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Vážení čtenáři Inspirace,

v době, kdy jsme 

připravovali toto  

číslo Inspirace, 

panovaly venku 

vysoké, až 

extrémní teploty. 

Po nekonečné 

zimě a jarních 

povodních to bylo něco úplně jiného. Ani 

nedokážu říci, jaké víno se vlastně letos 

v době plné extrémů urodí. Přesto jsme pro 

vás připravili vinotéky jako jedno z témat. 

Dávno pryč je totiž doba vín, která 

nestálo za to ani vypít, ale nabídka se už 

bohudík  v mnohém změnila. O vína se 

totiž vyplatí pečovat, abychom si je náležitě 

užili. Začínáme poznávat kvalitu a také si 

jí patřičně vážit. A vinotéky se nám o naše 

skvostné kousky dokážou náležitě postarat. 

Pro děti za pár dní začne opět koloběh 

školní docházky a pro vás blázinec spojený 

se sháněním školních pomůcek. Pokud ale 

už vaše ratolesti dospěly do věku, kdy se 

neobejdou bez nějakého elektronického po-

mocníka, mám pro vás radostnou zprávu. 

Připravili jsme pro vás průvodce nákupem 

počítačů a notebooků i tabletů. Určitě vám 

s výběrem pomůžeme a pokusíme se 

doporučit ten správný pro vaše dítě. 

Pro ty, kteří mají rádi podzim a jeho barvy, 

přinášíme pohled do hotelů ve Velkých 

Karlovicích. Poznáte krásy jejich okolí i to, 

co zde můžete krásného zažít a jak si užít 

třeba masáže či různé procedury, které jsou 

tu nabízeny. Pro milovníky horských kol 

přinášíme rozhovor s Jaroslavem Kulhavým, 

účastníkem bikového závodu Bike Valachy, 

což je jedna z mnoha akcí, které se 

ve Velkých Karlovicích během roku konají. 

A pokud byste ještě rádi na podzim 

někam vyrazili a stále nevíte kam, mám pro 

vás tip. Přečtěte si článek o San Francisku, 

které jsem si zamiloval. Je jen pár míst 

na světě, o kterých mohu říci, že bych se 

tam rozjel třeba hned zítra, kdyby mi to 

okolnosti dovolily. San Francisco je krásné, 

kouzelné, milé, ale hlavně  trochu jiné než 

ostatní americká města.
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jednoduše a ultralevně
Alcatel uvedl dva telefony řady 

One Touch. Model 2005D 

(1.290 Kč) má klasické provede-

ní s klávesnicí s rozměrnými 

tlačítky, OT 2010D (1.590 Kč) 

zase charakterizuje véčková 

konstrukce. Oba nabízejí 

dlouhou výdrž, FM rádio, 

hudební přehrávač a pra-

cují se dvěma kartami 

SIM. Jsou však plně 

funkční, i když je vlože-

na pouze jedna.

archiv České televize v tv GoGeN
V internetových televizorech GoGEN nyní najdete celý archiv 

České televize, a to díky projektu HbbTV, který Česká televize 

spustila. Jedná se o aplikaci pro hybridní televize s internetovým 

prohlížečem, kdy můžete pořady z internetového archivu bezplatně 

sledovat v pohodlí svého domova na obrazovkách internetových 

televizorů značky GoGEN. Aplikace iVysílání pro HbbTV umožní 

divákům zdarma přehrát jakýkoli pořad z bohatého internetového 

archivu České televize.

Na různé způsoby 
IdeaPad Miix (12.222 Kč) představuje další z řady multire-

žimových zařízení společnosti Lenovo. Pracovat může jako 

notebook či tablet a záměna je rychlá. Stačí jen odpojit pouz-

dro s integrovanou klávesnicí. Displej typu IPS má úhlopříčku 

25,7 cm (10,1") a rozlišení 1 366 x 768 bodů a k dispozici je 

64 GB vestavěné paměti rozšiřitelné o dalších 32 GB pomocí 

karty microSD. Vše pohání dvoujádrový procesor Intel Atom 

a obsluhují Windows 8. 

foto: Alcatel, Hyundai, Lenovo, Nokia 

v mnoha barvách 
Špičková sluchátka Philips řady O´Neill SHO330 Cruz 

(999 Kč) zaujmou škálou sedmi barev, ze kterých si můžete 

vybírat přesně podle svého vkusu. Jsou prakticky nezničitel-

ná, ohromí vás výbušnými a dunivými basy, křišťálově poda-

nými výškami, kabel s regulátorem hlasitosti a mikrofonem 

pro telefonování má délku 1,2 m a nikdy se nezamotá. 

vybavený
Nová Nokia Lumia 520 (4.295 Kč) je telefon se 

4palcovým dotykovým displejem, který se povedl. 

Za slušnou cenu nabízí výbavu, kterou byste čekali 

spíše u dražších telefonů. Za uživatelem přichází 

v pěti barvách a s Windows Phone 8. Má tak citlivý 

displej, že jej můžete ovládat i v rukavicích...

kompaktně
PocketBook Mini (1.699 Kč) je velice malá čtečka elek-

tronických knih s displejem o úhlopříčce 12,7 cm (5") 

provedeným v podobě elektronického inkoustu, takže 

s výbornou čitelností na slunci a extrémně dlouhou 

provozní dobou (až 8 000 stran na jedno nabití ). Mini 

podporuje více jak 20 formátů, knihy uložíte do 4GB 

paměti a stahovat je lze i přes Wi-Fi. Rozměry jsou: 100 

x 142 x 7 mm, hmotnost (130 g).
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v elegantní bílé
Stylový notebook Sony Vaio 15E SVF1521B1EW (13.990 Kč) s plnou 

klávesnicí, tedy včetně numerické části, má zabudován displej 

s úhlopříčkou 15,5“ (39 cm), rozlišení je 1 366 x 768 bodů. Obsahuje 

dvoujádrový procesor Intel Pentium 1,5 GHz a klasickou grafickou 

kartu Nvidia GeForce GT 740M s pamětí 1 GB. Vše obsluhují 

Windows 8 a výbavu doplňuje sada bezdrátových technologií 

v podobě Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth 4.0 a NFC. Další 

informace na dvoustraně Hvězdné notebooky a tablety.

včetně panoramat
WB110 je nejnovějším přírůstkem Samsungu v řadě ultrazoo-

mových fotoaparátů. Nabídne objektiv s 26násobným optickým 

zoomem začínajícím ovšem už na 22 mm. K dispozici je dvojí 

stabilizace (optická a elektronická), displej s úhlopříčkou 7,6 cm, 

natáčení do HD Ready (720p) a režim Smart Auto. Ten v režimu 

fotografie analyzuje scénu a automaticky nabídne odpovídající 

scénický program. 



foto: Lenovo, Samsung

tablety Nové GeNerace a prvNí koNvertibilNí

NejeN pro hudebNí NadšeNce

Samsung přejmenoval svá zařízení s Windows 8 na Ativ, takže note-

booky se budou jmenovat Ativ Book, počítače typu vše v jednom Ativ 

One a  tablety Ativ Tab. Právě tablety s Windows 8 představené před 

nedávnem v  Londýně mají nabídnout řadu inovativních funkcí a  mj. 

i zvýšený výkon. 

Ativ Tab 3 se chlubí výkonem osobního počítače, velice tenkým ná-

vrhem (8 mm) a designem populární řady Galaxy, což je vidět i na při-

pojené fotografii. Naproti tomu Ativ Q nabídne vlastnosti konvertibilního 

zařízení nebo také – jak se dnes říká – zařízení multirežimového. Stejně 

jako tablet i Ativ Q podporuje práci s tužkou zvanou S Pen, takže si mů-

žete nejen psát poznámky, ale například i kreslit. Displej s úhlopříčkou 

13,3" (33,8 cm) nabízí nadstandardně vysoké rozlišení 3 200 x 1 800 

bodů, zabudován je procesor Intel Core i5 a grafika Intel HD Graphics 

4400 spolu se 128 GB na flash disku. K tabletu budete moci dokoupit 

klávesnici a další příslušenství. 

Ativ Q o  rozměrech 327 x 218 x 14 mm a hmotnosti 1,3 kg pracuje 

v režimu notebooku, po položení displeje na klávesnici jako tablet a také 

jako šikovný multimediální přehrávač s výdrží až devět hodin. To když 

displej sklopíte směrem k zadní straně klávesnice do polohy „V“. 

Tablet Ativ Tab 3 má hmotnost 550 gramů a až desetihodinovou vý-

drž při práci na akumulátor. LCD displej s úhlopříčkou 10,1" (25,6 cm) 

a  rozlišením 1  366 x 768 bodů doplňuje procesor Intel Atom Z2760, 

sdílená grafická karta a flash disk s kapacitou 64 GB. 

Oba výrobky mají zabudovanou kameru pracující v rozlišení HD Rea-

dy (720p), mechaniku karty microSD a několik rozhraní, včetně micro-

HDMI. Mezi softwarovou výbavou najdete – vedle Windows 8 – i předin-

stalovaný Office Home & Student a funkci Side Sync dovolující přímou 

spolupráci s  chytrým telefonem Samsung, takže můžete jednodušeji 

odpovědět na  SMS, sledovat videa a  fotografie či přenášet soubory. 

V případě přímého přepnutí do režimu operačního systému Android 4.1 

je k dispozici prý i možnost stahovat aplikace z tržiště Google Play. I toto 

u zařízení s Windows 8 vidíme u Samsungu poprvé.

Lenovo IdeaTab 

A1000 by mohl 

představovat svěží 

tabletový vítr díky 

zaměření na trochu 

jiné parametry, než 

je u  zařízení s  An-

droidem běžné. Vý-

robce ho označuje 

za „kapesní studio“ 

s  tím, že se maxi-

málně snažil vyladit 

obraz a  zvuk. Ten 

má nyní vykazovat 

minimální zkres-

lení a  zajišťuje ho 

technologie Dolby 

Digital Plus a  ste-

reoreproduktory umístěné na čele tabletu. Obraz má na displeji s  roz-

lišením 1  024 x 600 bodů a  úhlopříčkou 17,8 cm (7“) nabídnout jasné 

a živé barevné podání, což má taktéž patřit mezi důležité přednosti tohoto 

levného přístroje.

Uvnitř najdete operační systém Android 4.2, dvoujádrový procesor Me-

diaTek MT8317 pracující na frekvenci 1,2 GHz a doplněný grafikou Power-

VR SGX 531. Dále pak 1 GB paměti RAM a 16 GB interního úložiště, které 

je – s  pomocí mechaniky 

microSD – rozšiřitelné o dal-

ších 32 GB. Nechybí roz-

hraní microUSB a  možnost 

připojení sluchátek, výbavu 

doplňují bezdrátové tech-

nologie Wi-Fi (802.11b/g/n), 

Bluetooth 4.0, GPS a  gyro-

skop s akcelerometrem, tzv. 

senzor G. 

Tablet s  rozměry 121 x 

199 x 11 mm (švh) má hmot-

nost 340 g, a  je tudíž velice 

kompaktní. Ke  koupi bude 

v černé nebo bílé barvě s tla-

čítky a  reproduktory v  me-

talickém provedení a  díky 

ceně 3.500 Kč je určen pro 

kohokoliv, třeba i pro ty, kteří 

doposud neměli s tablety co 

do činění. Zaměřuje se však 

zejména na aktivní uživatele, 

kteří tráví hodně času v po-

hybu a hledají lehký a velice kompaktní přístroj za příznivou cenu a se 

solidní výdrží. Ta je udávána na plných osm hodin.

ELEKTRONIKA • NOVINKY
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Samsung GALAXY S4 mini

„Malínek“ vás ale uspokojí třeba tím, že je 

připraven komunikovat v  sítích čtvrté ge-

nerace (LTE). Je opět elegánem a  tentokrát 

jeho boky zdobí stříbrná ohraničení – takže 

škarohlídové, kterým vadilo u  předchozích 

řad to, že telefon nevypadá jako iPhone, ale 

příliš umělohmotně, se konečně dočkali. 

Přístroj má os-

mimegapixelovou 

hlavní kameru 

s  podporou mno-

ha funkcí a  scé-

nických režimů, 

za  nejlepší z  ve-

stavěné podpo-

ry považujeme 

možnost vytvářet 

automaticky pou-

hým otáčením se 

s  přístrojem neu-

věřitelně realistic-

ké panoramatické 

snímky. Pro sní-

mání videohovorů 

je tu ještě jedna 

1,9megapixelová, 

umístěná nad dis-

plejem. Ta se rov-

něž stará o  nové 

vychytávky, jaký-

mi jsou třeba pod-

pora plynulého 

sledování textu. 

Kamera sleduje 

vaše oči a  posu-

nuje čtený text 

podle toho, kam 

a  jak se pohybují 

vaše oči. Jakmile 

přestanete sledo-

vat displej, posun 

se zastaví. Ob-

dobně to funguje i  při prohlížení videí. Jak 

kouknete jinam, přehrávání se přeruší a po-

kračuje hned poté, co se vaše oči opět vrátí 

na displej. 

Telefon ale přichází s  podporou vašeho 

zdraví. Za  to může podpora S Health, jejíž 

jednotlivé aplikace jsou ke  stažení z Ob-

chodu Samsung Apps. A tak třeba můžete 

každý den změřit, jaký kus cesty jste prošli 

a  kolik jste udělali kroků. Přístroj vás pak 

za  to pochválí zobrazením spálených me-

gajoulů, a  pokud si přikoupíte další výba-

vu, můžete očekávat třeba možnost měře-

ní tepové frekvence srdce. Také ještě víc 

podporuje bezdrátovou výměnu multimédií 

(fotky a videa) mezi ním a ostatními zobra-

zovacími zařízeními (telefony nebo televizo-

ry) poblíž. Sdílení čehokoli a kamkoli zvlád-

ne levou zadní. 

Telefon je opět nabit možnostmi – a o to, 

aby vše fungovalo, se stará dvoujádrový pro-

cesor 1,7 GHz a 1,5 GB RAM. Najdete v něm 

i další vychytávky. „Malínka“ S4 mini pořídíte 

za necelých 11.500 Kč.
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Mladší bratr svého předchůdce s AMOLED displejem při-
chází s úhlopříčkou 4,3 palce a rozlišením 540 x 960 obra-
zových bodů. To je ale v podstatě jediná viditelná změna 
proti jeho staršímu bratrovi, který má pětipalcový displej 
AMOLED s rozlišením Full HD (1 920 x 1 080). Těch změn je 
více a jsou skryty uvnitř. I přesto jde o jeden z nejlepších 
telefonů na trhu.



autor: Miloš Chadt, foto: ETA, Fagor, Mora 

DOmácí SPOTřEbIčE • NOVINKY

vždy jako ze škatulky
Nejen na dovolené, ale i lidem cestujícím pracovně se může hodit 

malá cestovní žehlička Electrolux EDBT800 (599 Kč) se sklopným 

držadlem, která váží jen 800 g. Univerzální napájení s přepínačem 

na 120 či 220 až 240 voltů umožní využít ji kdekoli na světě. Díky 

60ml nádržce na vodu a 800W, proti poškrabání odolné žehlicí des-

ce vyžehlíte jednoduše, a to i svislým napařováním. V balení najdete 

také cestovní pouzdro.

kovový pomocník
Dlouhou životnost slibuje výrobce kuchyňského robotu 

ETA Gratussino 0023 (7.999 Kč) díky kovové konstruk-

ci s kovovými převody, což podporuje navíc zárukou 

na motor v délce pěti let. Spodní pohon s planetárním 

převodem umožňuje efektivně míchat, šlehat a hníst ve 

čtyřiapůllitrové nádobě například chléb, dorty včetně 

polev a šlehačky nebo tuhého sněhu. Čelní pohon slouží 

pro přiložený masový mlýnek s kompletním příslušen-

stvím, tedy včetně nástavců na výrobu uzenin a jitrnic, 

ale i tvořítka na cukroví. Sem připojíme i dokoupitelné 

strouhací příslušenství, nástavce na výrobu těstovin i 

mlýnek na mák. Pro přizpůsobení rychlosti jednotlivých 

nástavců využijeme plynulou regulaci otáček.

sporák třídy a
Nejen na spolehlivost a komfort, ale i na bezpečí myslí česká 

značka Mora při výrobě svých sporáků. Dokladem toho je kombi-

novaný sporák KS 957 MW (9.990 Kč) vybavený čtyřmi plynovými 

hořáky s pojistkami Stop 

Gas, které spolehlivě 

zavřou hořák při zhasnutí 

plamene. Příspěvkem 

k bezpečnosti je i nová 

dvoudílná vařidlová 

mřížka se stabilním ulo-

žením hrnců. Elektrická 

multifunkční trouba 

s kompletní nabídkou 

způsobů vaření využívá 

funkci Cmax pro rychlý 

předehřev trouby na na-

stavenou teplotu, kterou 

lze regulovat v rozmezí 

50–250 °C. Šířka 50 cm 

je určena pro menší byty, 

kde byla již v minulosti 

často využívána.

foto: Bauknech, Electrolux, Philips, Tefal

parní rychlík
Rychlé a důkladné žehlení na profesionální úrovni 

umožní parní generátor Tefal GV7096 (4.999 Kč), 

vhodný pro švadleny, ale i pro hospodyně šetřící 

každou minutu. Množství páry nastavitelné až na  

120 g/min s tlakem pět barů zaručí rychlé žehlení 

a účinné vertikální napařování. Nádobka pro zásobu 

1,5 l vody s možností doplnění za provozu zabrání 

nuceným přestávkám v práci a patentovaný systém 

odvápňování Anti-Calc zkracuje čas usnadněním 

údržby. Nahřátí před použitím je zkráceno na dvě 

minuty i díky maximálnímu příkonu 2 182 W.

