nou verzi si pak musíte opět koupit.

Druhý model prodeje je formou předplat-

ného, kdy si kupujete užívací práva na určitou 

dobu, typicky na  jeden rok – můžete si však 

zvolit i  kratší období. V  rámci předplatného 

vám pak Microsoft dodá třeba i  novou verzi, 

aniž byste platili něco navíc. Existují dvě mož-

nosti nákupu. První je určena pro domácnosti 

a obsahuje všechny aplikace, jaké jsou ve verzi 

pro profesionály. Navíc jedna licence je určena 

pro instalaci až na pět zařízení uživatele – tedy 

například pro vás i vaši rodinu. Program se in-

staluje z webu Microsoftu a zde – po vytvoření 

účtu – si můžete spravovat jednotlivé instalace, 

způsob placení a tak dále. K tomu získáváte až 

60 minut volného volání ze Skypu a 20 GB úlož-

ného prostoru na cloudovém úložišti Microsoftu 

SkyDrive, který pak můžete mezi sebou sdílet. 

Cloudové úložiště si představte jako paměťový 

prostor, který je k dispozici mimo váš počítač, 

ale přitom je dostupný ze všech zařízení – ov-

šem pokud jste připojeni k  internetu. SkyDrive 

můžete ještě bezplatně rozšířit o kapacitu 7 GB 

na každého uživatele zvlášť. 

Předplacené varianty MS Office 365 jsou 

spravovány na webu, odkud je jako cloudovou 

aplikaci můžete spouštět i na zařízeních vyba-

vených webovým prohlížečem: na  tabletech 

nebo na chytrých telefonech i pod velením An-

droidu. Nabídka funkčností jednotlivých apli-

kací je však v  tomto případě omezena oproti 

plným verzím, instalovaným na  počítači. Ale 

i tak jsou jejich možnosti obrovské. 

Poslední variantou je Office 365 pro vyso-

koškoláky. Vše je stejné jako u domácí verze, 

pouze licence platí na  čtyři roky a  registro-

vaný uživatel (vysokoškolák nebo pedagog) 

může kancelář nainstalovat na dvě zařízení (ne 

na pět). 

Jaký je
Jedním slovem je nový Office úžasný. Animace 

sice někdy trochu zdržují, ale jsou milé. Vzhled 

jednotlivých aplikací dotvářejí velmi tenké fon-

ty, takže nabídky neodvádějí vaši pozornost 

od práce. Horní lišta s nabídkou funkcí se nyní 

dá schovat a tak šetří na malých obrazovkách 

osmi- i desetipalcových tabletů místo, abyste 

měli pracovní plochu (dokument nebo tabulku) 

co největší. 

Výtečnou přidanou funkčností je i možnost 

natáhnout přímo do Wordu soubory typu PDF. 

Odstavce jsou bezchybně převedeny do textu 

a Word se snaží natáhnout i obrázky a zacho-

vat vzhled, jaký mělo původní PDF. Ne vždy se 

to úplně podaří, ale vy jistě uvítáte, že můžete 

hned s převedeným textem pracovat. Excel se 

pak chlubí ještě snazšími možnostmi zobrazo-

vání různých pohledů na tabulku i novými grafy. 

Profesionálové uvítají i usnadnění práce s kon-

tingenčními tabulkami, které mohou v reál ném 

čase ukazovat různé pohledy na různé sestavy 

z několika sloučených tabulek. Možné je třeba 

i zobrazování náhledu trendů vývoje v prvcích 

tabulky. 

Prezentační program PowerPoint nyní 

usnadňuje nastavení rozlišení pro připojený 

projektor nebo externí monitor a  poznám-

kový blok OneNote dostal nové funkčnosti, 

které usnadňují vytváření poznámek a jejich 

sdílení s  ostatními. Programy spolupracují, 

i  když na  jednom dokumentu pracuje více 

lidí najednou. Všichni mohou sledovat připo-

mínky a opravy navrhované ostatními, a tak 

je dokument vždy aktuální a třeba tvorba re-

ferátů v rámci skupiny jde vpřed neuvěřitelně 

rychle. 

Vzhled aplikací je přizpůsobitelný i používání 

z tabletu, kdy jsou ikony funkcí od sebe vzdá-

leny více, abyste se do nich snáze strefili. Nový 

Office přináší i  milé maličkosti typu správně 

zadávaného data, kdy ještě v předchozí verzi 

po zadání dne s tečkou se v následně psaném 

měsíci jeho první písmeno měnilo na velké, což 

uživatele přivádělo k  šílenství, pokud si neu-

pravil parametry automatické korekce pravo-

pisu. 

Nový Office je zde a my vám garantujeme, že 

budete spokojeni s jeho funkčností a spoustou 

milých vychytávek, které z  něj dělají nejlepší 

produkt tohoto typu na  trhu, a  to i  v cloudo-

vém provedení – to když jsou aplikace Office 

spuštěny ve webovém prohlížeči.

Nejlepší kancelářský balík všech dob
Schválně jsme použili hodnocení jednoho z odborných ča-
sopisů, které testovaly nový microsoft Office. Ten existuje 
ve dvou základních verzích. Jako licence pro jeden počítač 
anebo je dostupný v předplacených verzích. A to je u micro-
softu novinka. Stejně jako to, že v jednom balíku jsou insta-
lace pro systém Windows i pro systém macOS od Applu.

Vzhled nového Office je svěží a přítulný a práce s ním jde dobře 
od ruky.



Hvězda pro úspěch
Notebook Acer Aspire V3-551G
cena: 14.990 Kč

Hvězda zábavy
Notebook HP Pavilion g6-2305sc
cena: 13.590 Kč

Hvězda domácnosti
Notebook Toshiba Satellite C855-22P
cena: 9.690 Kč

Klasická tříkilovka jako náhrada stolního počítače ovšem už vybavená čtyřjádrovým procesorem 

AMD A10 s  frekvencí 3,2 GHz, 8 GB RAM a terabajtovým (1TB, tj. 1  024 GB) pevným diskem. 

Zabudován je displej s úhlopříčkou 15,6" (39,6 cm) a rozlišením 1 366 x 768 bodů podporovaný 

samostatnou grafickou kartou AMD Radeon HD 7670M s 2 GB paměti. Vše zastřešují 64bitové 

Windows 8.

• Vstupy a výstupy (výběr): HDMI, VGA (D-Sub), 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, Wi-Fi, Bluetooth

• Napájení: akumulátor Li-Ion, šestičlánkový 

• Rozměry (švh): 382 x 33 x 253 mm 

• Hmotnost: 2,6 kg

Počítač s Windows 8 vybavený čtyřjádrovým procesorem AMD A8-4500M, displejem s podsví-

cením LED, úhlopříčkou 39,6 cm (15,6") a rozlišením 1 366 x 768 bodů. Vše doplňují 4 GB RAM 

a grafická karta AMD Radeon HD 7670M (1 GB). Zabudována je i klávesnice se samostatným 

numerickým blokem, vypalovačka a pevný disk s kapacitou 750 GB. Potěší ovšem i reproduktory 

Altec Lansing. 

• Vstupy a výstupy (výběr): HDMI, VGA (D-Sub), 1x USB 2.0, 2x USB 3.0, Wi-Fi, Bluetooth

• Napájení: akumulátor Li-Ion, šestičlánkový

• Rozměry (švh): 376 x 36 x 244 mm 

• Hmotnost: 2,5 kg

Tento bílý krasavec s Windows 8 a samostatnou numerickou klávesnicí je koncipován jako náhrada 

stolního počítače a mj. nabídne dvoujádrový procesor Intel Celeron pracující na 1,8 GHz, 4 GB 

paměti RAM, 500GB pevný disk a DVD vypalovačku. Úhlopříčka displeje je 15,6", tedy 39,6 cm, 

rozlišení 1 366 x 768 bodů a podporován je integrovanou grafickou kartou Intel HD Graphics.

• Vstupy a výstupy (výběr): HDMI, VGA (D-Sub), 2x USB 2.0, 1x USB 3.0

• Napájení: akumulátor Li-Ion, šestičlánkový

• Rozměry (švh): 380 x 34 x 242 cm 

• Hmotnost: 2,3 kg
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HVĚZDNÉ NOTEBOOKY • POčíTAčE

Notebook Toshiba Satellite C855-22P
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POčíTAčE • HVĚZDNÉ NOTEBOOKY A TABLETY

Tablet Samsung Galaxy Note 8.0 (N5110)
cena: 10.990 Kč

Tablet Acer Iconia Tab B1-A71
cena: 2.999 Kč

Recenzi vyspělejší verze se SIM kartou a podporou 3G najdete v tomto čísle, tady zmíníme základní, 

ale taktéž velice zajímavou verzi. Ani jí totiž nechybí TFT LCD s úhlopříčkou 20,3 cm (8") a rozlišením 

1 280 x 800 bodů, čtyřjádrový procesor a Android 4.1. Zabudováno je 16 GB prostoru, mechanika 

karty microSD a také velice příjemné pero s řadou aplikací. 

• Vstupy a výstupy (výběr): microUSB, sluchátka (jack 3,5 mm), Wi-Fi, GPS

• Napájení: akumulátor Li-Ion, 4 600 mAh

• Rozměry (švh): 136 x 211 x 8 mm 

• Hmotnost: 340 g 

Recenzi tohoto sedmipalcového tabletu (17,8 cm, 1 024 x 600 bodů) jste mohli najít v dubnovém 

čísle a dopadl výborně! Operační systém Android 4.1 pohání procesor s dvojím jádrem a frekvencí 

1,2 GHz, zabudováno je 8 GB prostoru plus mechanika microSD (až 32 GB). Celek je příjemně 

kompaktní a také příjemně lehký. A jak vidíte nyní, cena opět trochu poklesla… 

• Vstupy a výstupy (výběr): microUSB; náhlavní souprava či sluchátka, Wi-Fi, Bluetooth

• Napájení: akumulátor Li-Ion, 2 710 mAh

• Rozměry (švh): 197 x 129 x 11 mm

• Hmotnost: 320 g

Do školy, na dovolenou i na doma
Notebooků tu pro vás máme přehršel. Od mobilní „kilovky“ až po klasickou náhradu stolního PC 
vybavenou velkým displejem a kompletní klávesnicí. Za pozornost ovšem stojí i dva tablety, každý 
na opačném konci cenového spektra...

Notebook HP Pavilion g6-2305sc
Hvězda do kapsy
Notebook Acer Aspire One D270-26Dkk 
cena: 6.690 Kč

„Kilovka“ je vybavena dvoujádrovým procesorem Intel Atom s frekvencí 1,6 GHz, displejem o úhlo-

příčce 25,7 cm (10,1"), s rozlišením 1 024 x 600 bodů a podsvícením LED, integrovanou grafikou Intel 

GMA 3600 a Windows 7 Start. Data uložíte na pevný disk s kapacitou 320 GB, případně na USB 

paměť či kombinovanou mechaniku paměťových karet. Šestičlánkový akumulátor má udávanou 

výdrž až osm hod. 

• Vstupy a výstupy (výběr): HDMI, VGA (D-Sub), 3x USB, Wi-Fi

• Napájení: akumulátor Li-Ion

• Rozměry (švh): 257 x 24 x 184 cm 

• Hmotnost: 1,2 kg 

Notebook Acer Aspire One D270-26Dkk 
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Zabavit děti na cestách není úplně jednoduché, 

ale možností máme – naštěstí – více než dost. 

Od  tabletů a chytrých telefonů s nejrůznějšími 

hrami, kterých v nich mohou být desítky a de-

sítky, přes lehké ultrabooky a kilové mininote-

booky, kde už může být opravdu cokoliv, až 

po čtečky elektronických knih či přenosné DVD 

přehrávače, které jednoduše zavěsíte za přední 

sedačku. V článku najdete celou řadu tipů a po-

střehů z praxe, další tipy na zajímavé výrobky 

najdete hned i v rubrice Kaleidoskop. 

Lehké notebooky
Ultrabooky nabízejí dlouhou výdrž při práci 

na  akumulátor a  díky Windows 8 také veli-

ce operativní chod. Díky tomuto operačnímu 

systému se totiž rychleji než kdy dříve probírají 

z hibernace a zase se do ní ukládají. To ostat-

ně platí i o kilových mininoteboocích, které jsou 

ovšem často řádově levnější, ale třeba dotyko-

vou obrazovku abyste u nich pohledali (ovládání 

přes ni je však moc příjemné…). Pozor si dejte 

především na  mechaniku paměťových karet 

(pokud ji vyžadujete) a na  to, kterým směrem 

vede odvětrávání (pokud je to do spodní části, 

je to vždy nevýhoda). A protože v  tomto čísle 

testujeme Portégé Z930-14C od Toshiby, kte-

rý představuje absolutní špičku, podívejme se 

také na  něco levnějšího, ale hodně zajímavé-

ho, co stojí na  ultrabookovém pomezí. Je to 

notebook stejně tenký a  lehký a  díky úspor-

nému procesoru i3 nabídne i  dlouhou výdrž 

na baterky. Lenovo IdeaPad S400u váží 1,8 kg, 

jeho displej o úhlopříčce 35,6 cm, tedy 14", má 

rozlišení 1 366 x 768 bodů a obsluhuje ho in-

tegrovaná karta Intel HD Graphics 4000. Jak 

vidíte, nijak špičkové parametry, ale nekupte 

to za 13.990 Kč, zvláště když je vysoký pouze 

22 mm… 

Přenosné DVD přehrávače
Přenosná dévédéčka zavěsitelná za  opěrku 

předních sedadel prožívají boom. Děti se na film 

mohou dívat za  jízdy, což asi nebude dobré 

v  městském provozu, kde se jezdí systémem 

brzda-plyn, ale na  dálnici to jistě bude v  po-

hodě. Navíc když si děti naučíte na sluchátka, 

bude klid – a bezpečnost jízdy – ještě vyšší. Mi-

mochodem dnes už těžko seženete přehrávač 

(a teď mluvíme obecně) se dvěma sluchátkový-

mi výstupy, ale jsou přehrávače mající rovnou 

dva displeje (např. Hyundai PDPD 756 DVBT, 

2.999 Kč). Takovéto sledování je jistě pohodl-

nější než s  tabletem v  ruce. Navíc se přehrá-

vače s  tunerem DVB-T dají využít i doma jako 

set-top box (pozor jen na  anténní konektor), 

ovšem ve sledování televizního vysílání za jízdy 

moc nedoufejte. I když to někdy může chvílemi 

fungovat… 

Expertem na  přenosné DVD přehráva-

če a  jejich varianty do auta (nutný je popruh, 

za  který se dá zavěsit na  sedačku) je znač-

ka Hyundai, která se jim dlouhodobě věnuje 

a  i  v  Inspiraci Euronics jsme jich už několik 

testovali. Špičkový obraz díky displeji ve vyso-

kém rozlišení má přehrávač Hyundai PDP 713 

SUHDVB-T (2.299 Kč) s MPEG 4 tunerem (pro 

televizní příjem HD programů). Přehrávat zvlá-

dá jak CD a DVD disky, tak USB a SD karty. 

Navíc umí i TV pořady nahrávat na flash disk 

a má funkci Time-Shift. V nabídce je i model 

v úhlopříčce 19" (2.999 Kč)

U  Hyundai je velice zajímavým výrobkem 

PDPD 756 DVB-T (2.999 Kč). Jde o dva „LCD 

displeje“, resp. základní jednotku s DVD a LCD 

(17,8 cm, tj. 7") a druhý, doplňkový displej, vše 

s LED podsvícením a sluchátkovým výstupem. 

V základně najdete mj. A/V výstup, v zobrazo-

vací jednotce pak naopak A/V vstup. V  ceně 

dostanete síťový i  autoadaptér, A/V kabel pro 

propojení obou jednotek a brašnu pro instalaci 

ve  vozidle. Nechybějí zabudované reproduk-

tory a bohatá podpora multimédií jak pro DVD 

mechaniku, tak pro rozhraní USB a anténu pro 

ELEKTRONIKA • TIPY NA DOVOLENOU

na cestách
Zabavte se

Žijeme v elektronické době, která má pro nás přichystanou celou řadu překvapení, ať už jsme 
doma, ve škole nebo v práci, ale také na cestách. Před letními dovolenými vám proto přinášíme 
téma „Hračky do auta pro děti i pro dospělé“. A nejen do auta, ale i do stanu, chatky, karavanu 
či do auta obytného, zvaného magickým slůvkem „bydlík“. Udělejme si proto výlet do světa 
nejrůznějších zařízení pro všechny generace, napájených přes akumulátor nebo přes 12 V.
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se dvěma SIM kartami, nabízí díky dvoujádro-

vému gigahertzovému procesoru rozumně vy-

soký výkon, aplikace a další data můžete uložit 

i na paměťovou kartu microSD a kvalitní displej 

typu IPS má úhlopříčku plných 10,9 cm (4,3") 

a  rozlišení 480 x 800 bodů. Potěší i akumulá-

tor s nezvykle vysokou kapacitou 2 460 mAh, 

takže se pro telefon udává pohotovostní doba 

až 800 hodin…

Do základní cenové kategorie patří zmiňova-

né LG Optimus L3 II (2.222 Kč) a L5 II (3.690 Kč, 

na  snímku) oba s  jednojádrovým gigahertzo-

vým procesorem. V případě L3 II tu máme dis-

plej s úhlopříčkou 8,1 cm (3,2") a rozlišením 240 

x 320 bodů. U L5 II už budete na  rozumnější 

úhlopříčce (10,2 cm, tj. 4,0"), vyšším rozlišení 

a fotoaparátu s přisvětlením LED diodou. 

Úplnou novinkou jsou taktéž levné, ale stá-

le „chytré“ telefony Alcatel řady Pop zaměřené 

na začínající uživatele. S Pop (2.990 Kč), M Pop 

(3.490 Kč) a X Pop (4.990 Kč) se liší velikostí dis-

pleje, čemuž napovídá i označení, které si bere 

inspiraci ze světa konfekce. 

Pro zábavu je samozřejmě nejlepší co nej-

větší displej, co nejvyšší výkon a  co nejdelší 

provozní doba při práci na akumulátor. To jsou 

však naprosto protichůdné požadavky, takže 

výběr univerzálního chytrého telefonu bude 

kompromisem mezi několika hledisky. Vždy 

pak záleží na  tom, jakému v  rámci vybrané 

cenové relace dáváte přednost. Pokud ho ne-

chcete jen na telefonování a jednoduchou zá-

bavu (čtení knih, šachy, muzika či filmy v XviD 

a  nízkém rozlišení), doporučujeme sáhnout 

po střední třídě. Výrobci hry neustále vylepšují, 

takže například populární Angry Birds už často 

nerozchodíte na starším telefonu třeba za čty-

ři, či dokonce pět tisíc.

čtečky pro skutečné čtenáře
Tady si s provozní dobou opravdu lámat hlavu 

nemusíte. Displeje s  elektronickým inkoustem 

(e-ink) spotřebovávají energii jen tehdy, když oto-

číte stránku. Pokud je ale čtečka vybavena kla-

sickým LCD displejem, pak je to samozřejmě ji-

nak. Jde o velice jednoduchý tablet, který zvládá 

i nějaké ty jednoduché aplikace. Kdo však oprav-

du čte, vybere si čtečku s e-ink a jako příklad si 

vezme  eReading.cz Start (2.499 Kč), která má 

zabudován displej o velikosti 15 cm (6"), s rozli-

šením 600 x 800 bodů a 16 stupni šedi. Tady 

– na rozdíl od tabletu – čím více sluníčka (světla), 

tím je čitelnost lepší. Čtečka pracuje v  češtině 

a zvládá kolem dvaceti formátů. Knihy si můžete 

uložit i na paměťovou kartu micro SD (HC).  

Pokud chcete něco levnějšího, zkuste tablet 

s klasickým dotykovým LCD displejem (17,8 cm, 

tj. 7") Prestigio Nobile PER3274B (1.795 Kč). 

Pokud naopak vyžadujete špičku, zkuste první 

barevnou čtečku s  technologií elektronického 

inkoustu a nasvícením, PocketBook Color Lux 

(6.599 Kč, viz foto). Na dotykovém displeji o úh-

lopříčce 20,3 cm (8") nabízí 4 096 barev a rozli-

šení 800 x 600 bodů (4:3). 

Herní konzole na cesty
Zmínit určitě musíme Sony PlayStation Vita 

s možností trvalého připojení k sociálním sítím, 

kde vedle Wi-Fi (5.990 Kč) můžete mít i mobilní 

síť 3G (6.500 Kč). Navíc nabízí několik komu-

nikačních oblastí, jako „Near“ (kde v okolí jsou 

další hráči či jaká se hraje nejpopulárnější hra) 

nebo „Party“ dovolující textovou a  hlasovou 

komunikaci v průběhu hraní či brouzdání po in-

ternetu. 

Velice zajímavá je možnost hrát na cestách 

hru na PS Vita a doma pokračovat na PS 3, či 

naopak hrát proti sobě (Vita vs. PlayStation 3). 

Pro zábavu nejen v autě jsou pak parádním do-

plňkem bezdrátová sluchátka (2.948 Kč) pracu-

jící přes Bluetooth. 

Nejen mP3
Vedle kamery do  auta Gogen CC 208 

(strana 51), kterou recenzujeme v  tomto 

čísle a  která vám udělá záznam vaší jízdy 

nebo vám poskytne obrázek o tom, jak se 

vaše děti na zadním sedadle chovají, je tu 

spousta dalších drobností, které pomohou 

s  jejich zabavením nejen ve  voze. Přede-

vším jde o  nejrůznější hudební MP3 pře-

hrávače doslova za pár stokorun, které už 

bývají od 600 Kč vybaveny i LCD displejem 

a  při vyšší ceně přecházejí v  jednoduché 

přehrávače videa. Myslete jen na to, že po-

většinou vyžadují konverzi videa, a  tak se 

při vyšší ceně už vyplatí sáhnout po chyt-

rém mobilu. 

Zmiňme třeba zajímavě řešený MP3 pře-

hrávač Philips SA5MXX04KF (895 Kč) se 4 GB 

paměti přehrávající formáty MP3, WAV a WMA. 

Díky plnému konektoru USB do něj z  počíta-

če nahrajete muziku velice snadno. Dokoupit 

k  němu můžete třeba módní sluchátka Icon 

SWS2000, navržená ve  spolupráci s  firmou 

Swarovski.

A na dovolené? Kdo by si nechtěl „zablb-

nout“ s outdoorovou kamerou, kterou si může 

vzít třeba na prkno (ať letní či zimní), na kolo, 

nebo dokonce – Sony Action Cam HDR-

-AS15V (viz foto, test na  straně 51) – i  pod 

vodu. A hluboko! Její šikovně navržené pouz-

dro totiž vydrží až 60 metrů hloubky, takže se 

opravdu nemusíte bát, že byste to se šnorch-

lováním přehnali.

příjem DVB-T. Ještě zajímavějším je možná Hy-

undai PDG 924 DVBT dodávaný dokonce se 

dvěma herními ovladači a 2GB SD kartou s hra-

mi. Více se o něm dozvíte v rubrice Novinky. 

Televizory na 12 V 
Na  ty určitě také nesmíme zapomenout, pro-

tože dovolená není jenom o  jízdě autem, ale 

i o pobytu třeba ve stanu, karavanu či chatce. 

Dotáhnout 12 V není problém (nebo se to vyřeší 

jinak, třeba přes akumulátor a  solární článek) 

a výrobci myslí i na  takovéto případy. Ostatně 

chata bez elektřiny je typickým příkladem, kdy 

si musíte vystačit sami. Dnes už jsou ovšem so-

lidní řešení k dispozici za rozumné peníze a te-

levizorů s 12 V je také dost. 

Vedle klasických minitelevizí nebo sledování 

vysílání přes mobilní telefonní síť tu máme pří-

stroje relativně velkých úhlopříček dokonce vy-

bavené i nahráváním na USB médium (Hyundai 

LLF 22175 Car, 56 cm, 4.199 Kč). Právě Hyun-

dai vyrábí dvanáctivoltových televizorů více, a to 

v úhlopříčkách a 48 cm (19") a 56 cm (22"). Pro 

použití s  napájením pomocí autozapalovače 

je nutné pouze dokoupit kabel, což v případě 

zmiňovaných přístrojů přijde při dvou metrech 

délky na pouhých 300 Kč. 

Tablety už i v odolné podobě
Začněme těmi levnějšími. Po oceňovaném Go-

gen TA 8200 přišly i další a vybrat si můžete 

hned mezi několika velikostmi úhlopříček až 

do  deseti palců, tedy 25,4 cm. Nám se však 

nejvíce zamlouvají úhlopříčky menší, nabíze-

jící kompaktnější provedení. Zejména Gogen 

TA 8300 Dual (3.999 Kč, viz foto) s displejem 

o  úhlopříčce 8", tedy 20,3 cm, dvoujádro-

vým procesorem dávajícím dostatečný výkon 

(1,6 GHz) a  mechanikou paměťových karet 

microSD (HC). 

Nemůžeme také nezmínit tablet s honosným 

jménem, jež netřeba představovat – Samsung 

Galaxy Note 8. Ten už patří na  špici peloto-

nu (20,3 cm, tj. 8", 1  280 x 800 bodů), přijde 

na  13.490 Kč a  můžete ho mít i  se SIM kar-

tou pro mobilní datový přenos. Více recenze 

na straně 47.

Asi nejpozoruhodnějším, a  navíc právě 

uváděným kouskem je Xperia Tablet Z  (foto  

vlevo) od Sony o tloušťce pouhých 7 mm. Na trh 

přichází ve  dvou podobách – pouze s  Wi-Fi 

a v černé barvě za 12.990 Kč a ve verzi s 3G, 

resp. 4G, tedy s  extrémně rychlou sítí LTE, 

za  15.990 Kč. Ten si budete moci pořídit kro-

mě černé i  v  barvě bílé. Obě varianty pohání 

čtyřjádrový procesor Snapdragon S4, displej 

má 25,7 cm (10,1") a solidních 16 GB prostoru 

je rozšiřitelných o dalších 64 GB díky mecha-

nice karty microSD. Zásadní je podpora komu-

nikace „dotykem“ přes technologii NFC. Sony 

systému říká NFC One-Touch a zabudovalo ho 

mj. do  nové nyní přicházející řady televizorů, 

reproduktorů nebo do telefonů, takže se stačí 

druhého zařízení jen dotknout a spojení je na-

vázáno. Tím nejzajímavějším je však z našeho 

pohledu odolnost Xperia Tablet Z  proti vodě. 

Splňuje totiž standard IP55, resp. IP57, takže je 

imunní vůči vysoké vzdušné vlhkosti, náhodné-

mu polití nebo postříkání, resp. v případě IP57 

proti krátkodobému ponoření do vody. Pokud 

se ptáte na odolnost proti prachu, děláte dobře. 

IP5x (tedy první „pětka“) udává částečnou odol-

nost, takže do vany nebo na pláž ano, na poušť 

bychom to asi neriskovali, to zajišťuje až IP6x. 

Nicméně tímhle by si Sony mohlo zákazníky 

získat velice rychle!

Chytré mobily, drahé i levné
Mobily jsou obrovský trh a  chytré telefony si 

z něj ukrajují čím dál tím větší koláč. Chytré te-

lefony s operačním systémem Android pak na-

bízejí nejen největší výběr, ale i největší rozpětí 

cen, takže si dnes už vybere skutečně každý. 

Ten, kdo chce naprostou špičku, si nepochyb-

ně vybere Samsung Galaxy S4 (viz recenze 

na straně 46), střed je v podobě třeba LG L7 II 

a jednoduchým základem mohou být například 

právě uvedené One Touch Pop od Alcatelu. 

Do  středu nabídky patří mobily v  ceně 

od zhruba šesti do devíti tisíc. Zástupcem může 

být LG Optimus L7 II navazující (stejně jako niž-

ší modely L3 II a  L5 II) na  loňskou první sérii. 

Všechny mají elegantní vzhled, laserem deko-

rované zadní kryty a LED diodu na hlavním tla-

čítku. L7 II (6.995 Kč), který můžete mít i ve verzi 

ELEKTRONIKA • TIPY NA DOVOLENOU

Tablet je univerzálním prostředkem,  
který se uplatní všude. Jen zvažte jeho  
odolnost, pokud ho chcete brát na pláž  

či třeba do tuniské pouště. A nestyďte se  
pořídit mu odolný obal!

Gogen MXM 800FM yetti (od 599 Kč) je primárně určen pro 
přehrávání muziky v Mp3 a WMA, ale poradí si i s formáty WMV 

a AMV, takže tu a tam si můžete pustit nějaké to jednoduché 
video. K dispozici jsou modely s pamětí 2, 4 nebo 8 GB.

Hyundai pDpD 756 DVBT (2.999 Kč) nabídne rovnou dvojici displejů vzájemně propojovanou kabelem a mechaniku cD/DVD, která 
zvládá i vypalované cD a DVD disky a formáty JpG, Mp3, AVi, DivX a XviD s podporou externích titulků v češtině. Umí i příjem digitálního 

televizního vysílání.

Sony Xperia Tablet z si můžete vzít třeba i do vany. Vydrží minimálně půl hodiny až jeden metr pod vodní hladinou!

LG Optimus L5 ii (3.690 Kč, na snímku) je tenký telefon elegantních tvarů, 
což platí i o levnějším L3 ii, který je taktéž dostupný ve čtyřech barvách 

(indigo černá, bílá, růžová a titanová). Displej však už má úhlopříčku 10,2 
cm (4,0“) se 480 x 800 body a zabudován je vyspělejší fotoaparát (5 mil. 

pixelů) s přisvětlovací LeD diodou.
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foto: Gogen, Philips, Sony, Thinkstockautor: Bohumil Herwig, foto: EasyPix, Hyundai, TomTom

Hurá za sluncem a ideálně s něčím, co vám či vašim dětem ukrátí cestu. Zkusit můžete třeba 
přenosný přehrávač, rádio, které využijete i jako reproduktory pro vaši „empétrojku“, nebo 
navigaci, která vás zavede i na nejbližší parkoviště. Ceny jsou příznivé a vlastnosti stále lepší, 
takže se nechte inspirovat.

Navigace TomTom Go 825 Live Europe + Lifetime
cena: 5.299 Kč

Radiopřijímač Philips AZ787 s CD
cena: 2.889 Kč

Přenosný přehrávač Gogen PmP 720 
cena: 1.399 Kč

Radiopřijímač Sony SRF-18
cena: 599 Kč

Odolná kamera EasyPix WDV 5270 
cena: 2.975 Kč

DVD přehrávač Hyundai PDP 10809 DVB-T
cena: 3.999 Kč

V ceně této navigace dostanete mapy 45 evropských zemí s doživotní aktualizací zdarma a službu 

Live (aktuální informace z provozu) pro Evropu na jeden rok zdarma. Zabudovaný dotykový displej 

s úhlopříčkou 12,7 cm (5") a rozlišením 480 x 272 bodů dovoluje snadné ovládání, Bluetooth zase 

zajistí propojení s vaším telefonem, takže navigace poslouží i jako hands-free. TomTom Go je plně 

lokalizován do češtiny a vybaven šikovnou funkcí parkovací asistent, která vás kdykoli zavede na 

nejbližší parkoviště.