Zastřihování i holení
Zajímavou oboustrannou konstrukci využívá holicí a stříhací stro-

jek Philips Styleshaver QS6140 (2.199 Kč). Z jedné strany planže-

tový holicí strojek s dvojitou planžetou a středním zastřihovačem 

na delší a tužší vousy docílí hladkého oholení všech partií tváře. 

Na opačné straně 

umístěný zastřihovač 

se dvěma stříhacími 

lištami o šířkách 15 

a 32 mm je připraven 

k přesnému tvarování 

plnovousu. Po do-

plnění hřebenovým 

nástavcem jím mů-

žeme zkracovat vous 

na nastavitelnou délku 

0,5 až 10 mm.Protože 

je strojek vodotěsný, 

můžete všechny uve-

dené činnosti spojit 

s koupelí.

Čerstvé džusy
Pokud jste si oblíbili zdravé čerstvé ovocné šťávy, 

oceníte nový odšťavňovač ETA Fresher 0032 (3.699 Kč). 

Pohání jej výkonný 800W motor se zpětnou vazbou, 

která zabezpečí stálost otáček nastavených plynulou 

regulací. Tak můžete pro každý druh ovoce nastavit 

otáčky přesně 

podle potřeby. Ši-

roký vkládací otvor 

umožní odšťavňovat 

i větší kusy ovoce 

bez nutnosti jeho 

krájení. Jistě po-

těší i možnost mýt 

všechny části kromě 

motorové jednotky 

v myčce nádobí.

chytrá pára s pyrolýzou
Multifunkční pyrolytická pečicí trouba Fagor 6H876A TCX (24.990 Kč) 

doplněná o parní funkce komunikuje s uživatelem pomocí LCD ovládacího 

panelu s dotykovým ovládáním. Kromě ruční volby všech tradičních 

i horkovzdušných způsobů pečení a jejich kombinací můžete zvolit 

kombinace horního a dolního ohřevu, dolního s ventilátorem i grilu 

s parním ohřevem. Při horkovzdušném 3D pečení lze vložit najednou 

až tři plechy s různými 

pokrmy. Pro usnadnění 

příprav nabízí inteligentní 

kuchařky s 26 recepty 

bez páry a s 23 recepty 

s párou. Naprosto snadné 

čištění trouby zaručuje 

pyrolýza, která při 500 °C 

spálí všechny zbytky jídel 

na jemný prášek a trouba 

je pak perfektně čistá. 

Nízkou venkovní teplotu 

zaručuje účinná izolace 

a čtyřnásobné zasklení 

dvířek.

inSPirace eUrOnicS • 4/20138 9inspirace euronics • 4/2013

Zchladí vše
Kompletní chlazení 

včetně ledu, ledové tříště 

i chlazené vody poskytne 

rodině americká chladnička 

Bauknecht KSN 568A++ES 

(59.482 Kč). Svými 180 l 

mrazicího a 335 l chladicího 

prostoru jistě uspokojí i větší 

náročnou rodinu. Systém 

MultiFlow NoFrost zamezí 

námrazám, zjednoduší 

péči a podstatně zefektivní 

provoz, což se odráží 

v energetické třídě A++, 

do níž je chladnička 

zařazena. Při zmrazování 

čerstvých potravin lze 

využít mrazicí výkon až 

12 kg čerstvých potravin 

za den. Ke dlouhé 

životnosti potravin přispívá 

antibakteriální filtr Hygiene+.



postará se o pokožku

sušeNí citlivé i úsporNé

O kompletní péči o pokožku se postará nový model epilátoru Braun 

Silkepil 7 SkinSpa s typovým číslem 7951 SPA (2.092 Kč). S jeho po-

mocí můžete pohodlně epilovat, depilovat a provádět šetrný peeling 

na všech částech těla s výsledky srovnatelnými s profesionálním ošet-

řením pokožky. 

Hlava s peelingovým kartáčem je vybavena třemi druhy nitkových 

hrotů, které mají čtyřikrát lepší účinek než ruční mechanický peeling. 

Sonická technologie vibračního pohybu provede přes 3  000 mikro-

vibrací za minutu, odstraní tak odumřelé kožní buňky a odhalí mla-

distvěji vyhlížející pokožku. Ergonomická konstrukce epilační hlavy 

se sklonem 27° umožňuje přirozeným pohybem ruky sledovat křivky 

ženského těla. 

Depilační, tedy holicí hlava využívá planžetový systém holení do-

plněný stříhací lištou, se kterou lze zastřihnout delší chloupky před 

holením.

Epilační hlava ScinSpa obsahuje 40 pinzet Close-Grip k odstra-

ňování i nejkratších, až 0,5 mm dlouhých chloupků, takže dosahu-

je lepších výsledků než vosk. Pro snížení pocitu bolesti a stimulaci 

pokožky využívá vysokofrekvenční vibrační systém i možnost zúžení 

záběru jedním ze dvou nástavců. Epilační hlava je výkyvná až o 15 

stupňů, což spolu s vestavěným osvětlením umožní nevynechat jediný 

chloupek. Péči o kůži můžete provádět i ve sprše nebo vaně jednou 

ze dvou nastavitelných rychlostí a přizpůsobit tak lépe její působení 

svým pocitům.

Podobně jako většina nových sušiček prádla je i Bosch WTB 66200BY 

(18.990 Kč) vybavena tepelným čerpadlem. Tato technologie uskuteč-

ňuje dříve nedosažitelné zařazení přístroje do energetické třídy A++ se 

spotřebou 225 kWh/rok. Osmikilová náplň prádla odpovídá současné 

úrovni moderních praček, protože umožní celý objem vypraného prádla 

přemístit do sušičky. To zvládne díky prostornému 112litrovému bubnu 

SoftDry s elipsovitými prolisy a asymetrickými unašeči ve tvaru vlny, kte-

ré prádlo šetrně načechrávají a provzdušňují.

Systém řízení DuoTronic řídí průběh sušení pomocí senzorů měřících 

teplotu a zbytkovou vlhkost prádla, podle nichž přizpůsobí průběh suše-

ní zvoleného sušicího programu. Od ukončení sušení je prádlo načech-

ráváno až 60 minut, aby se zabránilo jeho pomačkání před vyjmutím. 

Možnosti dvanácti programů využijete i k sušení sportovního oblečení, 

vlny, péřového oblečení, případně můžete použít rychlý program sušení 

za 40 minut.

Důležitou funkcí je automatické čištění kondenzéru SelfCleaning-

Condenser, které probíhá několikrát za sušicí cyklus a zachovává tak 

maximální účinnost sušení a tedy i nízkou spotřebu energie po celou 

životnost přístroje. 

DOmácí SPOTřEbIčE • NOVINKY
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ELEKTRONIKA • TISKÁRNY

Foto: Canon, HP, Samsungautor: Milan Loucký, foto: Canon, HP

Hlavním tématem tohoto čísla jsou počítače do škol. A i když je prima, že šetříme lesy kolem 
nás, přesto nastane situace, kdy si potřebujeme něco vytisknout. Je jedno, zda referát nebo 
studijní materiál či barevné fotografie ve vysokém rozlišení na speciální matový nebo lesklý 
papír. To vše vám tiskárny umožní.

multifunkční tiskárna canon PIXmA mG5450
cena: 2.999 Kč

multifunkční tiskárna canon PIXmA mX455
cena: 1.699 Kč

Laserová tiskárna Samsung mL-2165 
cena: 1.399 Kč

multifunkční tiskárna HP Ink Advantage 3515 
cena: 1.799 Kč

multifunkční tiskárna HP Ink Advantage 3525
cena: 2.199 Kč

Stylová inkoustová tiskárna Canon Pixma MG5450 zvládá tisk v rozlišení až 9 600 x 2 400 dpi. Je 

vybavena pěti samostatnými inkoustovými náplněmi a díky Wi-Fi připojení umožňuje tisk bez kabelů 

(např. z mobilu či tabletu). Kromě tisku zvládá toto multifunkční zařízení také skenování a kopírování. 

Ovládání a nastavování je možné pomocí řádkového displeje a tlačítek na horní stěně přístroje.

• Rychlost tisku: 15 str./min černobíle, 10 str./min barevně

• Rozlišení tisku; formát: 9 600 x 2 400 dpi; A4

• Inkoustová náplň: samostatné kazety, pět inkoustů

• Rozměry; hmotnost: 455 x 148 x 369 mm; 8,0 kg

Tiskne, kopíruje a skenuje. Inkoustová multifunkce Canon Pixma MX455 má elegantní provedení čer-

né barvy. Díky rozhraní Wi-Fi se k ní připojíte i bezdrátově. Tisknout tak můžete třeba z vašeho chytré-

ho mobilního telefonu. Ovládá a nastavuje se pomocí klávesnice a řádkového displeje na horní stěně 

multifunkčního zařízení.

• Rychlost tisku: 10 str./min černobíle, 6 str./min barevně

• Rozlišení tisku; formát: 4 800 x 1 200 dpi; A4

• Inkoustová náplň: černá + tříbarevná kazeta

• Rozměry; hmotnost: 458 x 200 x 385 mm; 7,4 kg

Multifunkční inkoustová tiskárna HP Ink Advantage 3515 černé barvy dokáže splnit vše, na co si 

vzpomenete. Zvládne tisknout i skenovat a poradí si také s kopírováním dokumentů. Disponuje Wi-Fi 

rozhraním, a proto můžete tiskárnu používat, aniž byste ji museli mít připojenou k počítači kabelem. 

Tisknout však můžete i přes rozhraní USB, ovládání a nastavování se děje s pomocí displeje.    

• Rychlost tisku: 8 str./min černobíle, 7 str./min barevně

• Rozlišení tisku; formát: 4 800 x 2 400 dpi; A4

• Inkoustová náplň: černá + tříbarevná kazeta

• Rozměry; hmotnost: 431 x 252 x 439 mm; 3,9 kg

S inkoustovou multifunkční tiskárnou HP Advantage 3525 si vystačíte v běžné domácnosti i v malé 

kanceláři. Toto multifunkční zařízení zvládá bez obtíží tisk různých dokumentů i fotografií, skenování 

v rozlišení 1 200 x 1 200 a nepohrdne ani kopírováním. Pro snadnou a pohodlnou obsluhu je tiskárna 

vybavena přehledným displejem a Wi-Fi rozhraním. 

• Rychlost tisku: 8 str./min černobíle, 7 str./min barevně

• Rozlišení tisku; formát: 4 800 x 1 200 dpi; A4

• Inkoustová náplň: samostatné kazety

• Rozměry; hmotnost: 440 x 144 x 265 mm; 5,0 kg

Pro váš domácí office 

Velmi rychlá kompaktní laserová černobílá tiskárna pro domácnosti a malé kanceláře je stvořena 

pro objemy tisku až do deseti tisíc stran A4 za měsíc. K počítači se připojuje pomocí USB kabelu. 

Ovládání a nastavování se děje pomocí tlačítek na horním krytu tiskárny. 

• Rychlost tisku: 20 str./min černobíle

• Rozlišení tisku; formát: 1 200 x 1 200 dpi; A4

• Rozměry; hmotnost: 331 x 178 x 215 mm; 4,0 kg

Jak dosáhnout optimálních tiskových výsledků
O čem je řeč v případě tiskáren, se asi není 

třeba dlouze rozepisovat. Jde o to přenést 

obecně grafickou informaci nebo text na pa-

pír či jiný podklad (textil, lesklé fotografické 

papíry, umělohmotnou fólii atd.), abychom ji 

mohli vzít tam, kde nemůžeme mít informaci 

zobrazenou na monitoru počítače. 

Jsou dva
V současné době se tiskárny dělí v podstatě 

na dva druhy – podle principu jejich funkce. 

Jednu skupinu tvoří tiskárny laserové, které 

především v posledních letech udělaly velký 

skok kupředu – zlevnily a tisknou velmi rych-

le (i barevně) za poměrně přijatelné ceny. 

Tiskárny inkoustové byly dlouhou dobou 

etalonem pro barevný tisk, takže se uplatnily 

především při tisku fotografií. Za posledních 

několik let ale uběhly dlouhou cestu – tisk-

nou rychleji než dříve, takže rychlostí konku-

rují dříve velmi hbitým laserovým tiskárnám. 

Jejich výhodou ve srovnání s tiskárnami la-

serovými ovšem u některých typů stále zů-

stává kvalita a tiskové rozlišení.

Jakou vybrat
Je to dnes v podstatě jedno, ale přesto jsou 

tu základní dvě možnosti: pokud chcete 

tisknout především texty a netisknete sko-

ro vůbec barevné obrázky, je to jasná volba 

– laserová tiskárna. Pokud tisknete přede-

vším obchodní grafiku (grafy, náčrty, tabulky 

s barevnými poli), pak zvolte tiskárnu lasero-

vou, ale barevnou. Pokud však tisknete jen 

občas mix všeho – tedy obrázky i texty –, 

pak uvažujte o tiskárně inkoustové. 

Co se týče nákladů, máte prostě v obou 

případech smůlu. Tiskárnu dnes pořídíte 

poměrně lacino – a výrobce se pak na vás 

„zahojí“ při prodeji spotřebního materiálu (to-

neru či inkoustových patron). V případě kou-

pě inkoustové tiskárny volte tiskárnu podle 

toho, jaký objem budete tisknout. Pokud si 

totiž pořídíte tiskárnu na malé objemy tisku, 

nebudete se stačit divit, jak budou létat pe-

níze za nákup nových a nových patron. Volte 

takovou tiskárnu, která používá inkousty od-

dělené, ne takovou, která má všechny čtyři 

inkousty v jedné patroně. Tím se ochuzujete 

o možnost tisku až do úplného vyčerpání 

všech barevných inkoustů. 

Inkoustovou tiskárnu vypínejte pečlivě 

podle návodu výrobce. Nikdy ji nevytahujte 

během tisku i po jeho skončení ze zásuv-

ky. Taková činnost vede spolehlivě k ucpá-

ní mechanismu tiskové hlavy. Tiskárnu pak 

můžete vyhodit a koupit novou nebo nechat 

opravit, což dnes přijde nastejno.

bez drátů to jde líp
Pokud uvažujete v dnešní době o koupi tis-

kárny a je-li to možné, pak vyberte takovou, 

která se dá připojit k  malé domácí síti po-

mocí Wi-Fi. Pak na ní budete moci tisknout 

třeba i z  mobilů rovnou z  ruky. Podobně 

volte i tiskárnu připojitelnou k počítačové síti 

– pokud ji máte doma, můžete pak tiskárnu 

snadno sdílet všemi domácími uživateli a ne-

musíte věci k tisku nosit k jednomu počítači 

s připojenou tiskárnou na flash discích nebo 

posílat poštou.