• Vstupy a výstupy: USB, Bluetooth

• Napájení: akumulátor Li-Ion, 12/24 V

• Rozměry (švh): 134 x 95 x 22 mm

• Hmotnost: 240 g

Pokud toužíte po nějaké „jezevčí“ klasice, máme tu pro vás kombinaci rádia, „cédéčka“ a kazetového 

magnetofonu okořeněnou nějakými těmi multimédii přes rozhraní USB. Mechanika CD zvládne vedle 

běžných či vypalovaných disků i formáty MP3 a WMA, tuner FM nabídne 20 předvoleb a rozhraní 

USB si taktéž poradí s formáty MP3 a WMA. Zesilovač má výkon 2x 6 W a v ceně dostanete i dálkový 

ovladač.

• Vstupy a výstupy: sluchátka, audiovstup (3,5 mm jack), USB

• Napájení: baterie (6x LR20), 230 V

• Rozměry (švh): 435 x 270 x 170 mm

• Hmotnost: 3 kg

Elegantní rozhlasový přijímač s pásmy AM a stereo FM není jen tak ledajaký. Díky externímu au-

diovstupu ho totiž využijete i jako reproduktorovou soustavu pro přehrávač MP3. Doba provozu 

s dvojicí alkalických tužkových baterií je udávána na 50 hodin a výstupní výkon na 2x 80 mW. Díky 

hmotnosti pouhých 200 gramů, včetně baterií, můžete přijímač vzít s sebou prakticky kamkoli.

• Vstupy a výstupy: sluchátka, audiovstup (jack)

• Napájení: tužková baterie (2x AA)

• Rozměry (švh): 155 x 80 x 34 mm

• Hmotnost: 200 g

V nápadité barevné kombinaci tu máme voděodolnou kameru s pevným ohniskem a natáčením do 

Full HD (30 sn./s), se kterou při šnorchlování můžete až do 3 m. Nahrávky se (MOV H.264), včetně 

fotografií v JPG, pořízené přes displej s úhlopříčkou 6,9 cm (2,7") ukládají na paměťovou kartu typu 

SD (HC) a při záběrech můžete využít i zabudované LED světlo. Díky konektoru HDMI pak kameru 

připojíte i na plochý televizor.   

• Vstupy a výstupy: HDMI, A/V výstup, USB

• Napájení: akumulátor Li-Ion

• Rozměry (švh): nezjištěny

• Hmotnost: 225 g

Klasika mezi přehrávači, patří díky doplňkovému tuneru pro příjem DVB-T vybavenému i EPG k nej-

vyšší třídě. LCD displej s podsvícením LED má úhlopříčkou 25,4 cm (10") a doplňuje ho přehrávač 

nejrůznějších CD a DVD disků a také rozhraní USB a mechanika paměťové karty SD (HC). Přehrajete 

tak běžné disky i soubory v multimediálních formátech JPG, MP3, AVI, DivX a XviD. V ceně je i brašna, 

uchycení do auta a také dálkový ovladač.

• Vstupy a výstupy: sluchátka, A/V výstup, USB

• Napájení: akumulátor, 12 V, 230 V

• Rozměry (švh): 250 x 40 x 195 mm 

• Hmotnost: 1,2 kg

Za dovolenou pohodovější

Přehrávač v bílé barvě je vybaven displejem s úhlopříčkou 17,8 cm (7"), rozlišením 480 x 234 bodů 

a podsvícením LED diodami. Přes rozhraní USB či mechaniku paměťové karty SD (HC) si poradí 

s celou řadou formátů, jako jsou fotografie v JPG, hudba v MP3 či WMA a video v AVI, DivX či XviD. 

V ceně mj. dostanete sluchátka, dálkový ovladač, brašnu i uchycení do auta. 

• Vstupy a výstupy: sluchátka, A/V výstup, USB

• Napájení: akumulátor, 12 V, 230 V

• Rozměry (švh): 194 x 125 x 15 mm

• Hmotnost: 310 g
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Otázkou základní je u  tabletu rozměr, resp. 

úhlopříčka displeje. Zní tedy: „Koupit sedm, 

osm, nebo deset palců?“ „Sedm“ je výborný 

rozměrově a po všech stránkách se nám zdá 

nejvýhodnější. „Deset“ znamená už v podstatě 

kilový mininotebook, a myslíme si, že lepší už 

bude spíše „osm“. Právě z tohoto úhlu pohledu 

je dobré na Note 8.0 pohlížet. Je sice trochu 

velký na operativní zacházení, ale je stále ope-

rativnější než „desítka“. 

Tužka i prst
Displej je výborný, avšak nikoli vynikající, nic-

méně na prudkém slunečním světle je překva-

pivě dobře čitelný. Je kapacitní, což znamená 

nejen starou dobrou a  také nijak levnou kla-

siku, ale díky tomu podporuje jak dotek prs-

tem, tak tužkou a  ovládání je vždy vynikající! 

Na tužku tablet může reagovat hned po  jejím 

vytažení nabídkou aktuálních programů (po-

známky, náčrty či malování), ale díky svižné 

reakci zabudovaného hardwaru se s ní poho-

dově pracuje třeba i na webu.  

Tablet můžete proměnit v univerzální dálkový 

ovladač, protože je zabudováno infračerve-

né rozhraní, dvojici fotoaparátů je však třeba  

brát

jen jako 

doplňkovou 

(vpředu pět 

a  vzadu 1,3 mil. 

pixelů, bez LED 

světla). Bezdrátové 

připojení přes Wi-Fi po-

strádá podporu nejnovější 

verze „ac“, ale může pracovat 

na 2,4 i 5 GHz a karta microSD 

podporuje dokonce i 64 GB. 

Vysloveně elegantní
Na závěr také trochu negace. Tablet nedo-

bíjí po připojení k počítači, ale to není žádné 

překvapení. Takto se totiž chová drtivá většina 

tabletů. Počítejte také jen s  průměrnou pro-

vozní dobou (ve  videu zhruba tři čtyři hodi-

ny), i když jsme ji nedokázali rozumně změřit, 

protože firmware byl zjevně v rané fázi, takže 

i když se jinak choval zcela spolehlivě, ukaza-

tel stavu akumulátoru kolísal (dobíjení na tom 

nebylo o moc lépe – počítejte řádově s osmi 

devíti hodinami). Tablet je i přes kratší provozní 

dobu zjevně zaměřen i proti čtečkám s elek-

tronickým inkoustem, o čemž svědčí i speciál-

ní režim obrazovky (režim čtení), který najdete 

přímo na stahovací liště. 

Ovladatelnost tabletu je výtečná, i když An-

droid 4.1 má některé části (např. nastavení) 

zcela přepracované. Reproduktory ve  spodní 

části nabízejí solidní zvuk, o třídu lepší je však ze 

sluchátek, což platí i o stereoefektu. Hardware 

sice nestačí na přehrávání rozlišení Full HD, nic-

méně HD Ready zvládá dobře, často naprosto 

bez chybičky – vzhledem k  bočním švenkům 

kamery či závěrečným titulkům. Naše stan-

dardní testovací aplikace, mezi něž patří čtečka 

Coolreader a  vynikající přehrávač MX Player, 

pracovaly bezproblémově, stejně jako na grafi-

ku náročnější hra AirAttack HD Lite a  iVysílání 

České televize. Obdobná aplikace FTV Prima 

však v době testu kompatibilní nebyla. 

Celkově vzato, Galaxy Note 8 je stroj pro 

náročnějšího zákazníka, který ovšem nesmí 

hledět na korunu a kterého okouzlí už jenom 

svým nesporně elegantním návrhem budícím 

pozornost. Rozměr osm palců je pak zajíma-

vým kompromisem mezi velikostí, přenosností 

a  výkonem, nicméně vzhledem k  ceně by si 

tablet zasloužil především o chlup lepší displej 

a možná i LED světlo.

TEST • ELEKTRONIKA

autor: Bohumil Herwig, foto: Samsung

Po  obsáhlém seznámení, které jsme přinesli 

v minulém čísle, je tu regulérní recenze. Mož-

ná se ptáte, proč se tomuto přístroji věnujeme. 

Odpověď je jednoduchá. Po Galaxy S2 je to 

podle našeho názoru první rozumně navržená 

a prakticky v žádném ohledu nepřehnaná ver-

ze. Nedivte se, že se nám zdá, že teprve S4 

je skutečným následovníkem Galaxy S2, jehož 

sláva hvězd se dotýká…

Rozumnější rozměry
Návrat ke  kořenům znamená především po-

dobné rozměry. Výška je ve  srovnání s  S2 

asi o centimetr větší, šířka jen nepatrně, a  to 

je to nejdůležitější. S4 se tak stále dobře drží 

i ve středně velké ruce a v porovnání s před-

chozím S3 také subjektivně lépe. 

Rozlišení displeje je Full HD a  aby se to 

všechno zvládlo, je tu i  čtyřjádrový procesor. 

Vše pak zastřešuje Android 4.2 a s hardwarem 

si rozuměl výborně! Celek pracoval svižně 

a během testu i naprosto bezproblémově. 

Jinam se posunul i  fotoaparát jako takový 

a  je skutečně nesrovnatelně lepší, což platí 

zvláště o focení v místnosti. Mimochodem roz-

lišení předního fotoaparátu 

je dva a  rozlišení zadního 

dokonce třináct milionu pi-

xelů, ale o ně opravdu nejde. 

U mobilu bývá typické focení 

za snížené viditelnosti a s tím 

se S4 vypořádává lépe než 

většina konkurence. Mezi 

další důležité funkce patří 

zaostřování i focení dotykem 

na excelentní displej či LED 

blesk využitelný i  jako svítil-

na. Pro někoho bude důle-

žitou aplikací i  tzv. Screen 

Mirroring, tedy zrcadlení ob-

razovky s  televizorem, které 

mj. podporuje i  nejnovější 

Wi-Fi Miracast. Výbava je 

prostě opravdu parádní!

Bohaté  
příslušenství
Konkurence je ve  špičko-

vých telefonech značná 

a odlišit se není jednoduché 

ani pro takové jméno, jakým 

je Galaxy řady S. Napomá-

há tomu i příslušenství, a  to 

je hodně silná stránka této 

novinky: vedle obvyklých 

krytů zvládajících i  zapnu-

tí po  otevření je tu i  bezdrátová nabíječka či 

monitorování fyzické kondice přes celou řadu 

zabudovaných senzorů – teplotní a  vlhkostní, 

geosenzor pro elektronický kompas či ba-

rometrický. Ústředním prvkem je pak v  řadě 

případů aplikace S-Health spolupracující 

s  měřičem tepu (HMR) a  také s  vodotěsným 

náramkem Sband (až do deseti metrů) sledu-

jícím vaše kroky (krokoměr), spálené kalorie či 

dokonce kvalitu spánku.

„Esčtyřka“ zjevně dozrála a  také se dost 

změnila. Povětšinou ale jen tím správným 

směrem a v duchu S2. Důkazem budiž i aku-

mulátor s  výrazně vyšší kapacitou (2  600 

oproti 1  650 mAh) i  čelní sklo nové genera-

ce Corning Gorilla Glass 3. Ten, kdo si potr-

pí na  fajnové vlastnosti, které jsou nakonec 

třeba stejně k  ničemu (ovládání bez dotyku 

atd.), je tu najde taktéž, stejně jako špičkové 

funkce v  podobě kompletního Wi-Fi (včetně 

podpory nového standardu 802.11 ac) i úplné 

satelitní navigace, tedy nejen GPS, ale i ruské 

Glonass. A návdavkem rychlé operace a  fo-

toaparát výtečně snímající i  za  snížené vidi-

telnosti. S4 je zkrátka parádní, a  pokud si ji 

můžete dovolit...

ELEKTRONIKA • TEST

chytrý telefon Samsung Galaxy S4

Zpátky ke kořenům
Velice aktuálně vám přinášíme recenzi nejnovějšího hitu řady Galaxy S, který ve své druhé 
generaci (S2) doslova dobyl svět. čtyřka je pak jeho důstojným nástupcem se vším všudy.

cena: 16.999 Kč

podporované sítě: GSM 850, 900, 1 800, 
1 900, GPRS, EDGE, 3G 
(mj. HSDPA + 42 Mb/s), 
4G (mj. LTE Cat 3)

displej; paměť: 5" (12,7 cm), 1 080 x 
1 920 bodů, 16,7 mil. 
barev; 2 GB RAM, 16 GB 
disk, mechanika karet 
microSD (až 64 GB)

napájení: akumulátor Li-Ion, 
2 600 mAh

vstupy/výstupy: microUSB; infra, 
Bluetooth 4.0, Wi-Fi 
(a/b/g/n/ac), NFC, GPS, 
Glonass; podpora MHL

rozměry (švh); 
hmotnost:

137 x 70 x 8 mm;  
130 g

Samsung Galaxy S4

Prozatím nejlepší telefon, jaký kdy samsung vyrobil. Má skvělý displej a postará se o vás.

Telefon s polykarbonátovým tělem můžete mít ve slušivé bílé i černé a díky své šířce se 
výborně drží v ruce, což o předchozí S3 rozhodně neplatilo.

Tenké tělo (8 mm) s běžným způsobem nevýměnným 
akumulátorem je opravdu elegantní a bílá mu vysloveně sluší. 

tablet Samsung Galaxy Note 8.0

Mezi světy
Na domácí trh přichází tato novinka s Androidem 4.1 ve verzi se SIm kartou (3G) i bez ní.  
Pokaždé má však velice lehké a tenké provedení doplněné o výborné pero použitelné kdekoli.

cena: 13.490 Kč

displej: TFT LCD, 20,3 cm (8"), 
16:10, 1 280 x 800 bodů

procesor; paměť 
a disk:

A9, 1,6 GHz, čtyřjádrový; 
2 GB RAM, 16 GB, plus 
microSD až 64 GB

napájení: Li-ion, 4 600 mAh

vstupy/výstupy: microUSB, sluchátka 
(jack 3,5 mm), Wi-Fi 
802.11 a/b/g/n (2,4 
i 5 GHz), Bluetooth 
4.0, infra, GPS, A-GPS, 
Glonass

rozměry (švh); 
hmotnost:

136 x 211 x 8 mm;  
340 g

Samsung Galaxy Note 8

samsung Galaxy Note 8 přichází s osmipalcovým displejem, což je tak akorát!
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Pokud se rozhodujete mezi pravou zrcadlov-

kou a tzv. zrcadlovkou bez zrcátka (mirrorless), 

budete to mít nyní ještě těžší. EOS 100D to-

tiž nabízí neuvěřitelně kompaktní tělo, a navíc 

solidní blesk a hlavně – opravdový hledáček! 

K  přístrojům typu „mirrorless“ ho sice někdy 

můžete dokoupit, ale nikdy to není zadarmo, 

čímž nemyslíme pouze cenu.

Zabudován je snímací čip CMOS s rozměry 

22,3 x 14,9 mm a kapacitou plných 18 milionů 

obrazových bodů – a  už to dává tušit něco 

o fyzických rozměrech pouze 410 gramů vážící 

zrcadlovky, do nichž je započítán i akumulátor 

(objektiv pochopitelně nikoli). Nedivme se proto, 

že Canon nešetří přídomky jako „nejmenší“ či 

„miniaturní“ – to v tomto případě opravdu sedí!

Dvojí ovládání
Výtečně navržené je ovládání s perfektním roz-

ložením prvků a je vlastně dvojí. Jednak tradiční 

a jednak pomocí dotykového displeje; pokud si 

tento způsob povolíte v  menu. 