 

Multifunkce
Pokud přemýšlíte o pořízení tiskárny, uvažuj-

te dnes už v podstatě jen o pořízení multi-

funkčního zařízení, tedy tiskárny a skeneru 

– a tím pádem i kopírky – v jednom. Takové 

zařízení určitě využijete, 
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Vybrat vašemu juniorovi počítač do školy, nebo 

třeba na  doma, protože škola sice vyžaduje 

takto zpracované úkoly, ale nedovoluje nošení 

zařízení do výuky, nemusí být zcela jednodu-

ché. Odpověď na otázku, co vybrat, vám po-

skytne třeba i vedení školy. My vám pak uká-

žeme možnosti, cenové relace a  naznačíme 

i směr, kterým by se váš výběr mohl ubírat. Je 

ale zřejmé, že konečné rozhodnutí musíte udě-

lat vy sami… 

Co z volit
Základní věcí k  přemýšlení je rozhodnutí, zda 

vybrat tablet, či notebook. Ti, co to neřeší, to 

pochopitelně mají jednodušší a  pořídí obo-

jí. Tablet a notebook jsou ale zatím dva různé 

světy, kterým se snaží přiblížit tzv. konvertibilní 

notebooky s dotykovým displejem, což je tře-

tí cesta, kterou můžete zvolit. Ty mají ovšem 

– obecně vzato – zatím vyšší cenu a pořídíte je 

zároveň i s klávesnicí, kterou buď můžete od-

pojit, nebo na ni displej naopak položit, takže 

se z něj stane takový trochu tlustší tablet. V pří-

padě notebooků a  často zmiňovaných multi-

funkčních notebooků je zřejmé, že zároveň sa-

háte po operačním systému Windows 8 nebo 

– v případě Applu – po OS X. Windows 8 existují 

i pro tablety a podle posledních zpráv se mají 

dodávat včetně MS Office. Valnou většinu ta-

bletů ale dnes obsluhuje Google Android a také 

Apple OS, resp. iOS. Rozhodnutí je na vás, ale 

ELEKTRONIKA • NOTEBOOKY A TABLETY DO ŠKOLY

Zabavte se,
ohromujte,
učte se

Ať už chceme nebo ne, začátek školního roku se blíží. čas přemýšlet o tom, zda naše dítě 
potřebuje tuhle pomůcku nebo tamtu, pomalu vyprchává a na nákup moc času nezbývá. 
I dnes je však zřejmé, že řada z nás chápe přenosný počítač jako pracovního pomocníka 
a tablet jako věcičku na hraní. Nemusí to ale být pravda vždy a i tablet může být pro ško-
láka či studenta velice užitečný, nejen díky například výukovým programům, ale třeba 
i proto, že se s touto technikou naučí zacházet. V každém případě děti a teenageři note-
booky a zvláště pak tablety milují. A často je i s přehledem a naprosto intuitivně zvládají…
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V  našem dlouhodobém redakčním testu 

s notebookem Acer jsme se sami přesvědčili, 

jaká je u něj dotykový displej obrovská výhoda. 

Po chvíli zvyku jsme plynule přecházeli z jedno-

ho ovládání do druhého a sami od sebe začali 

používat to, co se nám v daný okamžik zdálo 

výhodnější. Naše obavy, že to bude zdlouhavé 

a  že na  to budeme muset myslet, se ukázaly 

jako liché. Ovládání je povětšinou intuitivní, 

i když bylo vidět, že tu a tam by mohlo být lep-

ší a dotaženější. V každém případě vám však 

můžeme notebook s  dotykovým displejem 

s Windows 8 jen doporučit. Co se týče ceny, 

zakoupíte je už od  zhruba 11.000 Kč a  příkla-

dem budiž Acer Aspire V5-431P se 14palcovým 

displejem (35,6 cm), procesorem Intel Pentium 

987, 1,5 GHz, 4 GB paměti RAM a 500GB pev-

ným diskem. Díky hmotnosti 2,1 kg a nebývale 

výhodné ceně 11.973 Kč představuje nejen vý-

bornou kombinaci výkonu a  přenosnosti, ale 

také ceny a výkonu. 

Pokud byste hledali něco „stabilnějšího“, 

spíše na  domácí použití, zkuste se podívat 

po nejnovějším Lenovo IdeaPad G500s Touch 

s  multidotykovým ovládáním (až deseti bodů) 

na  displeji s  úhlopříčkou 39,6 cm (15,6"). Je 

postaven kolem třetí generace procesorů Intel 

Core i5 a může mít operační paměť až 16 GB. 

Za příplatek dostanete například grafickou kar-

tu Nvidia GeForce GT 720M se 2 GB paměti, 

pevný disk až 1 TB (1 024 GB) nebo – dokonce 

– i 1 TB v podobě netočivého SSD flash disku, 

jaký znáte z běžné USB paměti. To už ale po-

chopitelně nebude nejlevnější. 

Notebook jako náhrada  
stolního počítače
Obecně vzato je konfigurace takovéhoto pře-

nosného počítače následující: hmotnost kolem 

tří kilogramů (tady na ní nijak nezáleží), displej 

s úhlopříčkou patnáct či více palců a povětšinou 

kompletní klávesnice, tedy včetně numerického 

bloku. Tady je třeba vybírat podle „míry přená-

šení“ či spíše „převážení“. Cílem může být napří-

klad to, abyste si pořídili takový notebook, který 

nebudete muset doplňovat o externí klávesnici 

a displej. Pak je 15,6" rozumným minimem. Dě-

lají se však například i notebooky s úhlopříčkou 

17,3", tedy 44 cm, a  to už je jiná káva. Pokud 

je pořídíte v té nejúspornější variantě, zaplatíte 

za  ně méně než deset tisíc korun. Především 

však na  výkonu, který požadujete. V  nejnižší 

cenové relaci typicky najdete procesory Intel 

Celeron či Pentium a rozlišení displeje 1 600 x 

900 bodů. Příkladem jsou Asus X75A-TY034H 

(9.990 Kč), Lenovo IdeaPad G780 (9.980 Kč) či 

Toshiba Satellite C870-177 (10.980 Kč). 

Pokud se chcete po výkonnostní příčce po-

sunout výše, tedy směrem k Intel Core (i3, i5, či 

i7), připravte si alespoň 14.500 Kč (Acer Travel-

Mate P273 či HP ProBook 4740s). Modely s vý-

konnějšími procesory Intel Core i5 pak sežene-

te v  cenách od  16.000 Kč. Za  pozornost zde 

stojí například Dell Inspiron 17 3721 (17.000 Kč) 

s  ještě klasickým rozlišením této kategorie, tj. 

se zmiňovanými 1 600 x 900 body. Pokud bys-

te ale vyžadovali Full HD, tedy 1 920 x 1 080 

bodů, budete se muset více přiblížit ke dvaceti 

je třeba si uvědomit, že tablet s operačním sys-

témem Android by měl mít ideálně Microsoft 

Office (ten zatím k dispozici není) nebo nějakou 

obdobu. K dispozici je už řada kompatibilních 

kancelářských balíků dovolujících vytvářet do-

kumenty a  také nejrůznější prohlížeče sady 

Microsoft Office, tedy Wordu (doc, docx), Exce-

lu (xls, xlsx) a PowerPointu (ppt, pptx). 

Na  druhou stranu, pokud sáhnete po  ob-

dobném zařízení s Windows 8, tablet nebude 

možná tak intuitivně použitelný a  nejspíše ani 

tak kompaktní a operativně použitelný jako ver-

ze s Androidem. Navíc bude „poněkud“ dražší. 

Kudy ze začarovaného kruhu ven? To je mo-

mentálně v řešení…

Tablety s operačním systémem 
Android
Hit nejen letošního roku netřeba osvětlovat. 

Ceny významně poklesly a řada firem se orien-

tuje zejména na  levnější stroje s  jednodušší 

konstrukcí. Ceny jdou od  zhruba třech tisíc 

za univerzálně použitelný tablet, a to z nich činí 

veskrze dostupné zboží. Rozhodnutí o výběru 

není jen o ceně a značce, ale především o úh-

lopříčce displeje. Sedm či osm palců zname-

ná kompaktní a vysoce přenosný tablet, deset 

palců je už na  úrovni kilového mininotebooku 

a nemusí být pro dítě či teenagera zcela ideální 

(konzultace je opět na místě). 

Dobrým tipem v tomto ohledu je Acer A1, kte-

rý aktuálně recenzujeme v tomto čísle a s nímž 

jsme byli velice spokojeni (4.988 Kč, 20,1 cm, tj. 

7,9", procesor se čtyřmi jádry). Ten ovšem dnes 

stojí na počátku střední tabletové třídy. 

Minulý rok nás hodně zaujal předchůdce 

současné novinky – tabletu Gogen TA 8300 

– a  věříme, že u  jeho nástupce tomu nebu-

de jinak. Za  3.499 Kč dostanete dvoujádrový 

procesor, displej 4:3 s rozlišením 1 024 x 768 

bodů a  úhlopříčkou 8", tj. 20,3 cm a  k tomu 

Android 4.1.

Můžete sehnat i levnější tablety, dejte si však 

pozor na jejich univerzální použití. Základem by 

měla být rozumná funkčnost videopřehrávače 

MX Player a  her AirAttack HD a  Angry Birds. 

Pak bude s  největší pravděpodobností tablet 

použitelný univerzálně, a  o  to při nákupu jde 

nejvíce. 

Notebooky s dotykovým,  
nebo nedotykovým displejem?
V případě tabletu je to zřejmé, ty jsou na doty-

kových displejích postaveny a neobejdou se bez 

nich. V  případě notebooku s  Windows 8 je to 

trochu jiný příběh, pochopitelně s výjimkou těch 

multifunkčních. Windows 8 jsou prvním operač-

ním systémem Microsoftu, který byl skutečně 

navrhován pro multifunkční ovládání jak přes klá-

vesnici a myš, tak – případně – přes displej s do-

tykovou vrstvou. Windows ovládané dotykem tu 

byly už dříve, ale vždy šlo jen o doplněk. 
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nezvykle široký výběr nabízí Toshiba Satellite L (13.990 Kč). například ho můžete mít v lesklé stříbrné, perleťově bílé, ušlechtilé černé či v červeném provedení a k dispozici je řada grafických karet, procesorů 
i displejů, včetně antireflexních. Všechny notebooky jsou pak vybaveny stereoreproduktory Onkyo se zvukem DTS Sound a možností dobíjet přes USB.

Příkladem multifunkčního notebooku je Lenovo ideapad yoga 
11s (32.973 Kč). na horním snímku vidíte, že vypadá jako klasický 

notebook, displej lze ale přetočit a na spodním snímku je pak tzv. „V“ 
nebo „stojánek“, což je šikovné pro sledování filmů.

nastavení počítače s Windows 8 se dělá ve zcela jiném prostředí 
a umí toho o dost více. Včetně volby aplikací zobrazených na 

uzamykací obrazovce.
S Windows 8 přišel i obchod s aplikacemi obdobný například 

známému Google Play pro operační systém android.

Populární a často ukazovaná úvodní obrazovka systému Windows 
8 s různě nastavitelnými (a přestavitelnými) dlaždicemi. Můžete 

s ní pracovat, ale také nemusíte. Ve Windows 8 totiž najdete 
i klasickou obrazovku, na jakou jste zvyklí například z Windows XP.

Co vybrat?
• Bude zařízení jen na doma, nebo 

se bude nosit do školy? V druhém 

případě je ideální tzv. netbook neboli 

mininotebook, tedy kilový notebook, 

který ovšem doma bude vyžadovat 

velký monitor a nejlépe i klávesnici 

a myš.

• Budete mít (či bude mít škola) k dis-

pozici nějaké speciální programy pro 

notebook, tablet nebo oboje? V tomto 

okamžiku si prověřte hardwarové 

požadavky na zařízení.

• Po čem touží váš potomek (je zby-

tečné, aby drahá věcička ležela bez 

využití )? 

• Pokud to finanční možnosti dovolují, 

zvolte u notebooku namísto pevného 

disku tzv. SSD disk, také označovaný 

jako flash disk. Díky němu se nejen 

prodlouží doba práce na akumulátor 

a vše zrychlí, ale zejména odstraníte 

možnost poruchy pevného disku při 

nesprávném zacházení.

• Pokud vyžadujete to nejkvalitnější, jak 

u tabletu, tak u notebooku, vsaďte 

na co nejlepší displej, co nejkvalitnější 

konstrukci, SSD flash disk (pokud to 

jde) a samostatnou grafickou kartu. 

Procesor, zejména u notebooku, však 

vybírejte opatrně. Hodně ovlivní dobu 

provozu na akumulátor.

• Dnes už není třeba příliš se zabývat 

vypalovací mechanikou. DVD bohatě 

postačí externí. Pokud je vůbec zapo-

třebí.

Příkladem multifunkčního notebooku je Lenovo ideapad yoga yoga y

Osm palců se nám zdá jako ideální velikost tabletu. zvláště když 
podporuje poslední verzi systému android 4.1, má dvoujádrový 
procesor a výbornou cenu těsně pod čtyři tisíce. Gogen Ta 8300, 
nástupce oceňovaného Ta 8200, však nabízí mnohem víc. Mj. i 16 

GB prostoru na flash disku…

nová skupina multifunkčních notebooků  
nabízí nyní nižší ceny a kombinuje  

mininotebook s odpojitelným  
tabletem (displejem).
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Konvertibilní (multifunkční,  
hybridní) notebooky
Typickým „notebookem“ pro školáka není ov-

šem ani tato kategorie, ale bez ní by pohled 

na  přenosný svět nebyl úplný. Ať ji nazýváte 

jakkoli, vždy tyto přístroje doprovází dotyko-

vý displej, často i Windows 8, a  jsou dražší či 

drahé. Tedy až donedávna byly, k  čemuž se 

dostaneme záhy. Nabízejí využití na několikero 

způsobů, jak ostatně můžete vidět i na fotografii 

Lenovo Ideapad Yoga 11s. Pokud jste bez klá-

vesnice, hodí se jak dotyková vrstva, tak dlaž-

dicové uživatelské rozhraní systému Windows 

8. Je zřejmé, že tomu musejí být uzpůsobeny 

aplikace, což se v současnosti děje. 

Řekli jsme, že konvertibilní, nebo se také říká 

multifunkční či hybridní notebooky jsou dražší 

či drahé. Ty typické být i musejí. Bavíme se totiž 

tady nejen o špičkové technologii, ale také o vy-

soce kvalitním konstrukčním provedení a  těch 

nejlepších materiálech. Namáhaných částí je 

zde více než u  běžných přenosných počítačů 

a provedení tomu musí odpovídat. Zároveň se 

dělají jako co nejlehčí a i to něco stojí. Obecně 

vzato existují tyto přenosné počítače jak s od-

dělitelným displejem, tak s displejem různě na-

točitelným, či dokonce otočným. 

Stále častěji se však objevují atypická 

a méně výkonná – a zároveň i výrazně levněj-

ší – provedení. Perfektním příkladem k Lenovo 

Miix kombinující tablet i plnohodnotný notebook 

s Windows 8 trochu jinak. Má totiž snadno od-

nímatelnou klávesnici, takže do režimu tabletu 

přechází v  okamžiku. Lenovo tak má dvě že-

lízka v  ohni. Ideapady řady Yoga, kde je klá-

vesnice součástí notebooku a tablet se vytváří 

položením na ni, a Miix, kde může být oddělena, 

což má nepochybně také něco do sebe. Jakmi-

le displej odpojíte, dostanete tablet s hmotností 

790 g. Cena kolem 16.000 Kč navíc není tak vy-

soká, jak bychom možná čekali…

Dotykový displej u této kategorie má samo-

zřejmě podporu gest, protože jinak by tablet 

pomalu postrádal smysl. Ta je jinak u  lepších 

a  klasicky postavených notebooků k  dispozi-

ci pouze přes dotykovou destičku. Zajímavým 

modelem je v této souvislosti Lenovo Yoga 11s, 

který prý snímá gesta i  před webovou kame-

rou…

A  ještě na  jednu specialitku můžete pře-

devším u  konvertibilních notebooků narazit. 

Jmenuje se operační systém Windows 8/RT 

nebo také Windows RT. Jde o obdobu urče-

nou pro stroje s procesory vytvořené techno-

logií ARM (RISC) a často jím bývají vybavová-

ny i tablety. 

Cenově začínají multifunkční notebooky 

s Windows 8 kolem dvanácti tisíc korun, pokud 

ale požadujete vysoký výkon a klasičtější (a ro-

bustnější) notebookovou konstrukci, připravte 

si alespoň dvacet tisíc. 

Při výběru nezapomeňte  
na maličkosti
Teenageři či děti dnes mají často k dispozici ně-

kolik zařízení, typicky MP3 přehrávač a telefon. 