Přes displej pak i zaostříte a sní-

mek vyfotíte. Upravit můžete 

řadu parametrů a  při povolení 

dotykového ovládání se na LCD 

objeví i dublované tlačítko Q pro 

přístup do  rychlého menu. To 

fyzické je pak umístěno na zad-

ní straně uprostřed kurzorového 

kříže a například v režimu videa, 

do něhož se dostanete přepnu-

tím ústředního voliče (Off, On, 

Video) pod kolečkem fotorežimů, 

změníte všechny důležité para-

metry nahrávky.

Na  zmiňovaném kolečku 

fotorežimů najdete klasické 

„canonské“ volby, jako jsou 

například motivové programy 

(zbytek se vyvolává přes SCN) 

či základní fotorežimy plus fo-

cení bez blesku. 

Zdůraznit je třeba ještě jednu věc – optický 

hledáček je uložen napevno, stejně jako dis-

plej. Ten na sluníčku rychle vadne a takovýto 

aparát by si zasloužil o třídu lepší.

Příjemně svižná
Zrcadlovka se uvádí do provozu rychle a větši-

nou i rychle ostří. Ostřicích bodů autofokusu je 

devět. Jen občas – za horších světelných pod-

mínek – nepatrně zaváhá. Bez blesku, ale ani 

s ním není problém okamžitě namáčknout dal-

ší snímek, sekvenční focení pracuje i  s  bles-

kem. Naprosto výtečné je držení a  není pro-

blém vyfotit snímek s aparátem v jedné ruce. 

Držení je přitom naprosto přirozené, palec 

i ukazováček má vše důležité v dosahu a 100D 

výborně padne i do menší ženské ruky. I tohle 

se Canonu povedlo! 

Snímky se zmiňovaným objektivem jsou ně-

kdy výtečné, jindy jen průměrné (světelnost), 

ale to je opravdu věc objektivu. V nahrávání vi-

dea, které je solidní v jakémkoli režimu, je pak 

slyšet zoom, což ovšem není nic překvapivého 

(potřebujete speciální objektiv). 

EOS 100D je zrcadlovka podle našeho 

gusta a určitě jedna z nejlepších, jakou si mů-

žete v této třídě pořídit. Ne-li nejlepší! Je výbor-

ně navržená, výborně zpracovaná, výborně 

ovladatelná a neuvěřitelně kompaktní. A  také 

skvěle a velice pohotově fotící.

TEST • ELEKTRONIKA
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AW110 je ve srovnání se svým předchůdcem 

„vodotěsnější“ (až 18 m) a je také odolnější vůči 

pádu (až dva metry). S teplotou je na tom stej-

ně (do  –10 °C) a  nejinak je tomu u  objektivu 

začínajícího na 28 mm a s totožnou světelností. 

Nicméně ve  srovnání s  AW100 (viz Inspirace 

Euronics, únor 2012) je rozdíl nejen v možnos-

tech patrný. O to větší škoda, že se nepodaři-

lo zlepšit světelnost objektivu, což je tradičně 

úzké místo přístrojů s vnitřním objektivem.

Výrazně lepší displej 
Zabudován je displej typu OLED o úhlopříčce 

plných 7,5 cm – a  je výtečný! Seřídit jeho jas 

příliš nelze, ale to nevadí. Je totiž dobře vidi-

telný za každého počasí, včetně jasného slu-

nečního světla. 

Zabudované Wi-Fi pracuje na  frekvenci 

2,4 GHz, avšak nespolupracuje s běžným Wi-

-Fi rozbočovačem, nýbrž typicky s chytrým te-

lefonem. Pro Android nebo iOS si pak stáhnete 

aplikaci Nikon Wireless Mobile Utility a následně 

můžete z fotoaparátu přenést snímky či video, 

nebo software použít jako tzv. dálkovou spoušť 

namísto běžné samospoušti. Nic se nenastavu-

je, Wi-Fi rozbočovač není zapotřebí (komunika-

ce probíhá přímo) a utilita fungovala s telefonem 

Samsung Galaxy SII bezproblémově. 

Výborná je i GPS s možností záznamu tra-

sy, která se taktéž nechá přenést do počíta-

če. Outdoorovou výbavu doplňuje výškoměr 

(hloubkoměr) a elektronický kompas s mapou 

světa. Tradiční akční ovládání rychlým pohy-

bem opět vyžaduje dost cviku a v tomto ohle-

du se nic nezměnilo (škoda). 

Mezi motivovými programy najdete např. fo-

cení do 3D a také výborně pracující Protisvětlo, 

chybí však volba Dokumenty. Hodně možností 

nabízí výtečné sériové focení, jen ho nesmíte 

chtít s bleskem. Na to aparát s kapacitou aku-

mulátoru 1 050 mAh, který se v externí dobí-

ječce dobije za zhruba 2,5 hodiny, nestačí. 

Solidní fotky i video 
Nikon sází na  vynikající odolnost a  ponor 

do pomalu dvaceti metrů je naprosto špičko-

vým parametrem! Rozhodně však počítejte 

s tím, že dobití klasického blesku trvá poměr-

ně dlouho. Bez něj však můžete další snímek 

namáčknout okamžitě a  příjemně svižné je 

i ostření. Pokud si zapnete prioritu obličeje, ani 

ta vás nebude zdržovat. 

Video v maximálním rozlišení Full HD na-

bízí stereofonní zvuk a během natáčení mů-

žete i zoomovat. V praxi se nám ale nejvíce 

líbil režim 720p, tedy HD Ready. Výbava vi-

deorežimu je na úrovni – zapnout lze i větr-

ný filtr a také nepřetržité ostření. A výsledky 

stojí za to!

Nikon AW110 je i přes průměrnou světelnost 

objektivu (v rámci kategorie) překvapivě dobře 

fotící aparát, a  to i  za snížené světelné hladi-

ny, typicky v  místnosti. Venku jsou fotografie 

často ještě lepší, ale od klasických krajinek si 

moc neslibujte (musí být hodně výrazné svět-

lo), což je pro tuto třídu taktéž typické. Cena je 

sice vysoká, ale platíte za špičkovou odolnost, 

kterou jen tak nenajdete. AW110 je výborný 

doplňkový fotoaparát, který se nemusíte bát 

vzít kamkoli.
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odolný fotoaparát Nikon Coolpix AW110

Nenápadný tvrďák
Zakoupíte ho v několika barvách, včetně stylové khaki, ale upoutá i velice rychlými reakcemi. 
A to ještě nevíte, jak fotí! A to jde o odolný fotoaparát s vnitřním objektivem!

cena: 7.590 Kč

objektiv: Nikkor, 5x optický zoom 
(28–140 mm), světelnost 
f/3,9–4,8, optická 
stabilizace

rozlišení CCD, 
citlivost:

16 mil. pixelů (CMOS), 
ISO 125–1 600 (3 200 
v režimu Auto)

formát fotografií 
a videa; paměť:

JPG, MPO (3D), video 
MOV (H.264), stereozvuk 
AAC, 1 920 x 1 080 bodů, 
30 sn./s; mechanika pro 
karty SD (XC)

napájení: akumulátor Li-Ion, 
1 050 mAh

vstupy/výstupy: kombinovaný (A/V a USB, 
speciální konektor), 
microHDMI

rozměry (švh); 
hmotnost:

110 x 65 x 25 mm, 190 g 
(včetně akumulátoru)

Nikon Coolpix AW110

Recenzi předchozího modelu Nikonu jste si mohli přečíst v Inspiraci Euronics 1/2012.

zpředu vidíte blesk a vpravo od něj přisvětlovací LeD diodu používanou ve videu a také jako pomocné světlo autofokusu. pod ním je 
dvojice mikrofonů, protože natáčíme ve stereu.

zadní strana mj. nabízí přepínání mezi hledáčky (ikonka foťáku ale 
slouží i jako videospoušť), vstup do menu a také důležité tlačítko 
Q (Set). přes něj například operativně zapnete sekvenční focení 

či samospoušť.

fotoaparát s výměnnými objektivy Canon EOS 100D

Zrcadlovka i pro dámy
Tělo z hliníkové slitiny a polykarbonátové pryskyřice se skelným 
vláknem, bajonet typu EF/EF-S, autofokus s devíti křížovými body či 
dotykový a také rozměrný displej. Tato miniaturní amatérská zrcad-
lovka má rozhodně výborný základ!

cena: 18.990 Kč*

objektiv: upevnění typu EF/EF-S, 
ohnisková vzdálenost: 
ekvivalent 1,6x

rozlišení; citlivost: 18 mil. pixelů; CMOS, ISO 
100 až 6 400, rozšíření až 
do 12 800

formát fotografií 
a videa; paměť:

JPG, RAW, JPG a RAW; 
HD video MOV (H.264, 
LPCM), 1 920 x 
1 080 bodů, 30 sn./s; 
mechanika pro karty 
SD (XC)

napájení: akumulátor Li-Ion, 
875 mAh

vstupy/výstupy: mini HDMI, mini USB 
komb. s A/V výstupem, 
dálková spoušť, mikrofon

rozměry (švh); 
hmotnost:

117 x 91 x 70 mm; 410 g 
(včetně akumulátoru)

Pozn. *vč. objektivu, druhé baterie, batohu

Canon EOS 100D

skvělá zrcadlovka. je velmi lehká, přesná, dobře vybavená s dobrým podáním snímků.
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Pokud se ptáte, jakým směrem kamera vlast-

ně snímá – což je správná otázka – tak je to 

přes čelní sklo. Kamera je totiž určena prio-

ritně k  zavěšení právě na  něj a  – i  když vše 

lze otočit opačným směrem, takže by mohla 

fungovat i  jako kamera couvací ( jak je zvy-

kem u drahých, či dnes už spíše jen dražších 

vozů) –, tohle ale nezvládne. To by totiž musel 

být objektiv odmontovatelný a  připevnitelný 

na zadní sklo či na záď automobilu a se zá-

kladnou by musel komunikovat ideálně bez-

drátově. Tak tato kamera při otočení dozadu 

zvládne zabrat pouze vnitřní prostor v  úhlu 

120 stupňů a zadní sklo – a to, co je za ním 

– už nevidíte. 

K čemu vlastně je?
To je také navýsost správná otázka. Za nijak 

velký peníz pořídíte kameru s  horizontálně 

natočitelným objektivem a výklopným (a  také 

otočným) LCD displejem, která dokáže (až 

v rozlišení HD Ready) nahrát vaši cestu v na-

stavitelné smyčce o délce max. 15 min. Může 

ale posloužit i  jako dokumentace pro řešení 

dopravní nehody, záznam krizových situací 

(oblíbené – nejen dálniční – vybrzďování) a tře-

ba taxikáři ji mohou využít jako vnitřní kontrolní 

kameru. A protože je vybavena akumulátorem 

(nijak dlouhý čas provozu ale nečekejte – je 

to půl hodiny) a  závitem pro upevnění třeba 

na stojan, nemusí to být jen kamerka do auta. 

Důležité je, že upevnění na  sklo je vyřešeno 

velice dobře a  během sta kilometrů na  růz-

ných (i  hrůzných) cestách vše drželo tak, jak 

mělo. Snad jen závit (z plastu) pro upevňovací 

šroub (z kovu) by mohl být delší. Ale ne že by 

kamera vypadávala. Jen se do  ní držák při-

pevňoval obtížněji.

můžete i fotit
Kamera pracuje ve  třech reži-

mech – video, foto a přehrávání. 

V prvním případě máte k dispo-

zici škálu rozlišení od HD Ready 

(v  základu) až pod VGA a  kom-

penzovat můžete expozici, vyvá-

žení na bílou (režim auto nechybí) 

a nastavit dobu smyčky záznamu 

od  minuty do  15 minut. Zapnout 

má jít i  trvalé nahrávání, i  když 

na dané verzi firmwaru chybělo. 

V  případě fotografie si můžete 

zvolit rozlišení až 12 mil. pixelů (4 032 

x 3 024 bodů) a vybrat mezi spoustou 

voleb jako motivový program (automati-

ka a  pět dalších, včetně protisvětla), vyvážení 

na bílou (i automatika), citlivost a saturaci barev 

atd. Zapnout můžete i sekvenci snímků a ovlá-

dání je i zde snadné, byť někdy trochu zdlouha-

vé, zejména kvůli matoucím šipkám. 

Jsou tu ale i  další obecnější funkce jako 

datová značka, detekce pohybu a  příjemné 

může být i automatické zapnutí po nastartová-

ní vozu. Pokud tedy máte kameru napájenou 

přes autozapalovač, a  nikoli z  akumulátoru. 

A  když už jsem u autozapalovače – přes něj 

se kamerka dobíjí (svítí přitom nevýrazné LED 

světlo), přes USB bohužel nikoli. 

A jaká je kvalita? Kamerka doplácí na nízkou 

světelnost, takže očekávejte úroveň docela oby-

čejného a levného mobilu. Je také stejně citlivá 

na  sníženou hladinu světla a  v  tomto okamži-

ku vystoupí nejen šum, ale i barevné výpadky. 

Detaily jsou však viditelné, a  o  to tady vlastně 

jde. Na  fotodokumentaci či na  zjištění situace 

za vámi ve voze kvalita určitě postačuje, což si 

můžete ověřit i po připojení k televizoru. 

autor: Bohumil Herwig, foto: Sony

Když otevřete víko umístěné na opačné straně, 

než je objektiv s pevným ohniskem, a vyndá-

te akumulátor, spatříte, jak málo místa uvnitř 

sedm desátigramové kamerky zbývá – na roz-

hraní, černobílý displej a  hlavně na  objektiv 

Carl Zeiss. Full HD chce zkrátka své. 

Všestranná
Action Cam se dodává s vodotěsným pouzd-

rem až do 60 metrů a jsou tu i další doplňky. 

Například pro montáž na  řídítka, čelenku či 

vodotěsnou náhlavní sadu pro cyklisty nebo 

například surfaře. Díky naklápěcímu adaptéru 

lze kameru natáčet směrem nahoru nebo dolů, 

ruční grip zase umožní nahrávání a  kontrolu 

záznamu ve stylu videokamery. Je vidět, že se 

u Sony zjevně snažili o všestrannost – a není 

divu! Kamera sice sama nestojí, ale pomocí 

samolepicích držáků ji přichytíte v  podstatě 

kamkoli. A jakmile to máte, stačí jen stisknout 

obrovské tlačítko Record sloužící i pro zapnutí, 

což zvládnete i s mokrými prsty 

nebo v  rukavicích, a už to jede, 

i  když vy třeba jedete z  kopce, 

surfujete na  vlnách nebo pod 

nimi kdesi na  opačném konci 

planety. 

Pokud se v  tomto okamžiku 

ptáte po stabilizaci, děláte dobře. 

Nicméně je tu jen elektronická, 

což je škoda, protože Sony má 

k dispozici i výtečnou optickou. 

Slušný záznam
Zabudován je kvalitní snímací čip 

Exmor RTM CMOS, což je znát 

na nízké hladině šumu při zábě-

rech za  snížené hladiny světla, 

třeba v místnosti či pod mrakem. 

Ve videu máte k dispozici něko-

lik režimů natáčení – od rozlišení 

Full HD s 30 sn./s přes vhodnější 

HD Ready až po zpomalené na-

táčení (2x a  4x). Díky aplikaci PlayMemories 

Mobile pro Android nebo iOS můžete přenášet 

do chytrého zařízení jak záznam, tak z něj na-

opak kamerku přes Wi-Fi ovládat. Připravte se 

však na vyšší spotřebu energie. 

Na  kameře nenajdete mnoho ovládacích 

prvků a  na  první pohled je jednoduchá, což 

platí i o vnitřních funkcích a konec konců i kva-

litě obrazu. Nenajdete tu například rozpoznání 

obličeje či režim nočního snímání, avšak ne-

chybí kompenzace protisvětla (automatická). 

Určitě by se hodilo i pár dalších drobností, jako 

GPS nebo dotykový displej pro snadnější na-

stavování, protože to opravdu není to pravé, 

i  když ho potřebujte málokdy. Nepochybně 

by se šiklo i  LED světlo, natočitelný objektiv 

a  podstatně vyšší rozlišení fotografií – i  když 

o něm to tu určitě není. 

Video se natáčí do  formátu MPEG4-AVC/ 

/H.264 a ukládá na kartu microSD. Datový tok, 

resp. kvalita je vzhledem k účelu dostačující, 

ovšem nečekejte zázraky. Tohle totiž stále není 

pro kamery tohoto typu tím určujícím. Sony 

Action Cam je tak spíše pro toho, kdo chce 

udělat první krok do světa záznamu systémem 

„přímého účastníka“. A hledá také bohatou, či 

spíše přebohatou výbavu!
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outdoorová kamera Sony Action Cam HDR-AS15

Full HD na kolo i pod vodu
Ultrakompaktní videokamera je určena pro natáčení 
systémem „přímého účastníka“, a to za jakékoli 
situace. Třeba na kole, snowboardu či pod vodou. 
A dokáže to i pořádně  hluboko!

cena: 7.649 Kč

objektiv: Carl Zeiss Tessar, pevné 
ohnisko 15,3 mm, 
světelnost 2,8; 
elektronická stabilizace

videorežim; zázna-
mové médium:

11,9 mil. pixelů, 1 920 x 
1 080 bodů; datový tok 
až 28 Mb/s; mechanika 
karty Memory Stick nebo 
Micro SD (HC)

fotorežim; záznamo-
vé médium:

2 mil. pixelů, 1 920 x 
1 080 bodů; mechanika 
karty Memory Stick Micro 
nebo Micro SD (HC)

napájení: akumulátor Li-Ion,  
1 240 mAh

vstupy/výstupy: MicroUSB, MicroHDMI, 
mikrofon (stereo)

rozměry (švh); 
hmotnost:

25 x 47 x 82 mm;  
65 g

Sony Action Cam HDR-AS15

Kamera, která zcela jistě uspokojí každého milovníka adrenalinových sportů.

Útlá kamerka do dlaně má trochu náročnější ovládání, ale po 
nastavení ho už příliš nepotřebujete. rozhraní, včetně HDMi, 

jsou zespodu, stereomikrofon vpředu (vpravo) a vzadu rozměrné 
tlačítko pro zapnutí, kombinované se spouští.

autokamera Gogen CC 208

Pro hračičky
Toužíte mít lépe vybavené 
auto a nějak to nevychází? 
Některou výbavu lze získat 
velmi levně. Jako tuto ka-
merku se záznamem vaší 
cesty. Poslouží vám ale stejně 
dobře i při sledování vnitř-
ního prostoru. 

cena: 1.299 Kč

displej: natočitelný, 6,1 cm (2,4"), 
rozlišení neudáno

záznamové médium: SD (HC), až 32 GB

podporované 
formáty:

video: AVI (MJPEG);  
foto: JPG

max. rozlišení: video: až 1 280 x 
720 bodů, 30 sn./s; foto: 
rozlišení neudáno

vstupy/výstupy: miniHDMI, miniUSB, A/V 
výstup (jack)

napájení: 12 V; akumulátor 
(nevýměnný), Li-Ion, 400 
mAh

rozměry (švh); 
hmotnost:

60 x 30 x 110 mm;   
300 g

Gogen CC 208

Příjemná kamera, kterou lze prioritně využít pro záznam dopravní situace při jízdě.
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Za  6.990 Kč v  81 centimetrech pochopitelně 

nemůžete čekat zázraky. To napadne každého. 

Televizor je proveden v  jednoduchém plastu 

se stejně jednoduchým plastovým podstav-

cem. Druhý pohled ale ukáže překvapivý obraz 

a zvukový výkon, který vás nejspíše potěší, stej-

ně jako nás. Navíc tu máme i nahrávání, mož-

nost zastavit živé televizní vysílání a sledovat ho 

s časovým posunem a také připojení k síti přes 

Wi-Fi a vstup třeba na videopůjčovnu. 

Svižný 

Po naladění tuneru velice rychle setřídíte ka-

nály a  i zde vidíte, že se televizor jednoduše 

a také svižně ovládá; to druhé u „chytrých“ te-

levizorů není zcela samozřejmé. Tlačítka dál-

kového ovladače jsou sice malá, stejně jako 

jejich popisky, ale na rozložení jsme si rychle 

zvykli, byť je bohužel jiné než v předchozích 

letech. 

Menu je v první úrovni grafické, v druhé už 

klasické textové, ale dá se v něm kolovat a díky 

rychlosti televizoru nikde nečekáte! Obrazo-

vých úprav je k mání nad míru obvyklou, takže 

si fajnšmekr může seřídit třeba i zesílení (zesla-

bení) jednotlivých barev modelu RGB. To není 

běžné ani v dvojnásobné cenové relaci! Na dru-

hou stranu, televizor to nijak nepotřebuje… 

EPG postrádá obraz i  zvuk, ale stačí jen 

chvilku vyčkat a hned vidíte, co dávají na jiném 

kanálu, který vysílá na zcela jiném multiplexu. 

Ani to není – bez přepnutí – vůbec běžné! A to 

ještě nemluvíme o jednotném vyvolávání eko-

logických režimů… 

Překvapivý obraz
K našemu překvapení televizor na DVB-T na-

bídl vyrovnaný a velmi příjemný obraz (plošné 

podsvícení se nezapře!) s  vysokými pohle-

dovými úhly, a  to už v  továrním nastavení. 

A  i  když v  multimédiích výkon zcela nedo-

stačuje pro WMV HD (Full HD) a  na  kodeku 

X.264 je někdy (např. při bočním švenku) vidět 

trochu toho překreslování, celkově vzato jsou 

multimédia podávána nad rámec ceny i  tří-

dy. V  černobílém vysílání uvidíte dobrou čer-

nou, na testovacím monitoru výbornou šedou 

a jasné barevné (a také ohraničené) přechody. 

Na jediný problém jsme nenarazili ani u vysílání 

s vysokým rozlišením (HD) na DVB-T multiple-

xu 7. Obraz byl jako brus, což ostatně platilo 

i  u  fotografií pouštěných z  terabajtového dis-

ku Freecom, se kterým taktéž televizor neměl 

jediný problém. U  filmů v Xvid, X.264 a MKV 

s titulky v SRT uvidíte možnost změny velikosti 

v několika stupních, a i to jde nad rámec celé 

řady přístrojů masových značek. 

A chytré funkce? Do nich se dostanete jed-

noduše přes tlačítko se zeměkoulí a  uvidíte 

otevřený web s výraznou šipkou a bezproblé-

movým posunem po stránce (!), rychlý přístup 

například na Voyo, YouTube či Topfun a nechybí 

ani přístup na domácí síť. Třeba na  váš počí-

tač, kde máte uloženy nahrávky z  dovolené. 

Televizor navíc nemusíte připojovat jen přes 

ethernetový kabel, ale stačí za pouhých 499 Kč 

dokoupit Wi-Fi adaptér do  USB, přičemž in-

stalace je hračkou. Ne že by to všichni zvládali 

takto lehce!

Jak vidíte, „chytrý“ televizor Hyundai DLH 

32285 Smart toho za danou cenu nabízí nad-

míru. Navíc i  vynikající, či spíše excelentní 

kombinaci cena/výkon, a tak se nedivte, že ho 

všemi deseti doporučujeme!

ELEKTRONIKA • TEST

autor: Bohumil Herwig, foto: Toshiba

Notebook v  zapůjčené podobě s  cenou uve-

denou v  tabulce představuje střední variantu, 

která má vedle dvoujádrového procesoru zabu-

dován i 128GB SSD flash disk a také 3G modul 

(UMTS/HSPA plus čtyřpásmové GSM). Nejvyš-

ší verze Z930-12C je pak vybavena 256GB SSD 

diskem a procesorem i7, naopak nejnižší dosta-

nete bez 3G a pohon obstarává procesor i3. Ani 

u ní však nechybí čtečka otisků prstů a 128 GB 

SSD disk. A také naprosto parádní konstrukce 

ze slitiny hořčíku dávající celku hmotnost pou-

hopouhých 1,1 kg! Tak tohle si necháme líbit!

Antireflexní displej
Konečně jeden notebook s nelesknoucím se 

displejem! Antireflexní vrstva navíc opravdu 

funguje a  je to sice ze začátku nezvyk, ale 

po  čase stojí výsledek za  to a  místy až při-

pomíná IPS panel, ovšem nikoli pohledovými 

úhly, které by mohly být vyšší. Klávesnice je 

odolná proti polití, což jsem omylem i vyzkou-

šel, a  je velice dobrá, stejně jako její rozlo-

žení. Vypínač je bokem, což u  ultrabooků 

není zcela zvykem, a omylem si ho tak určitě 

nevypnete. Naopak na rozdíl od drtivé větši-

ny ostatních notebooků se při otevření víka, 

což jde kupodivu bezproblémově, sám za-

pne i s dodanými Windows 7. Mít ale můžete 

i  Windows 8 a  u  takového stroje by to bylo 

i  záhodno, protože vám mj. prodlouží dobu 

provozu na akumulátor. Ta při pouštění filmů 

lehce přesáhla čtyři hodiny, dobití za provozu 

trvalo asi 3,5 hodiny. 

S větrákem
Řada ultrabooků vůbec nepotřebuje aktivní 

větrání, takže je klidně můžete mít – bez pev-

né podložky – třeba na  peřině. Tady větrák 

na spodní straně je, ale spíná málokdy. Nicmé-

ně Z930 typicky v  posteli podložku potřebo-

vat bude, jinak se vám může stát, že uškvaříte 

procesor. 

Zmínit je třeba i  vynikající dotykovou des-

tičku, což je dáno i  samostatnými tlačítky. 

Na rozdíl od moderních nesmyslů, kdy v sobě 

destička zahrnuje i  tlačítka, tato je navýsost 

spolehlivá a přesná. A u konkurence ji hned 

tak neuvidíte. Ale to platí i o speciální záruce. 

Toshiba totiž u tohoto notebooku, stejně jako 

u  ostatních, momentálně nabízí i  možnost 

výměny při jakékoli události v  prvním roce 

zdarma. 

Na  Z930 je vedle excelentní konstrukce 

nutno ocenit i plná rozhraní HDMI a VGA pro 

běžný monitor a  také zabudování mechaniky 

paměťové karty. To v  ultrabookovém světě 

není obvyklé. Zde to ale výrobce zařídil výteč-

ně a  jde tak o  jeden z nejlepších ultrabooků, 

jaký si dnes můžete koupit. Že by se pomalu 

vracela stará známá Toshiba?

TEST • ELEKTRONIKA

notebook Toshiba Portégé Z930-14C

Parádička (nejen)
pro fajnšmekry

cena: 30.990 Kč

displej; grafická 
karta:

33,8 cm (13,3"), 16:9, 
1 366 x 768 bodů; Intel 
HD Graphics 4000

procesor; paměť 
(RAM); disk:

Intel Core i5, 1,9 GHz; 
6 GB; 128 GB (SSD disk)

napájení: akumulátor (nevýměnný), 
typ a kapacita nezjištěny

vstupy/výstupy: HDMI, D-Sub (monitor), 
2x USB 2.0, 1x USB 3.0, 
Ethernet LAN, sluchátka, 
mikrofon, mechanika 
paměťových karet SD 
(XC), mechanika SIM 
karty, Wi-Fi, Bluetooth

rozměry (švh); 
hmotnost:

316 x 16 x 227 mm; 
1,1 kg

Toshiba Portégé Z930-14C

Notebook s plnými rozhraními HDMI a VGA, se zabudovanou mechanikou paměťové karty.

Neuvěřitelně nízká hmotnost, excelentní výbava a parádní klávesnice i dotyková 
destička. Tohle je záležitost pro fajnšmekry, která se nebojí ani každodenního 
přenášení. Kilo ostatně v tašce ani nepoznáte.

Klávesnice má ukázkové rozložení, ctrl je na svém místě a nechybí 
klasické seřazení tlačítek pgDn, Home apod. Dotyková destička je 

vynikající, a to i díky samostatným tlačítkům.

chytrý televizor Hyundai DLH 32285 Smart

Překvapení roku
První chytrý televizor značky 
Hyundai je tu. Jeho nepochyb-
nou výhodou je už sama cena, 
díky které se dá spousta věci 
odpustit. No jo, když ale ono 
prakticky není co…

cena: 6.990 Kč

úhlopříčka, formát: 81 cm (32"), 16:9

obrazovka: LCD, podsvícení plošné 
DirectLED, 1 366 x 768 
bodů, jas 350 cd/m2, 
odezva 5 ms, 100 Hz, 
DLNA

tuner a zvuk: analogový, DVB-T (i HD), 
DVB-C, digitální zesilovač 
2x 6 W, virtuální zvuk, 
HbbTV

vstupy/výstupy: mj. 2x HDMI, SCART, 
VGA (PC), Ethernet 
(LAN), sluchátka, 2x USB, 
PCMCIA (CI+)

rozměry (švh); 
hmotnost:

744 x 494 x 185 (bez 
podstavce 90) mm;  
6,9 kg

Hyundai DLH 32285 Smart

skvělý televizor, který svými možnostmi překovává mnohem dražší přístroje.

Design je nenápadný, plastový podstavec neotočný, ale televizor určitě nevypadá – i díky úzkým rámečkům 
po třech stranách – nijak chudě. Jak byste si vzhledem k ceně (a vysoké výbavě) možná mohli myslet.
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Méně zdatní cyklisté mohou vyrazit na ne-

náročnou cyklostezku Bečva, která se vine 

údolím a  z  Velkých Karlovic do  Vsetína měří 

30 km. Na většině míst má asfaltový povrch, je 

vhodná i pro in-line brusle.

S dětmi za pokladem a Kulíškem
Máte problém vytáhnout děti na túru? Vezměte 

je na šest kilometrů dlouhou trasu Hledej poklad 

na Galiku. Děti na ní plní jednoduché úkoly a po-

stupně získávají čísla do kódu, s nímž pak v cíli 

otevřou poklad. Novinkou pro nejmenší děti je 

2,5 km dlouhá Kulíškova naučná stezka okolím 

hotelu Horal, která přibližuje zajímavosti přírody 

CHKO Beskydy. Symbolickým průvodcem je 

kulíšek – vzácný druh sovy hnízdící právě ve Vel-

kých Karlovicích. Na trase si mohou děti pohla-

dit a nakrmit ovečky a v hotelu Horal si pak dát 

na posilněnou Kulíškovu specialitu, k níž dosta-

nou na památku malého plyšového kulíška.

Dobrodruhy jistě potěší nový Bike park 

Kyčerka. Cyklisté tu mohou vyrazit na  tři tra-

tě různé délky a  náročnosti vedené lesem 

i  po  sjezdovce a  obohacené o  dřevěné pře-

kážky a další prvky.

Nenechejte si také ujít prohlídky Karlov-

ského kostela s  průvodcem. Kostel patří 

k  nejvýznamnějším památkám lidového ba-

roka v  kraji. Díky průvodci se o  této stav-

bě vybudované bez jediného kousku kovu 

i o historii obce dozvíte spoustu zajímavostí. 

Pokračovat pak můžete prohlídkou soused-

ního Karlovského muzea, kde vás okouzlí 

pohled na život prostých Valachů v minulých 

staletích.