Myslete na  to zvláště při koupi dražšího note-

booku. Ty totiž umějí přes konektor USB 3.0 

takováto zařízení dobíjet. Většinou to dnes už 

možné je, ale často je třeba to povolit v menu 

Windows. Výhoda je pak zřejmá – nejen mož-

nost obejít se bez dobíječky (stačí kabel USB 

– microUSB), ale i  zásobárna energie v  note-

booku pro případ vypnutí elektrického proudu 

či zcela mimo něj. Pamatujte však, že pokud 

potřebujete napájení přes počítač u  tabletu, 

dobře si to před koupí prověřte. Dnes to totiž 

umí málokterý. Na rozdíl od chytrého mobilu…

Uvědomte si také, čím bude mít tablet sub-

tilnější konstrukci, tím bude náchylnější k poru-

chám. Tablet se přenáší nesrovnatelně častěji 

než notebook a zvláště u některých mimořádně 

lehkých je na  to třeba myslet. Nelitujte peněz 

a kupte pro něj kvalitní obal, což ostatně pla-

tí i o často přenášeném notebooku. Například 

správný obal na tablet by měl být uvnitř měkký 

a voděodolná úprava zvenku rozhodně nemůže 

být na škodu. Vždy se také hodí nějaká ta kap-

sička na sluchátka či paměťovou kartu. A když 

jsme u nich. Léty jsme si ověřili, že se vyplatí 

kupovat jen ty nejlepší. V druhém případě pak 

rozdíl v cenách není tak velký a vyšší kompati-

bilita vám to rozhodně vynahradí. U sluchátek je 

to především o připojení konektoru.

Vedle kategorií, které jsme popsali výše, 

existují přenosné počítače, které jsou na pome-

zí kategorií, nebo naopak řady, které zasahují 

do  dvou i  více z  nich. Příkladem takovéhoto 

notebooku může být Toshiba Satellite L za-

hrnující širokou škálu konfigurací a  dostupná 

od  13.990 Kč. K  dispozici tak například bude 

mít několik grafických karet a  procesorů 3. 

nebo 4. generace Intel Core, a dokonce i dvou- 

nebo čyřjádrové procesory AMD A. Na  výběr 

budou i nejrůznější verze displeje. Jednak 14,1" 

(35,8 cm), 15,6" (39,6 cm) a  17,3" (43,9 cm) 

s  nejrůznějším rozlišením, dotykové i  nedoty-

kové. Při hmotnosti od  dvou kilogramů může 

jít i  o  velice slušně přenosnou mašinku, která 

neurazí ani náročnějšího zájemce. Jak vidíte, 

možností je spousta. Teď jen šťastnou ruku – 

a hurá do toho!

tisícům, kde najdete například Dell Inspiron 17 

(20.200 Kč) a Acer Aspire V3-771G (20.980 Kč). 

Připravte se však na to, že někdy může být těž-

ké vybrat Full HD displej v  kombinaci s méně 

výkonným procesorem, a  tudíž delší dobou 

provozu na akumulátor. 

Lehké a snadno přenosné  
notebooky
Měli bychom ještě doplnit „cenově hodně 

dostupné“, protože níže se věnujeme těm vý-

konnostně silnějším, ale také někdy podstatně 

dražším. Mininotebooky či „netbooky“ jsou 

typicky o  hmotnosti lehce nad kilogram, pů-

dorysu výrazně menším (či menším) než A4 

a poháněny jsou levnými procesory Intel Atom, 

resp. Celeron, či nějakou jejich obdobou. Jsou 

to vysoce přenosná zařízení, ale pokud je chce-

te na  pomalu každodenní nošení, zaměřte se 

především na  robustnější konstrukci ideálně 

s netočivým pevným diskem (SSD flash disk). 

Displeje měly dlouho typicky 10", tedy 25,4 cm, 

nyní se nabídka přiklonila zejména k  11,6" 

(29,5 cm), což přináší také odpovídající zvětšení 

klávesnice. Příkladem budiž známý Acer Aspire 

One 756 s displejem o úhlopříčce 29,5 cm (11,6"), 

procesorem Intel Celeron, grafickou kartou Intel 

HD Graphics, který pořídíte už od 6.000 Kč. Ov-

šem bez operačního systému Windows 8. Na to 

je třeba v této kategorii stále dávat pozor. Za pl-

nou verzi si připlatíte zhruba dva tisíce.

Drahé, lehce přenosné  
univerzální notebooky
Můžete jim třeba říkat ultrabooky, ale už tu 

máme řadu dalších výrobků, které stojí stranou 

intelovské koncepce, mají podobné vlastnosti 

a jsou levnější. Obecně vzato se tato kategorie 

vyznačuje vyšším výkonem než ta předcho-

zí, často kvalitnější konstrukcí a  pochopitelně 

také vyšší cenou. Pokud chcete pravověrný 

ultrabook, dbejte především na chlazení. Kon-

cepce Intelu má totiž minimálně dva zásadní 

nedostatky: nevyžaduje přítomnost mechaniky 

paměťové karty SD a také chlazení pouze přes 

boční a vrchní část. Svého času se hodně psa-

lo o tom, že ultrabook můžete položit na peřinu 

a procesor se nepřehřeje ani po mnoha hodi-

nách práce. To není pravda vždy. Poměrně dost 

ultrabooků má chladicí otvory ve  spodní čás-

ti. Při práci na měkkém podkladu tak vyžadují 

pevnou podložku, jinak se mohou přehřát. To-

hle ovšem není typický stroj pro školáka, takže 

ho uvádíme spíše pro kompletnost pohledu. 
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Windows 8.1
Betaverze tohoto operačního systému 

je už k dispozici, a tak zmiňme alespoň 

pár novinek. Ty ovlivní i spolupráci s te-

levizorem či připojování nových zařízení. 

Nutno však nejprve říci, že Windows 8 

znamenaly ve spolupráci s přenosným 

počítačem malou revoluci. Nyní se 

chová podstatně lépe, nesrovnatelně 

rychleji nabíhá i hibernuje a dvoluje práci 

přes obrazovku i klasicky.

Nové Windows 8.1 pak mají podpo-

rovat technologie známé i z mobilních 

zařízení. Jde především o NFC (Near 

Field Communication), tedy komunikaci 

na blízké vzdálenosti, která je využitelná 

například i pro spárování bezdrátových 

zařízení, třeba sluchátek či reproduk-

torů. Ještě důležitější je větší podpora 

Wi-Fi (zejména pro tisk) a zvláště 

pak podpora zařízení pracujících se 

systémem Wi-Fi Miracast, který je 

kompatibilní i s poslední verzí Intel WiDi. 

Miracast poslouží k přenosu obsahu 

obrazovky na televizor a dnes jsou touto 

technologií vybavovány především ty 

„lepší“ televizory. Už byste tudíž nemu-

seli napojovat notebook na televizor 

kabelem nebo sahat po řešení třetích 

stran. Pokud máte oficiální Windows 8, 

aktualizaci dostanete zdarma.

acer aspire P3 (kolem 16.000 Kč) má lehce oddělitelný displej (11,6", tedy 29,5 cm) typu iPS 
s režimem tabletu. Díky procesoru intel core i3 má i nezanedbatelný výkon a také hliníkové 

tělo. namísto klasického točivého pevného disku je tu 60GB SSD flash disk.

Vybrat notebook, či tablet? To je na vás  
a možná není špatná myšlenka prověřit  

si dopředu, jak se k tomu staví škola.  
Třeba i v aplikacích!

Už sama fotografie naznačuje, že Lenovo Miix (12.000 Kč) disponuje snadno odpojitelným displejem (10,1", 25,7 cm, iPS), který z něj udělá 
tablet s Windows 8. Hmotnost kompletu je 1,2 kg, doba provozu na akumulátor je udávána na plných 10 hodin. 

notebooky acer řady V5 se vyrábějí s nejrůznějšími displeji ve velikosti 28 cm (11"), 35,6 cm (14") a 39,6 cm (15,6"), včetně dotykové 
varianty. například v podobě V5-571 s procesorem intel core i3, 1,4 GHz, displejem s úhlopříčkou 39,6 cm 15,6", intelovskou grafikou 

a Windows 8 přijde na kulantních 10.970 Kč. Jeho hmotnost je rozumných 2,3 kg. 
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foto: Acer, Lenovo, Samsungautor: Bohumil Herwig, foto: Acer, HP, Lenovo

Léto a dovolené sice jsou ještě v plném proudu, ale už je také třeba myslet na pracovní 
a školní záležitosti. Dnešní tipy tak v převážné míře obstarávají univerzální notebooky slou-
žící i jako náhrada stolního počítače a vše doplňuje dvojice tabletů v levné i dražší variantě 
a snadno přenosný – a také levný – „kilový“ notebook. Vybere si zkrátka téměř každý…

Notebook Acer Aspire V3-551G
cena: 14.973 Kč

Notebook Acer Aspire One 756-1007Xss
cena: 7.990 Kč

Dotykový tablet Samsung Galaxy Tab 3 
cena: 5.590 Kč

Dotykový tablet Lenovo IdeaTab A1000
cena: 3.499 Kč

Notebook HP Pavilion 15-e058sc 
cena: 9.990 Kč

Notebook Lenovo IdeaPad G580
cena: 12.490 Kč

Elegantní a nadupaný notebook s plnou klávesnicí určený jako náhrada stolního počítače s pat-

náctipalcovým displejem (15,6", 39,6 cm) s rozlišením 1 366 x 768 bodů. Jako procesor byl použit 

čtyřjádrový AMD A10, 2,3 GHz a doprovází ho grafická karta Radeon HD 7670M se 2 GB paměti, 

8 GB RAM, pevný disk s kapacitou 1 TB (1 024 GB) a vypalovací mechanika DVD±R/RW. Vše ob-

sluhují 64bitové Windows 8.

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

• Napájení: akumulátor Li-Ion, 4 400 mAh, 6 článků, až 5 h

• Rozměry (švh): 382 x 33 x 253 mm

• Hmotnost: 2,6 kg

Lehký a tudíž i snadno přenosný počítač (1,4 kg) je vybaven displejem s úhlopříčkou 29,5 cm (11,6") 

s  vysokým rozlišením 1  366 x 768 bodů. Pohání ho dvoujádrový procesor Intel Celeron 1007U, 

1,5 GHz a  integrovaná grafická karta Intel HD Graphics se sdílenou pamětí. Data si můžete uložit 

na pevný disk s kapacitou 320 GB, nechybí však ani mechanika paměťových karet SD a Windows 8.

• Vstupy a výstupy (výběr): HDMI, VGA (PC), 3x USB 3.0

• Napájení: akumulátor Li-Ion, 2 500 mAh, 4 články, až 4 h

• Rozměry (švh): 285 x 27 x 202 mm

• Hmotnost: 1,4 kg

Tablet s úhlopříčkou displeje 7" (17,8 cm, 1 024 x 600 bodů) je určen především milovníkům hudby, 

a proto ho doprovází zvuková technologie Dolby Digital Plus a nezvykle i dvojice stereoreproduktorů 

umístěná na přední straně. Dvoujádrový procesor MT8317 pracuje na frekvenci 1,2 GHz, vnitřní úlo-

žiště má plných 16 GB a přes kartu microSD ho ještě můžete rozšířit až o 32 GB. Vše řídí operační 

systém Android 4.2. 

• Vstupy a výstupy (výběr): microUSB, sluchátka, Wi-Fi, Bluetooth

• Napájení: akumulátor Li-Pol, 3 500 mAh až 8 h

• Rozměry (švh): 199 x 121 x 11 mm

• Hmotnost: 350 g

Elegantní náhrada stolního počítače se zajímavým bočním profilem a kompletní klávesnicí vybavená 

displejem s úhlopříčkou 39,6 cm (15,6") o rozlišení 1 366 x 768 bodů. Přichází s výbornou cenou 

a procesorem AMD E1-2500 s dvojím jádrem a 1,4 GHz, který doplňuje grafická karta AMD Radeon 

HD 8240, 4 GB paměti RAM, 500 GB na disku a vypalovačka DVD±R/RW. Nechybí ani obvyklé 

Windows 8.   

• Vstupy a výstupy (výběr): HDMI, 2x USB 3.0

• Napájení: akumulátor Li-Ion, 6 článků

• Rozměry (švh): 379 x 32 x 246 mm

• Hmotnost: 2,4 kg

Náhrada stolního počítače s  kompletní klávesnicí. Displej má úhlopříčku 39,6 cm (15,6"), rozlišení 

1 366 x 768 bodů a zabudován je procesor Intel i3-2348M, 2,3 GHz, 4 GB paměti RAM a výkonná 

grafická karta nVidia GeForce GT 635M se 2 GB. Uvnitř ještě najdete terabajtový pevný disk (1 TB, tj. 

1 024 GB), mechaniku DVD±R/RW a mj. i konektor HDMI pro napojení na plochý televizor. Vše obslu-

hují 64bitové Windows 8.  

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

• Napájení: akumulátor Li-Ion, 6 článků, až 4 h

• Rozměry (švh): 376 x 34 x 245 mm

• Hmotnost: 2,6 kg

Vybrali jsme pro vás

Úhlopříčka displeje 7" (17,8 cm, 1 024 x 600 bodů) předurčuje tento tablet ke každodennímu použí-

vání, resp. nošení, a navržen byl se snahou o co nejlepší úchop a s mimořádně tenkým rámečkem. 

Dostatečný výkon poskytuje dvoujádrový procesor ARM Cortex A9, 1,2 GHz a k dispozici máte 

8GB flash disk rozšiřitelný přes kartu microSD o dalších 32 GB. Vše obsluhuje nejnovější systém 

Android 4.1.

• Vstupy a výstupy (výběr): microUSB, sluchátka, Wi-Fi, Bluetooth

• Napájení: akumulátor 4 000 mAh, až 8 h

• Rozměry (švh): 111 x 188 x 10 mm

• Hmotnost: 300 g
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vás průvodce snadným nastavením systému 

DSM“, ale neberte ho doslova 

Široké možnosti
Následují krátké informace o  možnostech 

serveru DS213j, včetně například funkce zálo-

hování vašich mobilních zařízení přes aplikaci 

DS Cloud. Pak už se dostáváte k  samotné-

mu nastavení serveru. Upravit lze obrovskou 

spoustu možností, například režim chlazení 

serveru, probuzení po ethernetové síti (WOL), 

signalizaci při poruše třeba větráku, nastavení 

pro nepřerušitelný zdroj napájení (UPS), a vy-

tvořit si můžete i plán napájení, tedy například 

automatické vypnutí. Je tu rovněž nastavení 

režimu spánku pro pevné disky, což je důležité 

kvůli snížení spotřeby serveru. Povolit si může-

te síťovou zálohu (myslí se internetovou), zaslá-

ní SMS či e-mailu v případě poruchy atd. atd. 

Příjemné je, že software Synology DiskSta-

tion Manager je kompletně lokalizovaný do češ-

tiny, instalaci si však nepředstavujte jako třeba 

u televizoru. „Průvodce“ je poněkud eufemistic-

ké označení a i když jsme například vysloveně 

řekli, že nechceme pro pevné disky použít sys-

tém Synology Hybrid RAID, stejně si ho systém 

tvrdohlavě vytvořil. Je zřejmé, že instalace jako 

taková vyžaduje nějaké zkušenosti, ale tuto 

službu vám může nabídnout i prodejce, což je 

pochopitelně pro většinu zákazníků nejlepší. 

Samotná úprava parametrů za provozu je pak 

díky DiskStation Manageru už hračkou, protože 

prostředí je pro tuto činnost přehledné. 

Potíže jsme měli s najitím nastavení režimu 

práce obou disků, tedy jak z nich vytvořit pole 

RAID 1, dovolující – jak již bylo naznačeno – 

využít pro data pouze „jakoby jeden disk“, při-

čemž druhý obstarává automatickou zálohu 

pro případ poruchy. Server si totiž i přes náš 

zákaz pole Synology Hybrid RAID vytvořil. Na-

konec jsme ho museli ve Správci úložiště ma-

nuálně odebrat a nechat diskový svazek znovu 

vytvořit s už požadovaným RAID 1. Jak vidíte, 

občas toho bylo nad hlavu…

Umí ale vše, co si lze představit
Možnosti Synology DS213j jsou obrovské 

a některé jsme ani nezmínili. Pokud se ptáte, 

jak data ze serveru dostanete do nějakého za-

řízení, něco už bylo nastíněno výše, my jsme 

vyzkoušeli ty základní nebo chcete-li zásadní. 

Jednak přímé napojení na  televizor Toshiba 

40L6363D, což nepracovalo (tohle prý umí 

opravdu málokterý), dále přístup přes chytré 

mobilní telefony Samsung Galaxy S2, Galaxy 

Note 2, Galaxy Tab 10.1, Huawei Sonic a Alca-

tel One Touch 991 a tablet Acer Iconia Tab A1 

v  tomto případě vždy s úspěchem. Synology 

dodává i šikovný software, který pro Android 

najdete na tržišti aplikací Google Play.

Vyzkoušeli jsme také přístup přes multi-

mediální přehrávač Eaget Play M17. Ten jsme 

napojili na  Synology přes směrovač etherne-

tovým kabelem a  spolupráce byla opět bez-

problémová.  

Pokud jde o přístup přes Wi-Fi přímo na Sy-

nology DS213j, tak se nám ho s doporučeným 

Wi-Fi adaptérem připojeným k  serveru přes 

rozhraní USB nepodařilo ani po několikaden-

ním snažení rozchodit. Snad někdy příště…

Pokud se ptáte, kolik vás server bude stát 

za provozu, oficiálně se udává 19,8 W (aktivní 

přístup k disku), resp. 3,7 W pro režim spán-

ku pevných disků. Příjemná je rovněž hladina 

hluku pouhých 17 dB – i v tomto ohledu je Sy-

nology DS213j na výši a za provozu o serveru 

vlastně ani nevíte.

Potřebujete zkrátka multimediální síťový server 

– NAS –, který bude neustále k  dispozici. 

A tady jsme doma. Tohle Synology umí a v po-

době DS213j (bez dvou pevných disků) to umí 

velice dobře. 

 

Co vlastně zakoupíte
Někdo by řekl „prázdnou krabici“, ale v  ní je 

toho více než dost. Především je tu místo pro 

dva pevné disky, které mohou spolupracovat 

v  poli RAID 1, k  čemuž se ještě dostaneme. 

Nabídka funkcí je značná, takže je k  dispo-

zici například sdílení souborů, certifikace 

DLNA pro přehrávání multimédií po  domácí 

síti, podpora přenosných zařízení a  bezpeč-

nostních kamer, funkce pro Apple iTunes, e-

-maily, tiskárny či dnes tak populární úložiště 

typu „cloud“. K datům ale můžete přistupovat 

i  z druhého konce planety, domluvit se s ka-

marádem a využít vzdáleného přístupu (a třeba 

i vzdálené pomoci) nebo například vaše data 

zazálohovat na zmiňované „cloudové úložiště“. 

A co budete potřebovat pro to, abyste data 

z domácího multimediálního serveru NAS Sy-

nology dostali třeba do televizoru? Jednak to 

půjde přes Wi-Fi (adaptér je třeba dokoupit), 

jednak přes vaši domácí síť. Server jen napo-

jíte ethernetovým kabelem k  tzv. směrovači 

(routeru či dnes spíše k Wi-Fi routeru) a od něj 

vyvedete další kabel k  televizoru nebo třeba 

notebooku. Přistupovat na data však můžete 

i z tabletu či chytrého telefonu a velkou výho-

dou je, že ta aktuální máte stále na  stejném 

místě a zálohovaná. Zkrátka a jasně: data jsou 

dostupná pro všechna možná zařízení a všemi 

myslitelnými cestami. S domácím multimediál-

ním serverem jste na zcela jiné úrovni, a pokud 

ji objevíte, nebudete už chtít nikdy zpátky. 

Instalace taková, ale i maková
Do serveru s externím zdrojem jsme zabudovali 

dva tříterabajtové disky zapůjčené od  společ-

nosti Kobe, které jsme chtěli nastavit na vzájem-

né zálohování (zmiňovaný systém RAID 1), a pus-

tili se do softwarové instalace. Jejím základem je 

v každém případě funkční připojení k  internetu, 

protože si Synology sahá na  svou domovskou 

adresu, stahuje si potřebné aktuální programy 

a využívá některé firemní nástroje. 

Software sice můžete stáhnout dopředu, 

ale aktivnímu internetovému připojení se stej-

ně nevyhnete. Obecně vzato potřebujete k na-

stavení domácího serveru Synology webový 

prohlížeč Google Chrome, Mozzilla nebo nej-

novější Operu (Internet Explorer nikoli) a pro-

gramy zvané Synology Assistant a DiskStation 

Manager (DSM), které dostanete na DVD. To 

bohužel k naší smůle přišlo – při přímé dodáv-

ce z Tchaj-wanu – naprosto prázdné, takže jak 

vidíte, i mistr tesař se někdy utne. 

Nic se však neděje. Aplikace jsme si stáhli 

přes webové stránky a pustili se do instalace. 

Hned zpočátku si Synology řekne o přístupo-

vé heslo k  administrátorskému účtu a  zeptá 

se vás, zda chcete dva interní pevné disky 

zapojit do svazku Synology Hybrid RAID, což 

je i doporučeno. My jsme ale chtěli režim zr-

cadlení, tedy RAID 1, kdy se na  druhý disk 

zapisuje to, co na první, takže máte dvojitou 

jistotu ochrany dat (ta jsou naráz na  obou 

discích). Následuje upozornění na to, že veš-

kerá data z disků budou smazána a vy mu-

síte výslovně potvrdit, že s  tím souhlasíte. 

Poté si DiskStation Manager provedl instala-

ci a  na  pořad dne přišlo samotné nastavení 

serveru. To se v  úvodu chlubí titulkem „Vítá 

ELEKTRONIKA • TEST

domácí multimediální server Synology DiskStation DS213j

Kvalita pro nepřetržitý provoz
Narostla vaše domácí data do značných rozměrů? Hledáte něco, kam 
byste je uložili, automaticky zálohovali a třebas (opravdu kdy-
koli) zpřístupnili i zbytku rodiny na druhém konci repub-
liky či planety? Pak tu pro vás máme jeden tip…

cena: 4.560 Kč (bez disků)

procesor; paměť 
(RAM):

1,2 GHz; 512 MB

disky interní; 
externí:

2x 2,5" nebo 3,5" SATA II, 
max. 2x 4 TB; 2x USB 2.0

hlučnost: 17 dB

spotřeba (s disky): přístup: 19,8 W; spánek: 
3,7 W

vstupy/výstupy: 2x USB 2.0, Ethernet, 
případně Wi-Fi

rozměry (švh); 
hmotnost:

88 x 161 x 218 mm;  
1 kg (bez disků)

Synology DiskStation DS213j

multimediální server pro domácnost, který nabídne vše myslitelné včetně zálohování.

Možnosti nastavení  
pevných disků

Domácí multimediální server Synolo-

gy DiskStation DS213j zvládá u dvou 

interních pevných disků celou řadu 

režimů, z nichž nejdůležitější jsou: 

•	 Synology	Hybrid	Raid	(SHR) – 

používá se v případě zabudování dvou 

disků různých velikostí a jestliže jeden 

z nich selže, stále prý dokáže data 

zachránit. 

•	 JBOD – určen pro dva disky různé 

velikosti, z nichž vytváří jediný diskový 

prostor součtem kapacit, tj. zcela bez 

ochrany, resp. zálohování dat (podob-

ně je na tom i RAID 0). Je zřejmé, že 

v případě selhání (byť jediného disku) 

přijdete o vše. 

•	 RAID	1 – používá se u dvou disků 

stejných velikostí a systém zapisuje 

tatáž data na oba dva. Pokud jeden 

z nich havaruje, máte je automaticky 

v kompletní podobě na druhém. Ne-

výhodou je snížení celkové dostupné 

diskové kapacity na polovinu. 

koli) zpřístupnili i zbytku rodiny na druhém konci repub-
liky či planety? Pak tu pro vás máme jeden tip…

Pod dozadu odsunutelným krytem se skrývají dva interní disky. LeD diody zobrazují jejich aktivitu či například spánek serveru, do 
kterého se přepíná automaticky. Synology DS213j zapnete krátkým a vypnete dlouhým podržením tlačítka vpravo dole.

základní ovládací panel dobře ukazuje možnosti serveru Synology. Ocenit je však třeba i solidní nápovědu (vpravo).

zleva vidíte aplikace Synology pro přístup přes chytrá zařízení pracující s operačním systémem android, uprostřed je aplikace DS File 
a vpravo DS audio. Díky ní si na telefonu třeba můžete přes Wi-Fi pustit hudbu ze serveru Synology. V praxi je vše překvapivě pohodlné. 
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K  televizoru můžete dokoupit tři zařízení. 

Především je to kompaktní Wi-Fi adaptér 

do rozhraní USB, což vám umožní být nezá-

vislí na ethernetovém kabelu. Druhým doplň-

kem je pohybový dálkový ovladač Motion RC 

fungující na  pohyb rukou přes gyroskopický 

senzor à la kurzor myši. Třetím je kamera se 

stereomikrofonem určená pro telefonování 

přes Skype. 

Vše jsme vyzkoušeli s chytrým televizorem 

Hyundai DLH 32285 Smart, jehož recenzi na-

jdete v  červnovém čísle, a  záhodno by bylo 

ještě uvést, že s  lokalizací chytré části televi-

zorů Hyundai se zatím nepočítá. Vše – s  vý-

jimkou českých widgetů pro např. Voyo – tak 

komunikuje typicky v angličtině.

Wi-Fi: Hyundai 
USbWIFI1
Standardně jsou chytré 

televizory Hyundai vy-

baveny ethernetovým 

připojením. Pokud ale 

nemáte tento kabel při-

veden do blízkosti televi-

zoru, stačí dokoupit Wi-Fi 

adaptér, který zastrčíte 

do  konektoru USB. In-

stalace Wi-Fi sítě je pak 

hračkou, protože je k dis-

pozici šikovná softwarová 

klávesnice, přes kterou 

na obrazovce snadno za-

dáte přístupové heslo. Ne že by to veškerá kon-

kurence zvládala takto lehce! 

Dosah Wi-Fi signálu nejsme schopni posou-

dit, vše jsme zkoušeli v  dřevostavbě na  cca 

12 m do místnosti, kde byl umístěn Wi-Fi smě-

rovač. Ale připojení, mj. testované na videpůj-

čovně Voyo, YouTube a  běžných webových 

stránkách, fungovalo zcela bezproblémově.

Web: Hyundai Motion RC
Jde o elegantní černobí-

lou tyčinku (černá spod-

ní část je příjemně pogu-

movaná), se základními 

tlačítky pro ovládání te-

levizoru (komunikuje i in-

fračerveně), která umož-

ní – na až pětimetrovou 

vzdálenost – pohodl-

nější prohlížení webové 

stránky. Je tomu tak 

díky možnosti volného 

pohybu kurzoru po  ob-

razovce, který obstarává 

pohyb ruky, v  níž držíte 

dálkový ovladač. 

Součástí dodávky je 

maličký USB adaptér 

(jde obtížně zasunout 

i vyndat), přes nějž ovla-

dač rádiově komunikuje 

s televizorem. 

Telefonování:  
Hyundai Skypecam

Do chytrých funkcí se dostanete přes tlačítko 

se zeměkoulí a uvidíte mj. přístup na otevřený 

web (kvalitní!) a řadu widgetů, mezi nimiž na-

jdete i  telefonování (či videotelefonování) přes 

Skype. 

Pro zprovoznění telefonování a videotelefo-

nování přes Skype potřebujete dokoupit Hyun-

dai Skypecam, skládající se ze samoinstalující 

se HD kamery s rozlišením 1 280 x 720 bodů, 

jejíž součástí je i  solidní stereomikrofon. I ka-

mera je kvalitní, protože pracuje, i  pokud je 

v místnosti méně světla. 

Připojení ke Skypu je přes kvalitní softwaro-

vou klávesnici jednoduché. Telefonování i pří-

jem hovoru jsou taktéž pohodlné i při absen-

ci češtiny. Pokud potřebujete volné rozhraní 

USB, stačí kameru jen vytáhnout a pak zase 

zasunout. Instalace veškerá žádná a i to je pří-

jemné.
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autor: Bohumil Herwig, foto: Sony

Oba modely jsou určeny každý pro jiného zá-

jemce. Pokaždé ale trochu náročnějšího, což 

je vidět už z cen, a docela dobře si dovedeme 

představit, že si zakoupíte obě verze. „Špunty“ 

jsou skladné s  vysokým frekvenčním rozsa-

hem a určené pro každodenní nošení. Uzavře-

ná XB400 naopak pro ty, kdo vyznávají méně 

hluku z okolí a plnější zvukové podání nebo si 

muziku v klidu domova chtějí více vychutnat. 

V obou případech ale vždy dostanete kvalitní 

provedení a zpracování, což určitě potěší.

Sluchátka jsme vyzkoušeli s  telefony Sam-

sung Galaxy S2 a  s  nejnovějším Galaxy S4 

na  testovací sadě složené jak z  klasické, tak 

běžné muziky okořeněně trochou toho rocku, 

resp. country a  folku. Hudba byla přehrává-

na v MP3 a WMA s nejvyššími datovými toky 

a  také ve  formátech WAV a  v  bezztrátovém 

FLAC. Jako přehrávač jsme vždy použili apli-

kaci JetAudio Basic. 

Sony mDR-Xb400 
V  černé či bílé zakoupíte tradiční uzavřená 

(přesněji „polouzavřená“) sluchátka s otočnými 

dobře těsnícími „polštáři“, v nichž je instalován 

reproduktor o průměru tři centimetry s neody-

movým magnetem. Díky výborně řešenému 

posuvu přes hlavový oblouk je snadno výško-

vě seřídíte, nebo je – při maximálním zasunutí 

a otočení „náušníků“ – složíte do kompaktního 

čtverce o stranách zhruba 17 cm. 

Přívodní šňůra, která se opravdu minimálně 

zaplétá (tím se Sony hodně chlubí a můžeme 

to jen potvrdit) je dlouhá 124 cm a zakončená 

pozlaceným pravoúhlým konektorem. Celek 

o výkonu jeden watt je pak operativně použi-

telný (hlavně kvůli minimálním problémům se 

šňůrou) a nošení je díky pohodovému polstro-

vání i pohodlné. Hudba je podávána s výraz-

nými basy a  zřetelnými, 

avšak nepřehnanými výš-

kami a  jasným důrazem 

na detail v podstatě bez 

okolního hluku. Opro-

ti EX50LP je tu zřetelný 

rozdíl, ale to asi nemusí-

me zdůrazňovat, a nejde 

pochopitelně jen o cenu, 

nýbrž také o princip. V každém případě však 

dostáváte sluchátka s  výbornou kombinací 

cena/výkon. 

Sony mDR-EX50LP
Zakoupíte je ve čtyřech barvách – od klasické 

černé přes červenou a  bílou až po  slušivou 

stříbrnou. Zabudován je 9mm reproduktor 

s  neodymovým magnetem a  zešikmené si-

likonové koncovky, které výtečně padnou 

do  uší, dostanete rovnou ve  třech velikos-

tech. Kabel má délku opět asi 124 cm a mů-

žete na  něj nasadit speciální posuvník, díky 

němuž se pak bude méně zamotávat. Kon-

covka ve tvaru L je opět zakončena pozlace-

ným „jackem“. Minimální výkon pro tento typ 

sluchátek bohatě dostačuje a muzika je po-

dávána s jasnými, někdy ale s až přehnanými 

výškami, které bylo nutno tu a  tam potlačit, 

a lehce nadprůměrnými basy. Celkové podá-

ní bylo příjemně detailní s  patrným rozdílem 

oproti levnějším sluchátkům tohoto typu. Díky 

výbornému držení v  uších je můžete použít 

i při rychlejším pohybu.
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sluchátka Sony MDR-XB400 a MDR-EX50LP

Kvalitní design i zvuk
Máme tu pro vás špuntová i uzavřená sluchátka, která slo-
žíte do docela kompaktní podoby. Obě jsou dobře navržena 
a dobře i hrají.

cena: 999 Kč 499 Kč

frekvenční rozsah: 5–22 000 Hz 5–23 000 Hz

výstupní výkon: 1 W 0,1 mW

vstupy/výstupy:  jack (3,5 mm) jack (3,5 mm)

hmotnost: 150 g 5 g

Sony mDR-Xb400 Sony mDR-EX50LP

sony sluchátka vyloženě umí. sluchátka jsme představili i v čísle 2 na straně 12.televizor hyundai dlh 32285 smart jsme testovali v minulém čísla na straně 52.

V červené a stříbrné to MDr-eX50LP opravdu sluší.