Navíc se na Valašsku po celé léto něco děje. 

Folklórní akce a  festivaly, koncerty pod širým 

nebem, programy pro děti, turisty i sportovce 

– to vše doplňuje kolorit Velkých Karlovic, který 

z této obce činí jeden z nejpřitažlivějších koutů 

celé České republiky.

Velké Karlovice, ležící u  česko-slovenské 

hranice, toho ale mohou turistům nabídnout 

ještě mnohem víc. Tato malebná obec, dříve 

známá hlavně jako lyžařské středisko, teď 

neméně aktivně ožívá i  v  létě. Díky bohaté 

nabídce služeb a akcí láká návštěvníky vše-

ho věku, od rodin s dětmi přes aktivní spor-

tovce a milovníky relaxace až po seniory. 

Zásluhu na tom má fakt, že v posledních 

letech se rozrostla nabídka pro turisty. Mno-

hé hotely byly opraveny a vybaveny o well-

ness centra s možností koupání a relaxace. 

Vyrostly tu nové penziony i rekreační chalu-

py, přibylo golfové hřiště, naučné turistické 

trasy pro děti, cyklostezka Bečva, Bike park 

Kyčerka či hospůdky s  krajovou gastrono-

mií. Jedním z  největších lákadel jsou ter-

mální bazény Wellness Horal v hotelu Horal 

se slanou vodou vyhřívanou na 36 °C, kte-

ré umožňují celoročně koupání bez ohledu 

na počasí.

Letní dovolená s dětmi zdarma 

Pokud hledáte místo pro pohodový prázdni-

nový pobyt, určitě vás nadchne Resort Va-

lachy s  trojicí hotelů Lanterna, Horal a Galik 

rozesetých v údolí Léskové. Kromě komfort-

ního ubytování pro hosty různých nároků tu 

najdete lanový park, půjčovnu segway a kol, 

hřiště pro tenis a míčové hry, fitness centrum, 

bowling, golfové hřiště a především dvě rela-

xační centra s bazény, kde můžete spočinout 

po aktivně prožitém dni na horském vzduchu. 

Populární Wellness Horal nabízí nejen kou-

pání a saunový svět, ale i masáže s rodilými 

Thajkami a Srílančany a saunové rituály. Ho-

tely jsou vstřícné k rodinám s dětmi. Nechybí 

dětské koutky, dětská menu a  další služby. 

Vysoké renomé si Resort Valachy získal i díky 

vstřícnému personálu a  chutné krajové gas-

tronomii.

Do konce září tu navíc můžete využít výhod-

ný pobyt Letní dovolená v Beskydech s ubyto-

váním dětí do dvanácti let na přistýlce se sní-

daní zdarma. Dospělí mají v  ceně polopenzi, 

volný vstup do Wellness Horal a podle počtu 

nocí a  typu ubytování další bonusy: masáž, 

vstup do  lanového parku, projížďku na  seg-

way, kosmetické ošetření, bowling nebo degu-

stační večeři v zážitkové restauraci. 

Na kolo do terénu i na cyklostezku
A co se dá zažít v okolí? Hornatý terén CHKO 

Beskydy u  Velkých Karlovic nabízí bohaté 

možnosti pro turisty a  cyklisty. Nechybí ani 

lehčí trasy pro rodiny s dětmi či seniory. 

Zdatné turisty i  cyklisty potěší množství 

tras s  větším převýšením, které nabízejí nád-

herný výhled do krajiny z hřebenů hor. V blíz-

kém okolí se dá dojet nebo dojít hned ke třem 

rozhlednám – Sůkenické, Ztracenci a Miloňo-

vé. Oblíbeným cílem je hora Soláň s naučnou 

stezkou vyzdobenou dřevěnými sochami s va-

lašskými motivy a pověstmi.

DOVOLENá • BESKYDY

Velké Karlovice
nabízejí pestrou letní zábavu i relaxaci
Když se řekne Beskydy, nejspíš se vám vybaví neporušená krajina s hlubokými lesy plnými 
hub a průzračnými bystřinami, dřevěné chaloupky, ovce na pastvinách či tradiční valašské 
speciality – slivovice, kyselice či frgál.

Náš tip: Saunové rituály VALACHY TOUR přivítá 
olympionika Kulhavého

Saunování nepatří jen k zimě. 

Také v létě zpříjemní relaxaci 

a pomáhá posílit imunitu. Karlo-

vické Wellness Horal je jedním 

z mála, kde si můžete dopřát 

saunové rituály. Jde o zpestření 

saunování prováděné saunérem 

a spojené s potíráním pokožky 

různými produkty. Každý den 

ráno se koná saunový rituál 

také pro děti. Vyzkoušejte rituál 

v podání saunéra Jiřího Maliny, jenž loni vybojoval 13. místo na mistrovství světa, 

nebo Heleny Kopřivové, která v únoru získala bronz na historicky prvním Mistrovství 

ČR v saunových rituálech – Saunafestu.

Zapojte se do nové sportovní tradice. 

Letos se ve Velkých Karlovicích poprvé 

koná VALACHY TOUR – seriál čtyř 

závodů v různých disciplínách. Svou 

účastí je podporují i známí profesionální 

sportovci včetně olympioniků. Závod 

BIKE VALACHY 13. července bude 

mimořádnou příležitostí postavit se na 

start společně s olympijským vítězem 

v cross country horských kol Jaro-

slavem Kulhavým. Za necelý měsíc, 

9. srpna, se můžete zapojit do minitriat-

lonu VALACHY MAN. Všechny závody 

jsou propojeny bodovým hodnocením, 

vítězové si mezi sebe rozdělí ceny za tři 

čtvrtě milionu korun.  

Více na www.valachytour.cz. 

Kalendář akcí:
28. 6. Sečení lúk na Soláni

6. 7. Soutěž O nejlepší valašský sýr, 

Hrnčířský den

13. 7. BIKE VALACHY

1.–4. 8. Setkání řezbářů u Karlovského 

muzea

9. 8. VALACHY MAN

9.–10. 8. Mezinárodní folklórní festival 

Soláň

17. 8. Valašský salón

31. 8. Dožínky

4.–6. 10. Karlovský gastrofestival

Každou první sobotu v měsíci:  

Saunová noc ve Wellness Horal 

Každý pátek: koncerty pod širým 

nebem Karlovské hudební léto

Užitečné informace: www.valachy.cz 

(Resort Valachy), www.velkekarlovice.cz 

(obec Velké Karlovice)

www.valachytour.cz

Prize money 

85 000 Kè!
Vyhraj kola                       

v hodnotì 240 tisíc Kè!
generální sponzor:

Registrace online

��������

BIKE 
VALACHY   

13.7.

JAROSLAV 
KULHAVÝ
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Nepotřebuje utěšovat. Je to profík a  já jsem 

jeho velká fanynka. Jednou se nedaří, jindy 

ano. Loni přivezl ze Skandinávie bronz, o rok 

dřív z Bratislavy, letos nic. To je život.

 

Co se vám na hokeji jako sportu líbí nejvíc? 

Rychlost, údernost a buly. Jo, a taky rozbrus-

lení. Všichni na bruslích lítají, jako by se s nimi 

narodili, jen já na nich klopýtám a  jsem ráda, 

že jsem ráda. 

Mimochodem – byla jste fanoušky zvole-

na jako nejsympatičtější hokejová part-

nerka… 

Musím říci, že mě to moc potěšilo. Ale spíš to 

byl výsledek krásné hry našich proti Norům. 

Tomáš tam byl jako vítr a ten lesk se na chvíli 

přenesl i na mou maličkost. 

V těchto dnech začínáte své první turné – 

a hned jsou to velké sportovní haly – jede-

te s Michalem Davidem. Jaký je to pocit, 

stát před několika tisícovkami lidí? 

Popravdě řečeno, to poznám až v Ostravě, 

kde s  Michalem Davidem svoji společnou 

šňůru začínáme. Za tu dobu, co se pohybu-

ju v šoubyznysu, jsem zvyklá na malá i velká 

jeviště, komorní scény pro pár desítek lidí 

i rozlehlé haly. Jediný rozdíl je v tom, že teď 

je všechno přesně tak, jak jsem si to před-

stavovala. Od  schodišťového jeviště přes 

choreografie ke  kytarovým partům skvělé-

ho Petra Kocmana. Všechno jsem to měla 

v hlavě vymyšlené a Jan Lobl byl tak úžasný, 

že to dokázal zhmotnit a  přidat ještě něco 

navíc. 

Jak vůbec došlo ke  spolupráci s  Micha-

lem? A co na vaší společné práci, zahrnu-

jící i duet Byla to láska, oceňujete nejvíce? 

Sice jsem na  muzice Michala Davida nevy-

růstala, ale jeho písničky samozřejmě dob-

ře znám. Asi jako každý v  téhle republice. 

Do due tu s ním jsem šla ráda a jsem šťastná, 

že se to u lidí chytlo. Na portálu YouTube to má 

už tři miliony zhlédnutí. Michal má navíc neo-

cenitelné jevištní zkušenosti z  přípravy svých 

muzikálů, takže když mi něco říká, mám uši 

nastražené jako rys. 

Turné Hit Tour je vůbec prvním ve vašem 

bohatém životě zpěvačky – proč to trvalo 

tak dlouho? 

Řekla bych, že jsem těch dvacet let sbírala 

jevištní zkušenosti a  teď konečně nastal čas 

je zúročit. Asi jsem čekala na ten správný mo-

ment… 

Turné je určitě náročné na přípravu – cho-

reografie, zkoušky… 

Několikrát jsem projela celou republiku s krat-

ším tanečním programem, takže tohle mi pro-

blém nedělá.

Na letošním předávání cen TýTý jste zís-

kala ocenění Nejlepší zpěvačka. Jak moc 

si toho zrcadélka vážíte? 

Mám doma už tři. Ta cena má svou dlouhou 

tradici a  budí přirozený respekt. I  ve  mně, 

když se na ni náhodou podívám. Máme ji to-

tiž na  okně přímo ve  studiu, kde teď trávím 

spoustu času při stříhání klipu i  točení de-

sek (ta poslední „Oheň“ získala nedávno zla-

tou desku – pozn. aut.). Nikdy jsem netoužila 

po cenách, ale řeknu vám, že ty první dvě ho-

diny po předání je to krásně opojný pocit. Ale 

pak už je zase čas na to pracovat dál.

Kromě turné vás na  začátku léta čeká 

i práce na pokračování úspěšné komedie 

Babovřesky. 

Těším se na to. Je to jako návrat domů. Snad 

nebude moc pršet. Ale pan Troška má v tom-

hle velké štěstí. Nikdy nepršelo, když nemělo, 

a když pršelo, točily se interiéry. 

Co točíte raději? 

Nejraději bych natočila v  létě komedii 

a na podzim drama. To je můj ideální filmově 

životní scénář. Mám za  sebou na  jevišti Julii, 

Desdemonu, Annu i postavy z Dostojevského. 

Ale před kamerou jsem zatím takovou pestrost 

postav nehrála. Třeba to přijde. 

Svůj profesní život jste svázala s  hoke-

jistou NHL, což znamená i pobyt v Kana-

dě. Jak se liší život v Montrealu od toho 

v Praze? Co se vám na Kanadě nejvíc líbí?

To, že je tam víc stromů, klidnější řidiči a lepší 

vzduch. Vládne tu francouzština i  angličtina, 

takže když vám vypadne slovo v  jednom ja-

zyku, nahradíte ho tím druhým. Na přechodu 

pro chodce vám dávají automaticky přednost. 

U  nás za  Žofínem někdy čekám s  kočárkem 

i  deset aut, než mě to jedenácté milostivě 

pustí. Z  toho jsem vždycky trochu smutná. 

Ale zase máme specifický smysl pro humor, 

všechno umíme vyřešit a  spravit a  máme 

spoustu kamarádů. Vždycky na  procházce 

někoho potkáte. 

Zásadní událostí bylo i  narození syna 

Matyáše. Co všechno se jeho příchodem 

změnilo? Jak moc vám pomáhá muž? Má 

pochopení pro vaše povolání? 

Všichni mají pochopení – kromě mě samotné. 

Vadí mi totiž každá zbytečná hodina, kterou 

nestrávím se svým dítětem. Miluji svou práci 

a  věnuji se jí na  sto procent, ale když vidím, 

že pořad, který točím, se zbytečně prodlužu-

je, nebo cítím, že to není přesně to, co bych 

chtěla, dělám vše pro to, abych tam nemuse-

la být už ani minutu. Práci si teď víc vybírám 

a  trávím čas bez rodiny jen tam, kde to stojí 

za  to. A  tam, kde je to prima, za mnou vždy 

může i rodina. 

A když to obrátíme – vy a sport? Na turné 

potřebujete i fyzičku… 

Ze sportů kromě hokeje u  mě vede tenis. 

A v něm fandím Nadalovi. Potom ještě plavá-

ní, tanec a  chůze na  dlouhých tratích. Máte 

pravdu, kdybych poslední dva roky intenzivně 

nesportovala, určitě bych měla dnes pěknou 

honičku s choreografiemi. Ale díky tréninkům 

je to spíš radost. 

Po turné i natáčení vás čeká léto – už víte, 

jak ho strávíte? 

Docela bych potřebovala moře. Jsem jako ře-

ditelka vápenky. Ale zřejmě to ani letos opět 

nevyjde. Nechám se překvapit. A  vy přijďte 

na koncert, budu se na vás těšit! 

Nelze nezačít právě uplynulým Mistrov-

stvím světa v  hokeji ve  Švédsku, kde – 

jako loni – hrál i váš muž, útočník Tomáš 

Plekanec. Jak jste boj českého národní-

ho týmu prožívala?

Koukali jsme se na zápasy, malý Matyáš uka-

zoval na obrazovku televize, říkal „táta“ a po zá-

pase jsme šli na jeho oblíbené houpačky. Bylo 

mi líto, že jsme se nedostali přes čtvrtfinále se 

Švýcary, ale aspoň mi Tomáš přijel dřív domů. 

Prostě jak se říká: Všechno zlý... (smích)

Jaká jste hokejová fanynka? 

Tichá jako pěna. Nenadávám, nekleji. Jen si 

někdy zakrývám oči. 

Jaké hokejové přednosti byste u  svého 

muže vyzdvihla? 

Umí neuvěřitelně zrychlit, když jede sám 

na bránu. To je skutečně radost ho sledovat. 

A vždycky se dostává do šance při oslabení. 

To nikdo nechápe. Ani já ani protihráči. (smích)

Tomáš neskrýval zklamání z  vyřazení 

ve čtvrtfinále. Jak společně zvládáte ty-

hle ve  sportu časté chvíle? Co vašeho 

muže utěší? 

ROZHOVOR • LUCIE PLEKANCOVÁ VONDRÁČKOVÁ

velká fanynkavelká fanynka
Jsem
velká fanynka
svého muže
Prokletí jménem marmeláda vzalo za své ve chvíli, kdy zpěvačka a herečka spojila svůj život 
s fenomenálním centrem montreal Canadiens Tomášem Plekancem. Nejsympatičtější hoke-
jová manželka však rozhodně na svou profesi nerezignovala, ba co víc, narození syna dalo 
jejímu životu další impulz a energii zvládat jak natáčení filmů, tak koncertní turné.
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Curriculum vitae

Lucie Plekancová Vondráčková se 

narodila 8. března 1980 v muzikantské 

rodině – otec Jiří Vondráček je známý 

baskytarista a klavírista, matka Hana 

Sorrosová je textařka a překladatelka, 

teta Helena Vondráčková patří léta 

mezi špičku české pop music. Lucie 

vystudovala hudebně-dramatický obor 

na Pražské konzervatoři a úspěšně 

zakončila i studium kulturologie na Filo-

zofické fakultě. Na kontě má desítky rolí 

na divadle, několik zdařilých účinkování 

ve filmu (Nejasná zpráva o konci světa, 

Snowboarďáci, Bathory, Babovřesky), 

věnuje se dabingu, natáčí i zahraniční 

filmy. Vydala dvanáct sólových desek, 

písně z posledního alba Oheň bu-

dou tvořit páteř repertoáru letošního 

koncertního turné společně s Michalem 

Davidem. 17. června 2011 se v kapli sv. 