Měkké polstrování a výtečný design XB400 dobře sedne prakticky 
každému. Hlavový oblouk sice není skládací, ale přesto z XB400 

uděláte kompaktní hranol o velikosti zhruba 17 x 2,7 x 17 cm.

doplňky pro chytré televizory Hyundai Smart

Příslušenství k překvapení roku
Recenzi na první u nás prodávaný chytrý televizor značky Hyundai jsme přinesli v červnovém 
čísle. řekli jsme si však, že by za samostatnou recenzi stály i samotné doplňky. Tady jsou.

cena: 499 Kč

popis: Wi-Fi adaptér pro USB

vstup: USB

rozměry (švh); 
hmotnost:

20 x 70 x 9 mm;  
5 g

určen pro televizory: DLH 32285 Smart, LLF 
22185 Smart, LLF 22285 
Smart, LLF 24185 Smart, 
LLF 32185 Smart, LLH 
24285 Smart, LLH 26185 
Smart, LLH 26285 Smart

cena: 699 Kč

popis: pohybový dálkový ovladač 
pro navigaci na webových 
stránkách

napájení: 2x mikrotužkové baterie 
(AAA)

rozměry (švh); 
hmotnost:

35 x 181 x 24 mm;  
60 g

určen pro televizory: DLH 32285 Smart, LLF 
22285 Smart, LLH 24285 
Smart, LLH 26285 Smart

cena: 1.498 Kč

popis: kamera se 
stereomikrofonem pro 
Skype

vstup: USB

rozměry (švh); 
hmotnost:

104 x 106 x 39 mm; 
120 g

určen pro televizory: DLH 32285 Smart, LLF 
22285 Smart, LLH 24285 
Smart, LLH 26285 Smart

Hyundai USbWIFI1 Hyundai Motion RC
Hyundai Skypecam
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Acer změnil kormidlo vývoje svých tabletů a na-

místo těch extrakvalitních, vyhrávajících všech-

ny možné ceny (viz Acer A100, Inspirace Euro-

nics prosinec 2011), uvádí letos tablety spíše 

levnější a levné. Do první z obou kategorii patří 

i A1 s přídomkem 810, který je ovšem vybaven 

LCD displejem typu IPS s  těmi nejvyššími po-

hledovými úhly a systémem Android 4.2!

Na  omak příjemné plastové tělo nabídne 

dobrý úchop a potěší i  celková kompaktnost. 

V této cenové relaci ale pochopitelně neočeká-

vejte vlastnosti nejvyšší třídy dvakrát (i více) tak 

drahé, tedy maximální možnou čitelnost disple-

je na přímém slunečním světle a zejména pře-

hrávání videa s vysokým rozlišením v kvalitě Full 

HD. S oběma položkami mají ovšem problém 

i ty nejdražší výrobky.

Kompaktní
Při rozměrech poloviny formátu A4 a hmotnosti 

asi 400 gramů se jedenáct milimetrů tlustý tab-

let velice dobře drží v ruce. Nicméně regulace 

hlasitosti, která je na širší straně, pracuje příliš 

lehce, takže když na  ni tablet položíte, stává 

se, že se sama posouvá. Na jednoduchý stisk 

reaguje i zapínání, resp. vypínání. Zabudovaný 

zesilovač nemá nijak velký výkon a ozvučit i ma-

lou místnost lze jen velmi těžko. Takže si při-

pravte sluchátka, u tohoto přístroje totiž nejsou 

v ceně. A když jsem u minusů či „minusů“. Dis-

plej za slunečného dne poměrně rychle vadne 

i po maximálním vytažení jasu, který nepracuje 

v automatickém režimu. To ale na druhou stra-

nu není žádné překvapení a své třídě rozhodně 

odpovídá. 

Kde je horní a  dolní strana, nijak nepozná-

te, protože jméno výrobce je pouze na  zadní 

straně a  fyzická tlačítka na  čele zcela chybí. 

Ta jsou na boku a na kratším je zapínání table-

tu, připojení sluchátek a microUSB, na delším 

pak hlasitost, miniHDMI a  mechanika karty 

microSD. Hlavní ovládací tlačítka jsou – jak je 

dnes nejčastěji zvykem – přímo na displeji a jde 

o  obvyklé zpět, domů a  seznam spuštěných 

aplikací. 

Solidní kompatibilita 
Z  aplikací jsme vyzkoušeli celou řadu těch 

nejoblíbenějších, včetně Angry Birds, iVysílání 

ČT, videopřehrávače MX Player, čtečky Cool 

Reader či náročné hry Air Attack HD. Výtečně 

fungovala i videopůjčovna Voyo, která bez potíží 

registrovala zařízení, naopak k  dispozici nebyl 

archiv televize Prima, což je určitě škoda. MX 

Player pracoval s nejrůznějším videem výtečně 

a  tablet s výjimkou kvalitních záznamů ve Full 

HD (WMV HD, resp. MKV) vše také bez potí-

ží zvládal i po hardwarové stránce. Běžný film 

s  kodekem X.264 s  externími titulky tak není 

problém, stejně jako například klasické XviD 

v  nízkém rozlišení či jednodušší MKV. Teen-

agera tahle hračka rozhodně potěší. Navíc díky 

příjemnému obrazovému podání se sklonem 

k  přirozeným barvám a  excelentním pohledo-

vým úhlům bude sledování pohodové za každé 

situace. 

Iconia A1-810 se i  po  spuštění Wi-Fi velice 

rychle dobíjí (kolem 2,5 hodiny) a také – za stej-

ných podmínek – slušně dlouho vydrží i na aku-

mulátor – při práci s Voyo jsme dosahovali času 

kolem pěti hodin. Při kombinované činnosti 

i o hodinu více. Tablet tak za  rozumné peníze 

nabízí výbornou kombinaci cena/výkon v  ja-

kémkoli ohledu. A to je zřejmě to, na co se Acer 

nyní zaměřuje.
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tablet Acer Iconia Tab A1-810

Levný a lehký

cena: 4.988 Kč

displej: 20,1 cm (7,9"), 16:9, 
1 024 x 768 bodů

procesor;  
paměť a disk

MediaTek, 1,2 GHz, 
čtyři jádra; 1 GB RAM, 
16 GB (plus mechanika 
microSD)

napájení: Li-Ion, 5 280 mAh

vstupy/výstupy: miniHDMI, microUSB, 
sluchátka (jack 3,5 mm), 
Wi-Fi, Bluetooth

rozměry (švh), 
hmotnost:

209 x 146 x 11 mm; 
410 g

Acer Iconia Tab A1

podívejte se na podobný model v inspiraci 2/2013 na straně 25.

Malý, elegantní a dobře se dr-
žící tablet s displejem typu IPS 
upoutá i nízkou hmotností a ve-
lice dobrou cenou i výbavou. 

eleganci mu upřít nelze, v ruce se dobře drží – jen si musíte dát pozor, abyste ho nepostavili na ovládání hlasitosti.

Výkonná pračka
Electrolux EWT1266EDW 
šetří váš čas i životní prostředí

Vrchem plněná automatická pračka EW-
T1266EDW podává díky pokročilé technologii 
výjimečný výkon, až 1200 otáček za minutu. 
Vypere najednou 6	kg	prádla. V souladu s no-
vými směrnicemi EU jí byla přidělena energetická 
třída A++. Jedná se tedy o jeden z energeticky 
nejefektivnějších způsobů praní prádla.

S funkcí TimeManager® budete mít dokonalou 
kontrolu nad svým praním. Díky ní můžete upravit 
délku cyklu podle toho, kolik času máte. Navíc ji 
lze kombinovat s funkcí odloženého startu, která 
umožňuje posunout spuštění pracího cyklu až o 20 
hodin. Už nezáleží na tom, kdy naplníte pračku. 
Nyní máte možnost načasovat ukončení cyklu 
přesně na chvíli, kdy jste připraveni prádlo vyndat. 
Váš program už nebudete podřizovat praní: to teď 
nyní zapadne přesně do vašich plánů. 

LCD	displej	zaručuje snadné a intuitivní ovládání 
jedním prstem. LED kontrolky, které vám přehledně 
ukážou momentální nastavení, nabízejí to nejjedno-
dušší ovládání. Na displeji se také zobrazuje čas, 
který zbývá do konce pracího cyklu. Samozřejmostí 
jsou české popisky ovládacího panelu.

Tato pračka má dvířka bubnu navržená tak, aby 
se vždy lehce otevírala a umožňovala bezpečný 
přístup. Stiskem tlačítka uvolníte mechanismus, 
který lehce a bezpečně otevře dvířka.

Pračka je k dostání v bílé barvě a její rozměry jsou 
89 cm x 40 cm x 60 cm.

Pračky Electrolux, s horním a předním plněním, 
se pravidelně umisťují ve spotřebitelských testech 
časopisu dTest na předních příčkách. 

Více na www.electrolux.cz.
 
Sledujte nás na Facebooku. Electrolux Česká 
republika - místo plné nápadů a inspirace pro 
vaši domácnost:  
www.facebook.com/ElectroluxCeskarepublika.
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Zatímco dnes chytré telefony – i v rámci střední 

třídy – bobtnají a bobtnají, Alcatel se u Touch 

Star vydal opačným směrem. Navrhl kompakt-

ní přístroj, který skvěle padne nejen do každé 

kapsy, ale i do každé ruky, včetně té ženské či 

dívčí. Nutno říci, že právě tuto vlastnost oce-

ňujeme nejvíce. Zvláště v kombinaci se zmiňo-

vanou výbavou, možnostmi danými operačním 

systémem Android 4.1 a propracovanější sprá-

vou dvou SIM karet, které u  tohoto telefonu 

můžete, ale také nemusíte využít. 

Výbava
Zmínka byla o  zajímavé výbavě. Tu předsta-

vuje už samotný displej typu AMOLED s odol-

ným krycím sklem Corning Glass a fotoaparát 

s  automatickým ostřením 

i  přes dotek na  displeji, 

vybavený bleskem (LED) 

a  nahráváním do  HD 

Ready (720p, 30 sn./s, 

ve  formátu H.264). Dále 

tu najdete dvoujádrový 

procesor s  taktem 1 GHz 

dostačující i  pro aplika-

ce typu televizní archivy, 

resp. vysílání (iVysílání ČT, 

ČT24, Prima či opět bez-

problémové Voyo), nároč-

nější hry (např. AirAttack 

HD) a  bez problémů fun-

govala i  populární čtečka 

e-knih Cool Reader. Ne-

jinak tomu bylo s  video-

přehrávačem MX Player, 

který zvládl i  rozlišení HD 

Ready, byť někdy s drob-

nými potížemi. Ty vykazovalo rovněž iVysílání, 

které záhy po spuštění pořadu ohlásilo chybu 

komunikace se serverem, ale to nemusí být 

nutně problém aplikace na  daném telefonu. 

A  abychom nezapomněli – vedle mechaniky 

paměťové karty je tu i  dvojice mechanik pro 

karty typu microSIM. Užívat si tak můžete na-

příklad volání u dvou operátorů. Nyní lze také 

ve správě SIM karet přiřadit z databáze kon-

taktů konkrétní telefonní číslo (čísla) k  jedné 

z karet, která se následně při volání vždy pou-

žije, což dříve u Alcatelu nešlo. 

Výborný displej, solidní výkon
Přesně v duchu mezititulku je displej z  orga-

nických LED diod, tzv. AMOLED (diody emitu-

jící světlo organicky, tj. displej je bez podsvíce-

ní) výborný a s excelentními pohledovými úhly. 

Jeho kvality jsou znát i na přímém slunečním 

světle, kde nevadne tak rychle jako tradiční 

LCD, i když viditelnost pochopitelně poklesne. 

Výrobce zdůrazňuje „displej téměř bez okrajů“, 

ale to je marketing, a trochu to platí jen o dvou 

stranách a ani tam nejde displej vysloveně až 

k rámečku. 

Přínosem je i  velice dobrý fotoaparát s  při-

světlením LED diodou, který solidně pracuje 

i  za  nižší viditelnosti, např. v  místnosti – dejte 

jen pozor na  špatný překlad nastavení kvality 

ve videu. Přínosem je však i  ten nejmoderněj-

ší operační systém a zejména pak jeho stabilní 

chod po celou dobu testu, tj. více než týden. 

Dříve se v některých recenzích zmiňovala vyšší 

cena, ale to už nyní neplatí a ta stávající je vzhle-

dem k tomu, co telefon nabízí a jak se za pro-

vozu chová, rozhodně adekvátní. Potěšila nás 

ale i  jistá bytelnost konstrukce dávající naději 

na delší životnost a design s imitovaným kovem 

po stranách. Ocenili bychom zejména odolnost 

proti stékající vodě, kterou dříve tento výrob-

ce u  telefonů v podobných cenových relacích 

nabízel. V každém případě je však Alcatel One 

Touch Star velice rozumnou koupí nejen pro 

toho, kdo potřebuje dvě karty SIM.
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chytrý telefon Alcatel One Touch Star

Šikulka do každé kapsy

cena: 4.995 Kč

podporované sítě: GSM (4 pásma), UMTS 
(EU), HSPA; GPS s A-GPS

displej; paměť: 10,2 cm (4"), 480 x 800 
bodů, 16,8 mil. barev; 
4 GB, mechanika karet 
microSD (až 32 GB)

napájení: akumulátor Li-Ion, 
1 500 mAh

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

rozměry (švh), 
hmotnost:

61 x 118 x 10 mm;  
120 g

Alcatel One Touch Star (6010D)

příjemně do ruky padnoucí telefon na dvě sim karty s vynikajícím displejem a výbavou.

Ve třech výborně navržených barvách přichází na 
trh nevelký telefon střední třídy s hodně zajíma-
vou koncepcí a výbavou. Zaujmout má především 
ženy a dívky.

Perfektní do ruky se zajímavými barevnými provedeními 
a kvalitním displejem. Pro náročnější ženu a dívku je zjevně 

ideální a výborný bude i pro toho, kdo požaduje rozměrově malý 
chytrý telefon se solidními vlastnostmi a dobrou cenou.

EURONICS – NEJLEPŠÍ MÍSTO PRO VAŠE NÁKUPY!

VÍCE NEŽ 150 PRODEJEN

NOVINKY EURONICS
KATALOGKATALOG
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Notebook Sony VAIO Fit 15E
• procesor Intel Pentium B987 (1,5 GHz)
• grafická karta nVidia GeForce GT 740M 1 GB
• Bluetooth, Wi-Fi, USB 3.0, HDMI
• Microsoft Windows 8

13 990,-

  

Notebook Sony VAIO Fit 15E

EXKLUZIVNÍ MODEL



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

PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY
Záruční dobu lze podle vaší volby prodloužit o jeden, dva nebo tři roky.

domácí spotřebiče

spotřební elektronika

IT technika
PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY

Notebook Acer Aspire V5-431P
• dvoujádrový procesor Intel Pentium, Windows 8
• 4 GB paměť RAM, 500 GB HDD, DVD±R/RW, grafická karta HD Graphics
• Bluetooth, Wi-Fi, webkamera, HDMI, USB

11 990,-
Notebook Acer V5-571
• dvoujádrový procesor Intel Core i3
• úhlopříčka 15,6“, DVD±R/RW, Intel HD 3000
• Wi-Fi, Bluetooth, webkamera, HDMI, Windows 8

10 990,-

Dotykový tablet Prestigio
MultiPad PMP5588C DUO
• paměť 8 GB, Wi-Fi, procesor ARM (1,5 GHz)
• webkamera, integrovaný mikrofon
• USB, výdrž baterie 120 hodin
• stylové kožené pouzdro součástí balení

Dotykový tablet Samsung Galaxy Tab 3 
• dvoujádrový procesor Marvell
• Wi-Fi, Bluetooth, USB
• paměť 16 GB, GPS, webkamera
• podpora paměť. karet microSD

14“
DOT. DISPLEJ

Tenký a přitom výkonný!

Užijte si video, hudbu, obrázky i e-knihy!Široká obrazovka, bohatá nabídka aplikací!

8“

ANDROID 4.2

OP. SYSTÉM

ANDROID 4.1

OP. SYSTÉM

8“

2
JÁDRO

2 990,-8 690,-

WIN 8
OP. SYSTÉM

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

Vztahuje se na:
domácí spotřebiče
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NAHODILÉ POŠKOZENÍ

PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY
Záruční dobu lze podle vaší volby prodloužit o jeden, dva nebo tři roky.

domácí spotřebiče

spotřební elektronika

IT technika
PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY

Dotykový tablet Prestigio
MultiPad PMP5588C DUO
• paměť 8 GB, Wi-Fi, procesor ARM (1,5 GHz)
• webkamera, integrovaný mikrofon
• USB, výdrž baterie 120 hodin
• stylové kožené pouzdro součástí balení

Užijte si video, hudbu, obrázky i e-knihy!

LED TV Gogen TVL 32167 DLCRR
• HDTV (MPEG-4) tuner, USB
• Nahrávání na HDD nebo flash disk
• HDMI, dětská pojistka
• energetická třída A

Gogen TVL 24167 LCRR
• úhlopříčka 60 cm, nemá 100 Hz
• cena 4 699 Kč

Gogen TVL 22167 LCRR
• úhlopříčka 56 cm, nemá 100 Hz
• cena 4 299 Kč

Televize Philips 47 PFL 5028K
• Full HD rozlišení 1920x1080 pxl, 300 Hz Perfect
   Motion Rate, Ambilight, integrované Wi-Fi
• aplikace Smart TV: funkce Catch-Up TV, Netflix
• online aplikace, online videopůjčovny, otevřený
   internetový prohlížeč, YouTube, Facebook
• služba Skype, Twitter, energetická třída A++

Philips 42 PFL 5028K
• úhlopříčka 107 cm
• energetická třída A++
• cena 18 990 Kč 

SMART
TV

DVB-T/C/S2
TUNER

3D
TV

AMBILIGHT
FUNKCE

23 990,-
Funkce Ambilight
Díky této patentované technologii bude vaše obrazovka vypadat větší – a váš
vizuální zážitek bude ještě podmanivější. Technologie promítá měkkou vnější
záři ze strany televizní obrazovky na stěnu kolem. Barva se automaticky
přizpůsobuje barvě obrazu na televizoru.

SMART 3D televizor LG 42LA620S
• Full HD rozlišení 1920x1080 pxl, 200 Motion Clarity 
Index,  výkonný dvoujádrový proces M13
• SMART Share (chytré sdílení USB, DLNA), Dual Play, 
DVB-T/C/S2 HD tuner, možnost nahrávání DVB-T/C/S2 
vysílání na externí HDD, konverze z 2D na 3D obraz
• zabudovaná WI-FI, podpora chytrých tel. s OS Android 
jako ovladače, WiDi (bezdrátový přenos obrazu), 4 ks 3D 
brýlí v balení, možnost Magic dálk. ovladače

LG 32LA620S – jako 42LA620S, úhlopříčka 82 cm, 
en. třída A, cena 12 990 Kč 

LG 47LA620S – jako 42LA620S, úhlopříčka 120 cm, 
cena 21 990 Kč 

LG 60LA620S – jako 42LA620S, úhlopříčka 152 cm, 
cena 36 890 Kč

15 990,-

6 490,-
100 HZ
CLEAR MOTION PICTURE

DVB-T/C
TUNER

A+

SMART
TV

Funkce Record Ready
Nahrávejte digitálně vysílané televizní pořady na připojený fl ash disk nebo externí pevný disk. 
Přes EPG (elektronický programový průvodce), pokud TV podporuje, nastavením časovače na 
určitý čas nebo prostě stiskem tlačítka Record v danou chvíli. Na nahraný pořad se pak můžete 
podívat kdykoliv později. Budete ho mít totiž uložený na připojeném USB disku.
.

81 cm

119 cm

107 cm

DÁREK+
 za 1,-



POJIŠTĚNÍ NAHODILÉHO POŠKOZENÍ
Pojištění Vaše zboží ochrání proti nenadálým 
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kamery

NAHODILÉ POŠKOZENÍ

HiFi systém LG CM2030
• CD přehrávač • dálkové ovládání • podporované formáty WMA/MP3
• audiovýstup na sluchátka

Navigační systém GPS TomTom GO 500
Europe Lifetime mapy
• úhlopříčka 5“, dotykový displej • 3D mapy • držák Click & Go
• nabíječka do auta • USB kabel pro PC součástí balení
• doživotní aktualizace map Evropy • doživotní přístup ke služně TomTom Traffic

Digitální fotoaparát Nikon Coolpix P520
• optická stabilizace obrazu VRII • Full HD video
• vestavěné Wi-Fi a GPS modul 
• LCD displej 8 cm • konektory A/V, USB, HDMI (mini)

Digitální fotoaparát Olympus VH-520 
• optický stabilizátor obrazu • Multimotion Movie IS stabilizace – minimalizuje
  otřes při natáčení videa • Full HD video 
• LCD displej 7,6 cm • konektory HDMI (mini), USB

3 990,-

PORTABLE IN 
VSTUP

3D
MAPY

42 X
OPT.  ZOOM

18 Mpx
ROZLIŠENÍ

CMOS

14 
Mpx

ROZLIŠENÍ

CMOS

10 X
OPT.  ZOOM

2 490,- 5 790,-

9 490,-

USB
VSTUP

400 W
VÝKON

BLUETOOTH
HANDS FREE

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
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NAHODILÉ POŠKOZENÍ

PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY
Záruční dobu lze podle vaší volby prodloužit o jeden, dva nebo tři roky.

domácí spotřebiče

spotřební elektronika

IT technika
PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY

3 999,-

Napařovací žehlička Rowenta DW6020
• aut. vypínání – 8 min. ve svislé poloze
  nebo 30 s vodorovně na boku
• povrch laser pro vynikající odolnost
  proti poškrábání a kluznost

1 999,-

Šnekový odšťavňovač Moulinex In� ny
Press Revolution ZU500832
• revoluční šneková technologie pomalého
  lisování • získá až o 35 % více šťávy, vitamínů
  o 30 % a více až o 75 %
 antioxidantů než odstředivý odšťavovač

5 999,-

Domácí pekárna ETA
Duplica Vital 2147 90010
• program kvašení – pro vypěstování živých kultur
  kvásků, jogurtů, sýrů, sladů • 13 předvolených programů 
• variabilní: 2 nádoby s nepřilnavým
  povrchem – jeden velký nebo dva
  malé chleby • dvouháková technologie;
  tři velikosti hnětacích háků (6 ks)

Zubní kartáček Oral-B
Professional Care 500 D16.553U DUO
• systém čištění 3D • profesionální dvouminutový časovač (4x 30s)
• jednokartáčková hlava Precision Clean s vlákny
  Interdental, Indicatora systémem FlexiSoft
  pro optimální výsledky čištění 2 599,-

Exkluzivní Ecosteam systém
systém pro optimální výstup páry a úsporu energie

Vysoká účinnost
při nízké spotřebě energie

Unikátní program VITAL
umožňuje libovolné osobní nastavení průběhu
předehřátí, hnětení, kynutí, pečení a přihřívání 

3D

Dva elektrické kartáčky v jednom balení
výhodné pro vícečlennou rodinu 

300 W2 400 W

POJIŠTĚNÍ NAHODILÉHO POŠKOZENÍ
Pojištění Vaše zboží ochrání proti nenadálým 
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NAHODILÉ POŠKOZENÍ

PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY
Záruční dobu lze podle vaší volby prodloužit o jeden, dva nebo tři roky.

domácí spotřebiče

spotřební elektronika

IT technika
PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY

Notebook Acer Aspire V5-431P
• dvoujádrový procesor Intel Pentium, Windows 8
• 4 GB paměť RAM, 500 GB HDD, DVD±R/RW, grafická karta HD Graphics
• Bluetooth, Wi-Fi, webkamera, HDMI, USB

11 990,-
Notebook Acer V5-571
• dvoujádrový procesor Intel Core i3
• úhlopříčka 15,6“, DVD±R/RW, Intel HD 3000
• Wi-Fi, Bluetooth, webkamera, HDMI, Windows 8

10 990,-

Dotykový tablet Prestigio
MultiPad PMP5588C DUO
• paměť 8 GB, Wi-Fi, procesor ARM (1,5 GHz)
• webkamera, integrovaný mikrofon
• USB, výdrž baterie 120 hodin
• stylové kožené pouzdro součástí balení

Dotykový tablet Samsung Galaxy Tab 3 
• dvoujádrový procesor Marvell
• Wi-Fi, Bluetooth, USB
• paměť 16 GB, GPS, webkamera
• podpora paměť. karet microSD

14“
DOT. DISPLEJ

Tenký a přitom výkonný!

Užijte si video, hudbu, obrázky i e-knihy!Široká obrazovka, bohatá nabídka aplikací!

8“

ANDROID 4.2

OP. SYSTÉM

ANDROID 4.1

OP. SYSTÉM

8“

2
JÁDRO

2 990,-8 690,-

WIN 8
OP. SYSTÉM
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POJIŠTĚNÍ NAHODILÉHO POŠKOZENÍ
Pojištění Vaše zboží ochrání proti nenadálým 
a nečekaným situacím po dobu dvou let.
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NAHODILÉ POŠKOZENÍ

PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY
Záruční dobu lze podle vaší volby prodloužit o jeden, dva nebo tři roky.

domácí spotřebiče

spotřební elektronika

IT technika
PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY

Automatická pračka AEG 
L75260TLC1
• speciální parní program
  pro osvěžení prádla
• ProTex Plus – nejšetrnější způsob praní
  (zlatý certifikát Woolmark)
• LCS displej, ukazatel zbývajícího času
• odložený start, ochrana proti přetečení
• rozměry (v x š x h ): 89 x 40 x 60 cm

Automatická parní pračka
 LG F84A8TD
• tichý a úsporný motor s přímým   
  pohonem a zárukou 10 let
• 6 MOTION – 6 pohybů pro kvalitní a 

efektivní praní
• 14 pracích programů 
• antialergické máchání (dokonalé 

odstranění pracího prášku)
• LED displej, odložený start
• rozměry (v x š x h ): 85 x 60 x 59 cm

Myčka nádobí Bosch 
ActiveWater SMS57E28EU
• tichá nerezová myčka (hlučnost 46 dB)
• 5 mycích programů
• technika střídavého mytí
• rozměry (v x š x h ): 84,5 x 60 x 57 cm

Automatická pračka 
Whirlpool AWO/C 7420 S
• 1 200 ot./min.
• funkce 6. smysl Colors
  15° – efektivní a úsporné praní
  i při nízké teplotě
• 14 pracích programů, LED displej
• rozměry (v x š x h ):  84,5 x 59,5 x 57,5 cm

14 490,-

76.
SMYSL

8 990,-

13 990,- 10 990,-

14 SAD
NÁDOBÍ ZÁSUVKA

Šnekový odšťavňovač Moulinex In� ny
Press Revolution ZU500832
• revoluční šneková technologie pomalého
  lisování • získá až o 35 % více šťávy, vitamínů
  o 30 % a více až o 75 %
 antioxidantů než odstředivý odšťavovač

Vysoká účinnost
při nízké spotřebě energie

Zásuvka Vario
zásuvka Vario – třetí úroveň pro ukládání
kuchyňského nádobí 

6. smysl
zaručuje, že se průběh praní přizpůsobí velikosti dávky
prádla a zároveň snižuje teplotu při praní,
čímž ušetří až 40 % vody, času a energie

Invertor motor
pro zvýšený výkon a velmi tichý chod

Parní praní
pára přirozeně uvolňuje vlákna, čímž umožní pracímu prostředku 
proniknout do hloubky a odstranit i velmi odolné skvrny

Dva elektrické kartáčky v jednom balení
výhodné pro vícečlennou rodinu 

PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY
Záruční dobu lze podle vaší volby prodloužit o jeden, dva nebo tři roky.

domácí spotřebiče

spotřební elektronika

IT technika
PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY

Kombinovaná chladnička 
Siemens KG 36EAW40
• užitný objem celkem 303 l
• užitný objem chladničky 211 l
• užitný objem mrazničky 92 l
• flexibilní přihrádky
• LED displej, zvukový a optický signál
  při otevřených dveřích a zvýšení teploty
• funkce superchlazení, flexibilní přihrádka 

na drobné potraviny nebo láhve
• nerezový držák na láhve, LED osvětlení
• CollBox pro skladování čerstvého masa 

a ryb
• CrisperBox pro skladování ovoce
  a zeleniny
• rozměry (v x š x h ): 186 x 60 x 65 cm

Kombinovaný sporák
Mora KS 715 MW
• 6 programů pečení, včetně pečení horkým 

vzduchem
• dětská pojistka, programovatelné digitální 

hodiny
• drátěné rošty – závěsy + maxi pekáč, rošt
• hluboký plech součástí balení
• rozměry (v x š x h ): 85 x 50 x 60,5 cm

Kombinovaná chladnička 
Samsung RB29FSRNDWW
• užitný objem celkem 290 l
• užitný objem chladničky 192 l
• užitný objem mrazničky 98 l
• lehce posuvné police, košík, chladicí zóna
• velmi tichý chod 41 dB
• LED displej, beznámrazová
• samostatný košík na omáčky
• skleněné police, antibakteriální úprava
• invertorový motor se zárukou 10 let
• rozměry (v x š x h ): 178 x 59,5 x 64,7 cm

13 990,- 9 990,-

15 990,- 6 990,-

NO FROST
TECHNOLOGIE

ADAPT COOL
SYSTÉM

38 DB

NO FROST
TECHNOLOGIE

A+

TROUBA

ELEKTRICKÉ
ZAPALOVÁNÍ

Beznámrazový systém No Frost
cirkulace vzduchu snižuje vnitřní vlhkost a nevzniká
námraza, tzn. není potřeba rozmrazovat chladničku 

A

IonAir s Mutilflow 360 C°
ideální mikroklima
pro uchování potravin

Skleněné police
(částečně vysunovací)

AdaptCool
inteligentní systém
přizpůsobení se
návykům uživatele

Crisp zóna
pro ideální skladování 
ovoce a zeleniny

Fast Freeze
rychle zmrazí velký 
nákup

XXL SpaceBox
pro objemné potraviny

NoFrost Plus
snižuje tvorbu ledu 
a udržuje čerstvosta udržuje čerstvost

Fresh zóna
prodlužuje  čerstvost 
potravin při teplotě 
okolo 3 C°

IonAir s Mutilflow 360 C°IonAir s Mutilflow 360 C°

pro uchování potravin

(částečně vysunovací)

pro ideální skladování 

pro objemné potraviny

Kombinovaná chladnička 
Gorenje NRK 6192 JW
• užitný objem celkem 306 l
• užitný objem chladničky 221 l
• užitný objem mrazničky 85 l
• AdaptCool – inteligentní systém
  sleduje návyky uživatelů
  a optimalizuje prostředí
  uvnitř chladničky
• aut. odmrazování chladničky
• ionizátor vzduchu v chladničce
• 4 skleněné police, hlučnost 42 dB
• LED osvětlení ze stropu
• držák na láhve
• rozměry (v x š x h):
  185 x 60 x 64 cm
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Startujeme!
Už brzy ráno dvacátého pátého července se 

před prodejnou utvořila dlouhá fronta. Přesně 

v  devět hodin se pak otevřely dveře prodejny 

a přicházející „vlétli“ do nového ráje bílé i černé 

techniky, do  kouzelného světa slev, které jim 

byly předtím avizovány v  letácích doručených 

do  schránek. Otevření prostějovské prodejny 

ale bylo něčím jiné: v rámci otevírací kampaně 

totiž prodejna připravila speciální akci s názvem „Vraťte starý spotřebič a máte slevu až 1.000 Kč 

na  nový“. Za  přinesený starý spotřebič pak 

příchozí dostali slevovou poukázku na  nákup 

nových výrobků. Tato akce se stala pro mnoho 

návštěvníků lákadlem! 

„Akce s vrácením starých spotřebičů se ujala. 

Na začátku dne příchozí nosili spíše menší spo-

třebiče, ale během dne chodili lidé s tím, že mají 

doma starý spotřebič, který by chtěli odevzdat, 

ale nemají ho jak odvézt. Domluvili jsme se s nimi 

tedy na odvozu. Za každý odevzdaný spotřebič 

příchozí dostali poukaz, který do měsíce mohou 

uplatnit při nákupu dalšího zboží u nás,“ komen-

toval situaci vedoucí prodejny Jiří Pácl. 

Nové spotřebiče – pračky, ledničky, sušičky 

– jsou energeticky úspornější než modely staré 

dvacet let. Především třídy A a vyšší (A+, A++, 

A+++) mají nižší spotřebu elektrické energie, 

ale u praček a myček je nezanedbatelná také 

úspora vody. 

Na  stránkách www.energetickyporadce.cz 

si každý může spočítat, kolik s novým spotře-

bičem ušetří, i  to, kdy se mu investice za  jeho 

koupi vrátí.