Kláry nad vinicí v Praze-Tróji provdala 

za hokejistu Tomáše Plekance, se kte-

rým má dvouletého syna Matyáše.



inSpirAce eUrOnicS • 3/201358 59inspirace euronics • 3/2013autorka: Tereza Šupková, foto: Tereza Šupková

narety, které by správně měla mít pouze meši-

ta v Mekce. Obvykle má mešita minaret jeden, 

pokud je považována za honosnější, tak dva. 

Mešita se dodnes využívá k  náboženským 

účelům a  během modliteb je do  ní turistům 

vstup zakázán. 

Smlouvání a jiné radosti
Turci, stejně jako arabské národy, milují smlou-

vání. Není tedy divu, že kromě hlavního Vel-

kého bazaru naleznete v Istanbulu i Egyptský 

bazar. Oba dva jsou situovány blízko sebe 

ve staré části města a najdete zde vše, na co si 

vzpomenete. Pokud chcete koupit pravou tu-

reckou kávu, koření a turecké sladkosti, určitě 

sem zamiřte. Nutné je ale vybavit se trpělivostí 

a  přistoupit na  jejich způsob obchodování – 

smlouvání. Je to vlastně hra kdo s koho. Turci 

si užívají smlouvání a dokážou se o ceně doha-

dovat nekonečně dlouho. Hlavním pravidlem je 

tvářit se, že o kupovanou věc vlastně moc ne-

stojíte. Pokud projevíte jen lehké nadšení z ob-

jektu, o  jehož cenu smlouváte, jste ztraceni! 

Prodavač to na vás samozřejmě hned pozná, 

a buď nasadí cenu extra vysoko, nebo nebude 

chtít se smlouvanou cenou klesnout. Malou 

pomůckou je fakt, že pravá cena věci je ob-

vykle rovna jedné třetině původně požadované 

ceny prodavačem. 

Trochu jiná zábava
Pokud nemáte čas na  procestování celé 

země a  pokochání se všemi tureckými pa-

mátkami, kterých je opravdu požehnaně, tak 

nevěšte hlavu. Přímo v Istanbulu totiž najdete 

všechny důležité památky na  jednom místě, 

nebo spíše jejich zmenšeniny. Park s názvem 

Miniaturk je skvělou zábavou nejen pro děti. 

Modely památek jsou zmenšeny v  poměru 

1:25 a každá z nich je doprovázena audioprů-

vodcem. Můžete si tak prohlédnout na  130 

zmenšenin, včetně slavného města Göreme, 

které bylo vybudováno ve  skalách, a  mostu 

přes Bospor (spojuje Evropu s Asií ), po kte-

rém se zde můžete projít. V Istanbulu se také 

nachází největší tematické akvárium na světě. 

Ryby jsou zde rozděleny podle moří a oceá-

nů, ze kterých pocházejí. Celková prohlídka 

je dotvořena historickými fakty o konkrétních 

místech a  popisem zde žijící fauny a  flóry. 

Akvárium rozhodně stojí za  návštěvu a  při 

troše štěstí budete mít možnost vidět krme-

ní žraloků na  vlastní oči. Z  ruchu velkoměs-

ta lehce uniknete pomocí kabinkové lanovky 

(Teleferik), která vás vyveze na  místo Pierre 

Loti, z něhož se vám naskytne ničím neruše-

ný výhled na  Istanbul. Malá kavárnička vám 

zajistí příjemné posezení při západu slunce 

s pohledem na zátoku Zlatý roh.

místo, kde vznikl döner kebab
Snad žádné jiné turecké jídlo není světově tak 

proslulé jako kebab. Existují desítky druhů 

a mezi nejpopulárnější patří varianta u nás zná-

má spíše pod řeckým názvem gyros. Döner 

kebab je nejčastěji vyráběn ze skopového, jeh-

něčího nebo hovězího masa, levnější variantou 

je potom kebab kuřecí. Maso je napícháno 

na  tyč ve  vertikální poloze, která se poma-

lu otáčí kolem žhavých kovových spirál a  tím 

maso propéká. Typický způsob servírování je 

v pita chlebu nebo jako sendvič. Nejrozšířeněj-

ším typem kebabu v Turecku je ten z mletého 

masa, kdy je opečené maso doplněno jogurto-

vým dresinkem. Po vydatné masové pochout-

ce, kterou Turci zapíjejí jogurtovým nápojem 

ayran, je obvyklé dát si sladkou tečku. Turecké 

dezerty jsou velmi syté a sladké. Typická ba-

klava, která je plná pistácií, a mléčná rýže patří 

mezi nejoblíbenější. Pokud dezert doplníte sil-

nou tureckou kávou, gurmánský zážitek bude 

dokonalý.

Pokud chcete najít místo pro odpočinek, Tu-

recká riviéra je jako stvořená pro lenošení 

na pláži. Zapomeňte na přežitý stereotyp tu-

reckých šlapacích záchodů a  pach v  ulicích. 

Istanbul je vyspělým evropským městem, kte-

ré vás mile překvapí.

Istanbul nikdy nespí
Nejznámější turecké město Istanbul, které 

není překvapivě městem hlavním, se rozkládá 

na evropském a asijském kontinentu. Jedině 

zde se vám naskytne nebývalá příležitost pře-

jet trajektem z  jednoho kontinentu na  druhý 

během 20 minut. Trajekty jezdí pravidelně 

z  přístaviště v  části Eminönü. Cena se po-

hybuje kolem tří tureckých lir za  běžný tra-

jekt, který používají k přepravě místní, a více 

než 20 lir za  projížďku na  turistické lodi. Při 

plavbě si užijete nejen výhledu na evropskou 

i  asijskou stranu, ale zároveň uvidíte známé 

istanbulské paláce, které stojí na  březích. 

Nejznámějším z  nich je palác Dolmabahce, 

ve  kterém žil v  19. století i  sultán se svým 

dvorem. Říká se, že jeho stavba byla finanč-

ně natolik nákladná, že byla jedním z hlavních 

důvodů státního bankrotu v roce 1876. To by 

nebylo nic překvapivého vzhledem k faktu, že 

palác zabírá plochu 45 tisíc metrů čterečních, 

má 285 pokojů a  interiéry jsou bohatě zdo-

beny zlatem.

Turisticky nejoblíbenější částí města je ná-

městí Taksim a jeho přilehlé ulice. Najdete zde 

nejvyhlášenější turecké restaurace, bary a dis-

kotéky. Během víkendových dnů je obtížné 

tudy projít a nevrážet do tisíce dalších kolem-

jdoucích. V  Istanbulu žije na  13 milionů oby-

vatel, proto není divu, že když se místní roz-

hodnou vyrazit ven, není v přeplněném centru 

k  hnutí. Hospůdky jsou nacpané k  prasknutí 

a  atmosféra je úžasná. Turci se prostě umějí 

bavit. Během denní procházky můžete z Tak-

simu přejít k věži Galata, která díky své výšce 

téměř 70 metrů a poloze na kopci nabízí krás-

ný výhled na Istanbul. 

Historie jako na dlani
Nejstarší část města Sultanahmed leží v záto-

ce Zlatý roh a najdete zde turecké historické 

skvosty. Mezi světoznámé patří chrám Hagia 

Sofia, který je považován za  nejhonosnější 

stavbu z období byzantské říše. Je neuvěřitel-

né, že stavba tohoto skvostu trvala pouhých 

šest let. Během následujících staletí Hagia So-

fia změnila svou funkci několikrát. K původně 

křesťanské stavbě přibyly v  době osmanské 

říše minarety a  vznikla tak mešita, která byla 

v  roce 1934 na popud někdejšího prezidenta 

země přebudována na  muzeum, jehož po-

doba je k vidění dodnes. Hned naproti Hagie 

Sofie je další chlouba města – mešita Sultan 

Ahmed, známá pod jménem Modrá mešita 

podle modrých kachliček, jimiž je obložena. 

Jedná se o největší mešitu ve městě s šesti mi-

CESTOVáNí • TURECKO

Turecko
země na dvou kontinentech
Přemýšlíte, kde strávit letošní dovolenou? Zkuste Turecko! Největší muslimská země Evropy je 
překvapivě otevřená a tolerantní. V Istanbulu jen těžko potkáte zahalené ženy, hlavní město 
Ankara vás zase překvapí svou atmosférou.

z věže Galata můžete přehlédnout celý instanbul. Hagia Sofia, nejhonosnější stavba z období byzantské říše.

Určitě si nenechte ujít ani park Miniaturk se zmenšeninami staveb.
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Zpátky ke kořenům 
Po změně poměrů na přelomu 80. a 90. let se 

firma Elektro-Praga Hlinsko opět stala akcio-

vou společností a prošla kuponovou privatiza-

cí. Největší podíl v ní získaly privatizační fondy 

velkých bank, které ji řídily až do  roku 2001. 

V roce 1996 byl název změněn na ETA, a. s. 

Přibližně v  téže době se od ostatní produkce 

oddělila výroba topných těles a přešla do nové 

jednotky s názvem Závod 03.

K významným změnám došlo roku 2001. Za-

tímco závod 03 přešel z vlastnictví ETA do ma-

jetku společnosti Backer Elektro CZ (součást 

Backer Group patřící švédskému koncernu 

Nibe Industrier AB), hlavním vlastníkem zbyt-

ku firmy se stala společnost Plastkov, patřící 

do skupiny libereckého podnikatele Marka Ry-

báře. Ke švédskému majiteli odešla především 

výroba topných těles, zatímco v  ETA, a. s., 

zůstala výroba elektrospotřebičů. Pod novým 

vlastníkem se v ní začaly vyrábět také výlisky 

z plastických hmot a doplňky pro automobilo-

vý průmysl. V  roce 2005 byly ve  společnosti 

vytvořeny dvě nové divize: Elektrospotřebiče 

a Plastkov – výroba komponentů.

Od roku 2007 společnost ETA vlastní inves-

tiční skupina Benson Oak Capital, která začala 

s restrukturalizací a postupným omlazováním 

společnosti. Navazuje i  nadále na vlastní de-

signérskou tradici spoluprací s  návrhářem 

Zdeňkem Veverkou. 

V říjnu 2011 získal firmu majitel řetězce elek-

troprodejen Euronics – společnost HP Tronic. 

Česká značka tak i nadále zůstává v českých 

rukou – a s českým majitelem. 

Současnost
Současný výrobní sortiment společnosti 

ETA tvoří na 220 produktů 36 druhů. Většina 

z nich vznikla opět na přání odběratelů a ne-

dokážeme si bez nich náš běžný život vůbec 

představit. V  kuchyni se setkáváme s  jejími 

kávovary, mixéry, kuchyňskými roboty, vařiči, 

fritézami, grily či pekárnami chleba. V koupel-

nách zase najdeme holicí strojky, zubní kar-

táčky, vysoušeče vlasů, kulmy i jiné přístroje. 

Výrobky z firmy ETA se ale také starají o po-

hodu v  obytných a  pracovních prostorách: 

v jejím sortimentu jsou třeba i ventilátory a kli-

matizace. 

ETA se nemá za co stydět
Většina výrobků je výsledkem vlastní-

ho vývoje a  vlastní konstrukce. Základem 

sortimentu však v  ETA i  nadále zůstáva-

jí vysavače. A  protože se nemá za  co sty-

dět a  protože součástí výrobního závodu 

je i  zkušebna, ETA jako jeden z  velmi mála 

výrobců ve  svých materiálech uvádí nejen 

příkon vysavače, ale i  jeho sací výkon, což 

vůbec není běžné. Zákazník tedy vždy přes-

ně ví, co kupuje. 

Výrobky společnosti ETA jsou na  našem 

trhu velmi oblíbené. Může za  to především 

Společnost ETA byla založena v  roce 1943, 

před 70 lety, tehdy ovšem pod názvem ESA 

(Elektrotechnická společnost akciová). Hlavní 

postavou nově založené firmy byl Jan Prošvic, 

který už v  té době vlastnil továrnu na výrobu 

elektronických přístrojů v  Praze. S  chotěboř-

ským výrobcem Eckertem pak 3. září 1943 

zapsali novou firmu do  obchodního rejstříku. 

V ní se rozvíjela výroba elektrospotřebičů pro 

domácnost – především pak žehliček a  vaři-

čů pro domácnosti. Základem všeho byly jimi 

navržené a  vyráběné topné spirály, uložené 

do keramických nosníků či korálků. Firma síd-

lila v Hlinsku, v kraji s nevelkými zemědělskými 

dispozicemi, ale s velkou tradicí doplňkových 

výrob, jako jsou kamenictví i textilní průmysl. 

Jan Prošvic se brzy stal nejen ředitelem, ale 

také hlavním akcionářem firmy. Po  skonče-

ní druhé světové války zakoupil další objekty 

a přesunul do nich i své podnikatelské aktivity 

z Prahy. Na podnik pak byla sice uvalena ná-

rodní správa, ale v jeho čele i potom dál dlouho 

stál původní majitel.

Poválečný vývoj
Roku 1948 ESA zakoupila licenci švédské firmy 

Maxim-Aurau, na jejímž základě pak vyráběla 

trubková topná tělesa. Po znárodnění na po-

čátku 50. let byla společnost ESA začleněna 

do  koncernu Elektro-Praga Hlinsko. Jedním 

z největších milníků ve vývoji podniku se stal 

rok 1952, kdy se z koncernu vyčlenil samostat-

ný podnik Elektro-Praga Hlinsko a především 

zde začala výroba vysavačů převedená sem 

ze znárodněného provozu v Rýnovicích.

Roku 1953 v  podniku vzniklo v  národním 

podniku Elektro-Praga Hlinsko vlastní vývojo-

vé a  konstrukční oddělení, které se zabývalo 

jak topnými tělesy, tak vysavači a dalšími elek-

trospotřebiči. Už tehdy se tu zabývali také de-

signem výrobků. I díky tomu podnik úspěšně 

vyvážel nejen do zemí východního bloku, ale 

i do Rakouska a Francie.

V hlavní roli design
Podnik Elektro-Praga Hlinsko byl zaměřen 

na design už dlouho. Design a tvar zde vyrá-

běných produktů se řídil požadavky zákazní-

ků. Hlavní osobou tohoto období je architekt 

Stanislav Lachman. Stal se součástí šestičlen-

ného vývojářského týmu, který dával tvar všem 

přístrojům vycházejícím z dílen Elektro-Praga 

Hlinsko. V té době byly přístroje charakterizo-

vány velmi žádanými oblými tvary a podnik je 

vyvážel nejen do zemí východního bloku, ale 

i do Rakouska a Francie. 

V 60. letech si podnik zaregistroval značku 

ETA. V roce 1964 přešla výroba do nové mo-

derní tovární haly s plochou přes 7 000 čtve-

rečních metrů. V té době se změnily navrhova-

né tvary díky módnímu diktátu a ve výrobním 

programu se objevily produkty převážně hra-

natých tvarů. 

Firma postupně získala dominantní posta-

vení na trhu elektrospotřebičů v celém tehdej-

ším Československu.

REPORTáŽ • 70 LET ETA

V té nejlepší kondici
Společnost ETA oslavila svoje 
70. narozeniny s nadhledem 
i v té nejlepší kondici: 66 me-
trů nad zemí v restauraci 
na žižkovském vysílači. Vy-
stoupali jsme s PR manažer-
kou Katkou Prantlovou ještě 
po točitém schodišti, na jehož 
schodech ukazují šipky směr 
k nejvyšším budovám světa 
včetně kilometrické vzdále-
nosti k nim, abychom se do-
stali do symbolické výšky 70 
metrů. Tady jsem Katce, jako 
zástupkyni firmy ETA, popřál 
hodně úspěchů do dalších let.

Historické mezníky  
společnosti ETA

1943 – 3. září za-

ložena firma ESA 

(Prošvic a Eckert)

1948 – ESA 

zakoupila licenci 

švédské firmy 

Maxim-Aurau 

na výrobu trubko-

vých topných těles

1952 – vyčlenění Elektro-Praga Hlinsko 

jako samostatného podniku, převedení 

výroby vysavačů z provozu v Rýnovicích

1953 – vznik vlastního vývojového 

a konstrukčního 

oddělení pod 

vedením archi-

tekta Stanislava 

Lachmana  

(16. 10. 1921 

–5. 2. 2011), 

mezi jeho ne-

smrtelné návrhy 

patří žehlička ETA 211 a mixér z roku 

1954 

1981 – vyroben nesmrtelný vysavač 

ETA 0400, jehož se vyrobilo neuvěřitel-

ných 2,5 milionu kusů 

1996  – název změněn na ETA

1997 – významný rok z hlediska 

exportu, kdy ETA vyváží 1,5 milionu 

produktů do evropských států (Němec-

ko, Holandsko, Francie) i států mimo-

evropských (Argentina, Bolívie, USA, 

Singapur, Libanon)

2001 – odděluje se výroba topných 

těles, hlavním vlastníkem zbytku firmy 

se stala společnost Plastikov. V ETA 

zůstává výroba elektrospotřebičů 

2008 – logo ETA se mění do podoby 

známé i dnes

2011 – firmu získává společnost HP 

Tronic 

2013 – získává ETA Superbrand a za-

řazuje se mezi nejlepší značky České 

republiky a Slovenské republiky. Pode-

sáté vyhrává v anketě Dobrá značka. 

Slaví 70 let a je druhou největší a nej-

silnější značkou na českém trhu.

Žehlička eTA 211, nesmrtelný návrh Stanislava Lachmana. Ve své 
době vynikala největší žehlicí plochou na světě. zájem u nás o ni 

nebyl velký, ale největším odběratelem se stalo Japonsko. 

zde vidíte poslední, 1947. kus vysavače Generoso z limitované série o počtu právě 1 947 kusů, vyrobené a na trh uvedené k sedmdesáti 
letům značky eTA. Tato série má sedmdesátiletou záruku na motor. 

Výroba suché žehličky eTA 219 byla ukončena v roce 1997 
a celkem se jí prodalo na 11,5 milionu kusů. 

Opět nesmrtelný návrh Stanislava Lachmana: mixér ve tvaru 
kalichu.

v  mnoha případech promyšlený a  elegantní 

design, plně srovnatelný s konkurencí, skvělá 

funkčnost i ergonomie, a v mnoha případech 

i velmi přívětivé ceny. A proto se v našem ča-

sopise pravidelně setkáváte s testy těchto zají-

mavých přístrojů z ryze české firmy.
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SOUTĚŽ • O PRODUKTY SPOLEČNOSTI PHILIPS

Reproduktorové soustavy audiosystému Philips 

AZ780 s konstrukcí Bass Reflex zajišťují věrné 

podání hlubokých tónů. Od  běžných soustav 

se liší přidáním basového průduchu pro hlubo-

ké tóny, který spolu s basovým reproduktorem 

poskytuje optimální výkon i  na  nízkých kmi-

točtech. Pro dodání dramatičnosti lze zvýraznit 

basy pomocí funkce Dynamic Bass Boost, kte-

rá i při nízké hlasitosti zvýší hladinu hlubokých 

tónů na optimální úroveň. Ti, kteří hledají pře-

nosný systém s vyšším výkonem, ocení model 

Philips AZ787 s výstupným výkonem 12 W.

Příznivce poslechu rádia potěší digitální tuner 

s  předvolbou až dvaceti stanic. Stačí naladit 

oblíbenou stanici a ta se stisknutím a podrže-

ním tlačítka uloží do paměti. Ti, kteří jsou zvyklí 

usínat při hudbě, ocení časovač, který po zvo-

lené době přepne přehrávač do tichého režimu.

 malý tělem, velký zvukem

Vychutnejte si svoji oblíbenou hudbu s  ele-

gantním a designovým mikrosystémem Philips 

MCM1150. Kompaktní přehrávač ve  stylové 

lesklé černé barvě překvapí jasným a  čistým 

zvukem. 

Optimálního nastavení zvuku tak, aby od-

povídal zvolenému žánru hudby, lze docílit po-

mocí funkce Digital Sound Control. Ten u jed-

notlivých režimů používá technologii ekvalizéru 

k  automatickému nastavení zvuku tak, aby 

byly posíleny jeho nejdůležitější frekvence 

ve zvoleném hudebním stylu. 

Poslech z  různých nosičů lze rozšířit přes 

vstupy USB nebo Audio-in k přehrávání hudby 

z  přenosných přehrávačů. Philips MCM1150 

je vybaven digitálním FM tunerem s  pamětí 

a  předvolbami rozhlasových kanálů. Pokud 

chcete umocnit zážitek z  poslechu hudby 

o možnost přímého přehrávání z vašeho iPo-

du nebo iPhonu, zvolte model DCM1170. Ten 

pomocí konektoru Lighting umožňuje poslech 

i nabíjení Apple zařízení.

Philips mCD2160 kombinuje ob-
raz se zvukem, design s výkonem

Zajímavou volbou pro ty, kteří hledají mož-

nost přehrávání filmů a  hudby z  jediného 

zařízení, je mikrosystém Philips MCD2160. 

Elegantní přehrávač s  poctivým výkonem 

70 W nabízí široké možnosti domácí zábavy 

od  poslechu hudby přes sledování filmů až 

po domácí karaoke. 

Philips MCD2160 přehrává disky DVD, (S)

VCD, MP3-CD, CD (RW) a obrazové disky CD. 

Systém Dolby Digital umocňuje dokonalý záži-

tek ze sledování filmů díky prostorovému zvu-

ku. MCD2160 můžete využít i při buzení nebo 

usínání. Pomocí časovače si nastavíte oblíbe-

nou hudbu nebo rozhlasový kanál tak, aby se 

systém automaticky vypnul v době, kdy běžně 

usínáte. Ráno vás pak probudí zvukem z rádia 

nebo postupným bzučivým tónem.

 

Soutěžte o výrobky s Philipsem!
Odpovědi zasílejte do  pátku 26. července 

2013 na e-mail inspirace@motyl.cz nebo poš-

tou na  adresu Inspirace Euronics, P.  O. Box 

218, 757  01 Valašské Meziříčí. Do  předmětu 

e-mailové zprávy nebo na obálku uveďte heslo 

„Soutěž“. Pro rychlejší jednání o  zaslání vý-

hry doplňte své telefonní číslo. Výherci budou 

zveřejněni v příštím čísle časopisu, které vyjde 

v pondělí 19. srpna 2013.

SOUTĚŽ

Užijte si skvělou hudbu kdykoliv a kdekoliv
Novinky Philips z řady domácích přenosných audiosystémů 
nabízejí skvělý zvuk a spoustu zábavy kdykoliv a kdekoliv. 
Poslech hudby z různých nosičů – na CD ve formátech mP3/
WmA-CD, CD a CD-RW, na USB přes USB výstup, přes externí 
vstup nebo pro milovníky retra i na kazetách – je u přenosných 
systémů Philips samozřejmostí.

1. Jakou funkcí lze zvýraznit podání basů? 
2. Která z uvedených novinek umožňuje přímé přehrávání hudby a nabíjení vašeho 

iPodu nebo iPhonu? 
3. Se kterou novinkou si užijete domácí karaoke? 

OTáZKy

O JAKé CeNy SOUTěžíMe

Radiomagnetofon Philips AZ780
Radiomagnetofon Philips AZ787
mikrosystém Philips mCm1150
mikrosystém Philips mCD2160

foto: ETA 63inspirace euronics • 3/2013

ZÁBAVA • KříŽOVKA

Znění tajenky zasílejte do pátku 26. července 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 tajenku. Pro rychlejší jednání o zaslání výhry uveďte své telefonní číslo. Výherci 
budou zveřejněni v příštím čísle časopisu, které vyjde v pondělí 19. srpna 2013.

Velmi užitečný komplet zastřihovače chloupků a kotlet a k tomu ještě elegantní vysoušeč vlasů s  ionizací, který díky 
funkci Cold Air Shot rychle ochlazuje vzduch a upevní účes.

Vyhrajte jednu ze tří souprav zastřihovače a vysoušeče vlasů od ETA!
Pantone 1375
CMYK 0-45-94-0
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NA ZáVĚR

Výherci z minulého čísla
Soutěž o šest vysavačů  
tradiční české značky ETA
Odpovědi na otázky z minulé soutěže znějí:
1. Co znamená název Premium Clean 
u vysavače Belo? 
Speciální výbavu navíc, která je obsažena 
v ceně vysavače. 
2. Jaký sací výkon má vysavač Mariner? 
Vysavač Mariner má sací výkon 300 W.
3. Na kolik let je u vysavače Mariner pro-
dloužená záruka? 
Záruka u vysavače Mariner je prodloužena 
na pět let. 

Za správné odpovědi putuje vysavač k následu-
jícím výhercům: 
Daně Petříčkové z Hartvíkovic, Marii 
Kipeťové z Bělé pod Bezdězem, Jaroslavu 
Jeřábkovi z České Lípy, Veronice Grosse-
rové z Toužimi, Nikole Markové z Prostějova 
a Pavlu Hornovi z Opavy.
Ceny, celkem šest vysavačů, poskytla 
do soutěže společnost ETA. Šlo o dva sáčkové 
vysavače ETA Preto, dva sáčkové vysavače 
Latimo a dva sáčkové vysavače Marell. 

Křížovka
Připomínáme, že dva šťastní vítězové od nás 
tentokrát dostávají elegantní mikrosystém 
LG CM2820 s vestavěným CD přehrávačem 
a o výkonu 2x 20 W, ke kterým lze snadno 
připojit libovolný chytrý telefon nebo tablet. 
Je však vybaven speciálním stojánkem pro 
zasunutí iPhonu, iPadu i iPodu. 

Správné znění křížovky z minulého čísla 
znělo: LG jako jedna z prvních představi-
la televizi UHD.
A zde jsou dva šťastní výherci:
Karel Mojžíš z Boru u Tachova a Ludmila 
Janečková z Chvalčova. 
Výhercům srdečně blahopřejeme a pro 
ostatní máme zprávu: příště to určitě vyjde 

právě vám!

příští číslo

Otázka poprvé vyslovená před lety Janem Ne-

rudou je stále aktuální, přestože patříme v Ev-

ropě ke státům, které jsou z těch aktivnějších 

při odevzdávání starých výrobků k recyklaci 

– vždyť jen loni jsme jich nechali recyklovat 

přes milion kusů. Euronics vám ve spolupráci 

se společnosti Elektrowin chce ještě více tuto 

činnost usnadnit, protože ne každý může výro-

bek odvézt do sběrného dvora. Jen tak mimo-

chodem, sběrných míst, kde můžete veterány 

vaší domácnosti odevzdat k  recyklaci, je na 

území naší republiky na 2,5 tisíce.

Společnost Euronics za rok 2012 ve svých 

provozovnách vybrala zpátky téměř 1  700 

spotřebičů. „Každý spotřebitel, tedy i ten, kte-

rý u nás nenakupuje, může u nás bezplatně 

odevzdat elektroodpad. A to během celého 

roku,“ uvádí Bohuslav Komín, tiskový mluvčí 

společnosti Euronics. Příležitost k  odevzdání 

vysloužilých spotřebičů máte dnes na všech 

více než 150 prodejnách. 

Mezi pobočky, které jsou rekordmany v po-

čtu vybraných vysloužilých elektrospotřebičů 

za loňský rok, patří prodejny Euronics v olo-

moucké Galerii Moritz, v pražském DBK nebo 

v Brně-Bidlácích. Pokud si ale pořizujete velké 

elektro, například novou pračku, myčku nebo 

třeba chladničku, můžete využít zároveň mož-

nost nechat si odvézt starý spotřebič, který 

novým v domácnosti nahrazujete. 

„I letos se chceme na sběr starých spotřebi-

čů výrazně soustředit. Na nových prodejnách 

ve Frýdku-Místku a v karlovarské Varyádě 

jsme umístili stojan přímo ke vchodu do pro-

dejny. Počet vrácených spotřebičů na nich pak 

vzrostl oproti srovnatelným prodejnám o 60 %. 

Jen během letošního roku budeme stejné sto-

jany instalovat i na dalších pěti prodejnách,“ 

doplňuje Bohuslav Komín.

Vysloužilé spotřebiče putují do sběrných 

košů nebo elektrický odpad přebere proda-

vač. Nepotřebné elektrospotřebiče se pak 

soustřeďují na místo, odkud je Euronics odváží 

přímo ke zpracovateli, společnosti Elektrowin. 

Ve vybraných závodech následně probíhá de-

montáž, zpracování a další využití elektrood-

padu. A spotřebitel poté, co odevzdá vyslou-

žilý výrobek, má jistotu, že z něj bude využito 

vše, co je jen možné.

Vinotéky
Článkem o vinotékách navážeme na 

naše hlavní téma tohoto čísla, které 

jsme zaměřili na chlazení. Přichází to-

tiž čas vína a my vám poradíme, jak 

ho nejlépe hýčkat, aby vám doma ve 

špičkové kvalitě vydrželo co nejdéle.

Počítače a tablety do školy
Na  konci prázdnin 

vás už tradičně upo-

zorníme na  zajímavé 

počítače, ultrabooky, 

notebooky, netbooky, 

tablety i chytré telefonní 

přístroje. Prostě na vše, 

co může vaší ratolesti 

ve škole pomoci.

Inspirace Euronics 4/2013 vyjde v pondělí 19. srpna 2013.

Hlavními tématy následujícího čísla budou:

Kam s ním

Stojany na zpětný odběr elektrozařízení se budou objevovat 
v prodejnách euronics stále častěji. zde jeden z prvních 

v prodejně euronics Frýdek-Místek.

JSEM NOVÝ NIKON COOLPIX AW110. Jsem vodotěsný 
až do hloubky 18 m, nárazuvzdorný z výšky do 2 m a odolám také 
mrazu. Přes Wi-Fi se snadno připojím k chytrým zařízením, mám 
3“ obrazovku OLED, 16 Mpx snímač CMOS a záznam videosekvencí 
v režimu Full HD. Můj výškoměr, vestavěná GPS a elektronický 
kompas vám řeknou, kde na světě se nacházíte. Jsem s vámi vždy 
a všude. www.nikon.cz

7 590 Kč

JSEM NIKON

JSEM PRO KAŽDÉ DOBRODRUŽSTVÍ

Nikon je hrdým partnerem VALACHY TOUR - seriálu závodů 
pro sportovce každého věku a kondice ve Velkých Karlovicích!
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POJISTÍME VAŠE SPOTŘEBIČE 
PROTI NENADÁLÉMU POŠKOZENÍ

Vztahuje se na: domácí spotřebiče

spotřební elektronika

IT technika

NAHODILÉ POŠKOZENÍ

mobilní telefony

kamery