Ekologickou likvidaci spotřebičů 
zajišťuje společnost Elektrowin
Nová prodejna opět odpovídá standardům 

prodejní sítě Euronics. Na  700 m2 prodejní 

plochy mají zákazníci snadný přístup ke zbo-

ží; každé si mohou sami či s pomocí obsluhy 

vyzkoušet. Díky velké prodejní ploše je po-

hromadě ucelená nabídka všech spotřebičů 

do domácnosti. Od malých kuchyňských po-

mocníků přes prostředky k  úklidu (vysavače, 

žehličky), domácí spotřebiče, velké spotřebi-

če, široký výběr televizorů, fototechniky, ne-

přeberné množství počítačové a  kancelářské 

techniky. Samozřejmostí je i otevřená prezen-

tace notebooků, tabletů, mobilních telefonů 

a novinek poslední doby.

otevřel svou další prodejnu v Prostějově
EURONICS 
Ještě nedávno museli obyvatelé Prostějova i zákazníci z blíz-
kého okolí navštěvovat prodejnu Euronics v obchodním centru 
OC Interspar. Od 25. července se však prodejna přestěhovala 
na novou adresu u centra ObI, na ulici Konečná č. p. 4564.

1



inSPirace eUrOnicS • 4/201338 39inspirace euronics • 4/2013foto: Lenovo, Sonyautor: Milan Loucký, foto: HP

žívat jako tablet nebo s klávesnicí pak jako net-

book. Výhodou takových zařízení (Acer, Asus, 

Sony) je, že v  klávesnicové časti je i  přídavná 

baterie, která prodlužuje „životnost“ celého pří-

stroje na deset i více hodin bez nutnosti připojo-

vat ho k napájení. 

Konec notebooků?
Tablety zpočátku překonávaly všechna oče-

kávání. V posledním roce se zase objevují od-

hady prodejů především přenosných počíta-

čů – směrem dolů. A protože tablety používají 

různé procesory, především ARM, první, komu 

jejich rostoucí hegemonie na trhu začala vadit, 

byl výrobce procesorů – společnost Intel. Ne-

víme, zda prvopočátkem projektu přenosného 

malého počítače s dlouhou výdrží a s rychlým 

probouzením ze stavu spánku nebo z  vypnu-

tého stavu bylo zjištění, že při psaní dlouhých 

textů stejně k  tabletu lidé potřebují klávesnici, 

nebo zda Intel prostě chtěl omladit kategorie 

netbooků či přenosných počítačů, jisté však je, 

že právě on to byl, kdo vymyslel kategorii Ultra-

book. Kategorii počítačů, které jsou přenosné 

a  přitom jsou srovnatelné svými schopnostmi 

(výdrž, mobilita) s tablety – a navíc si zachová-

vají ráz notebooků, či spíše netbooků. 

Kategorie Ultrabook
Ultrabook je označení skupiny notebooků pl-

nících specifikace stanovené společností Intel. 

Název Ultrabook má Intel chráněný ochrannou 

známkou. Tato kategorie notebooků byla Inte-

lem vytvořena jako odpověď na MacBook Air 

od Applu a rozšiřující se kategorii tabletů posta-

venou na  ARM procesorech. Vlastní koncept 

kategorie Ultrabook byl oznámen na  veletrhu 

Computex v  roce 2011. Základem bylo tenké 

zařízení – tehdy do 20 mm tloušťky – s proceso-

ry Intel (jak jinak), snadno přenositelné a s delší 

životností baterií, než mají ostatní notebooky. 

Intel doufal, že zastaví propadající se trh počí-

tačů proti rostoucí konkurenci chytrých telefonů 

a tabletů.

Vývoj jde ale dál, a tak se letos objevily mo-

derní ultrabooky, postavené na nových proce-

sorech Intel s  kódovým označením Haswell. 

U nich je – díky jejich snížené spotřebě – mož-

né dosáhnout znatelně vyšších hodnot výdrže 

na  akumulátory, tedy bez nutnosti je dobíjet. 

Typickým příkladem špičkového ultrabooku je 

Sony Vaio Pro 13, který má v  sobě procesor 

Intel i7 Haswell a  jehož doba provozu na  ba-

terie přesahuje výrazně osm hodin. Vyrábí se 

ve dvou provedeních – ve 13,3- a 11palcovém 

– s procesory i7 a i5. 

Co je základem ultrabooků
Ultrabooky nastupují na  trh a  velikost displejů 

se přesunuje od  malých – desetipalcových – 

směrem k větším displejům. Typicky je to dnes 

13,3palcový dotykový displej. Jednoticím prv-

kem jsou i Windows 8. 

První generace specifikace Ultrabooku patří 

do října 2011 a nesla název Huron River. Druhá 

se objevila v červnu 2012 a měla název Chief 

River. Od června tohoto roku se setkáváme se 

specifikací Shark bay (Zátoka žraloků), kterou 

charakterizují: 

• procesory Intel Haswell s  mikroarchitektu-

rou na čipu a celkovou spotřebou jen 11,5 či 

15 W (první a druhá generace měla 17 W); 

• maximální výška v zavřeném stavu do 23 mm 

(zatím jeden ze dvou počítačů vyhovujících 

této specifikaci, Sony Vaio Pro 13, má v nej-

vyšším místě 17 mm a je to momentálně nej-

lehčí ultrabook na světě; v současnosti dru-

hým ultrabookem splňujícím požadavky třetí 

generace je Samsung Series 5 Ultra Conver-

tible);

• minimální doba „životnosti“ na baterie – mi-

nimálně šest hodin při přehrávání videa v HD 

rozlišení a  nejméně devět hodin při běžné 

práci s Windows 8 (při testování Sony Vaio 

Pro 13 nám vycházela doba provozu 9,5 ho-

diny ve Windows 8);

• doba probuzení z  režimu spánku do  tří 

sekund (Sony Vaio Pro 13 to stihne za  1,2 

sekundy);

• minimální rychlost přenosu dat (na pevný či 

SSD disk) 80 MB/s (Sony Vaio Pro 13 splňuje 

toto doporučení s obrovskou rezervou, jeho 

rychlost čtení ze 128GB SSD disku je přes 

310 MB/s);

• pouze dotyková obrazovka – z předchozích 

doporučení plyne použití portů USB 3.0 

(Sony Vaio Pro 13 má dva porty USB 3.0, 

z nichž jeden slouží i pro nabíjení externího 

zařízení – třeba smartphonu – i při vypnutém 

ultrabooku). 

• v  oblasti bezpečnosti vybavení ultrabooku 

antivirovým řešením s ochranou proti malwa-

ru – Intel Anti-Theft Technology a Intel Iden-

tity Protection Technology zablokuje počítač 

na dálku a zničí data v případě jeho zcizení 

(některé služby jsou už přímo součástí firm-

waru ultrabooku), když předtím je zloděj vy-

zván, aby přístroj vrátil. 

Kategorie Ultrabook sdružuje nejvyspělejší 

technologie, které jsou momentálně dostupné 

na trhu. I hmotností jsou ultrabooky zajímavé, 

vždyť třeba hmotnost Sony Vaia Pro 13, kte-

ré jsme si vzali jako představitele nejnovějších 

trendů, je jen 60 gramů nad jedním kilogra-

mem. Ultrabook umožňuje běžnou kancelář-

skou práci, ke  které potřebujete klávesnici. 

Na  tabletu se dlouhé texty píšou dost neši-

kovně. Zda však ultrabooky odolají cenovému 

ataku tabletů, není jasné. Vždyť ke  každému 

tabletu můžete bezdrátově (přes Bluetooth) 

připojit klávesnici. 

Jde tedy o  to, co si uživatel vybere. Velkou 

budoucnost mají i  zmíněné Tablet PC. Ultra-

book ale přináší extrémní výpočetní výkon, kte-

rému tablety nemohou konkurovat. Ale přece 

jen. Na  trhu se právě v polovině prázdnin ob-

jevil tablet Asus Nexus model 2013, vyrobený 

ve spolupráci s Googlem. Má Android 4.3, který 

umožňuje vytváření uživatelských účtů. A  jeho 

čtyřjádrový procesor ve spolupráci s výkonnou 

grafikou umožní hrát i náročné hry. 

Ultrabook prostě nemá na růžích ustláno…

Tablety byly od  prvopočátku postaveny jako 

zařízení určené pro prohlížení webů a  knih 

a měly se stát jakousi elektronickou informační 

deskou, na níž máte hned k dispozici všechny 

informace, které potřebujete. Během času se 

ovšem zjistilo, že tablety se stejně tak dobře vy-

užijí i  jako pracovní nástroj. A to opět urychlilo 

jejich prodeje. Na obrazovce tabletu si může-

te nechat zobrazit virtuální klávesnici, na které 

můžete psát. Příchod a  rozšíření cloudového 

prostředí pak akcelerovalo tablety do sfér, kde 

by je nikdo nečekal – do  provozu. Věc došla 

tak daleko, že v Americe už firmy dávají svým 

zaměstnancům vybrat, zda chtějí – pokud ho 

ke své práci potřebují – tablet, nebo notebook. 

Svět se plní aplikacemi pro tablety. 

V poslední době se objevily i tablety s novým 

operačním systémem Microsoftu – s Windows 

8. Byl to zlom ve  vývoji v  Microsoftu, protože 

tento systém lze dobře ovládat pomocí myši 

či touchpadu i prstem s pomocí dotykové ob-

razovky. Aplikace jsou uzpůsobeny tak, aby je 

bylo možné ovládat prstem – plošky jsou dost 

velké, abyste se do  nich snáze strefili, přibyla 

jednoúčelová tlačítka, ubylo rozbalovacích se-

znamů. Díky tomu je efektivita obsluhy vyšší 

než dříve, protože se akce přímo nabízejí a není 

třeba je hledat v menu, kde nejsou vidět (a uži-

vatel o nich ani neví). 

S příchodem Windows 8 se na  trhu začaly 

objevovat takzvané Tablet PC: zařízení, která 

mají oddělitelnou část s  obrazovkou (tablet) 

od zbytku (klávesnice). Přístroj tak můžete pou-

POčíTAčE • ULTRABOOKY

Pro boj s tablety

Po několik let se na trhu setkáváme s tablety, které dokázaly během několika měsíců naprosto 
rozbít hegemonii především netbooků, tj. přenosných notebooků bez mechaniky DVD. A do-
dnes se nevyvíjí trh pro notebooky, respektive netbooky obecně moc dobře.

Detail kloubu displeje momentálně nejlehčího počítače kategorie Ultrabook – Sony Vaio Pro 13. Při otevírání zdvihá podsvícenou 
klávesnici až o 15 mm. Viditelné výdechy reproduktorů zase míří do obrazovky, kterou využívají jako odrazovou stěnu. i přesto je 

jejich zvuk výborný.

Ultrabook Lenovo s procesorem intel i3, 4 GB raM a hybridním 
diskem 24+500 GB vyniká provedením povrchu. 



Hvězda pro zábavu
Notebook Sony Vaio 15E SVF1521b1
cena: 13.990 Kč

Hvězda pro úspěch
Notebook Samsung NP300E5c-U01cZ
cena: 12.990 Kč

Dotykový tablet Prestigio multiPad PmP7100D
cena: 5.690 Kč

Tato „stylovka“ nabízí dvoujádrový procesor Intel Pentium 987 (1,5 GHz), lesklý displej s úhlopříčkou 

15,5" (39 cm) a samostatnou grafickou kartu Nvidia GeForce GT 740M s 1 GB paměti. Vše doplňují 

4 GB RAM, 500 GB na pevném disku, operační systém Windows 8 a chuťovka jménem techno-

logie NFC. Ta je určena pro spárování kompatibilních sluchátek či reproduktorů, takže se stačí jen 

dotknout…

• Vstupy a výstupy (výběr): HDMI, 2x USB 2.0, USB 3.0, Wi-Fi, Bluetooth, NFC

• Napájení: akumulátor Li-Ion, kapacita neuvedena, až 3,5 hodiny práce

• Rozměry (švh): 380 x 25 x 260 mm

• Hmotnost: 2,5 kg

Notebook vybavený především rychlým procesorem Intel Core i5 pracujícím na frekvenci 2,3 GHz 

(mít můžete i i3) doplňuje grafická karta Nvidia GeForce GT 620M s 1 GB paměti. V ceně dostanete 

i operační systém Windows 8, 4 GB RAM a mj. i 750GB pevný disk. Za pozornost stojí stereofonní 

reproduktory (2 x 1,5 W) a antireflexní displej s podsvícením LED o úhlopříčce 15,6", tj. 40 cm. 

• Vstupy a výstupy (výběr): HDMI, VGA (D-Sub), 3x USB 2.0, Wi-Fi, Bluetooth

• Napájení: akumulátor Li-Ion, kapacita neuvedena (6 článků), až 7 hodin práce

• Rozměry (švh): 368 x 35 x 243 mm

• Hmotnost: 2,3 kg

Desetipalcový (25,7 cm, 1 280 x 800 bodů) tablet s operačním systémem Android 4.0 a dvoujád-

rovým procesorem pracujícím na frekvenci 1,6 GHz nabízí 1 GB paměti RAM a 16 GB prostoru na 

flash paměti doplnitelného o další na kartě typu microSD. Výbavu doplňuje grafická karta se čtyř-

jádrovým procesorem Mali 400 MP, konektor miniHDMI a můžete mít i variantu s modulem pro 3G.

• Vstupy a výstupy (výběr): miniHDMI, sluchátka (jack, 3,5 mm), miniUSB, Wi-Fi, Bluetooth

• Napájení: akumulátor Li-Ion, 6 400 mAh, až 6,5 hodiny práce (video)

• Rozměry (švh): 175 x 260 x 10 mm

• Hmotnost: 660 g
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POčíTAčE • HVĚZDNÉ NOTEBOOKY A TABLETY

Hvězda domácnosti
Notebook Toshiba Satellite c855-22P
cena:  9.690 Kč

Dotykový tablet Goclever Tab 7500
cena: 1.599 Kč

V této ceně dostanete notebook s Windows 8, dvoujádrový procesor Intel Celeron (1,8 GHz), 4 GB 

paměti RAM a pevný disk s kapacitou 500 GB. Zabudován je displej s podsvícením LED diodami 

o úhlopříčce 15,6" (40 cm) a grafická karta Intel HD Graphics. Pozoruhodná je použitá zvuková tech-

nologie SRS Premium Sound HD a za příplatek můžete namísto mechaniky DVD dostat i Blu-ray. 

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

• Napájení: akumulátor Li-Ion, kapacita neuvedena, až 4 hodiny práce

• Rozměry (švh): 380 x 34 x 240 mm

• Hmotnost: od 2,3 kg 

Sedm palců neboli 17,8 cm při poměru stran 4:3 a rozlišení 800 x 480 bodů je zabudováno do ta-

bletu poháněného gigahertzovým procesorem Cortex A8 a operačním systémem Android 4.0. Pro 

vaše data jsou k dispozici 4 GB prostoru, který můžete dále rozšířit prostřednictvím karty microSD-

HC až o 32 GB. Zajímavostí tabletu je dobíjení přes rozhraní USB, což hned tak nějaký nemá. 

• Vstupy a výstupy (výběr): sluchátka (jack, 3,5 mm), miniUSB, Wi-Fi (volitelně adaptér pro 3G)

• Napájení: akumulátor Li-Ion, kapacita neuvedena, až 3,5 hodiny práce

• Rozměry (švh): 120 x 200 x 10 mm

• Hmotnost: 320 g

Okořeňte si zbytek léta zábavou
Dnes vám nabídneme dobré tipy na tři notebooky s Windows 8 a nedotykovými displeji s 
rozlišením 1 366 x 768 bodů. Doplní je trojice tabletů jak v kompaktní, tedy sedmipalcové podobě, 
tak v podobě rozměrnější, tedy desetipalcové.

Dotykový tablet Acer Iconia Tab b1-A71 
cena: 2.599 Kč

Test v dubnovém čísle Inspirace Euronics, hodnocení 100 %.

Kompaktní a lehký tablet tak akorát do ruky vybavený dvoujádrovým procesorem (1,2 GHz) a po-

slední verzí operačního systému Android 4.1. Nabízí výtečnou kombinaci cena/výkon, kvalitní dis-

plej s úhlopříčkou 17,8 cm (7", 16:9) a rozlišením 1 024 x 600 bodů a nechybí ani mechanika karty 

microSD. Pozoruhodná je možnost připojení náhlavní soupravy pro telefonování přes Skype. 

• Vstupy a výstupy (výběr): microUSB; headset, sluchátka nebo mikrofon (jack 3,5 mm); Wi-Fi 

(802.11 b/g/n), Bluetooth

• Napájení: akumulátor Li-Ion, 2 710 mAh

• Rozměry (švh): 197 x 129 x 11 mm

• Hmotnost: 320 g 

855-22P

-U01cZ

Notebook Sony Vaio 15E SVF1521b1
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S  posunem kvality vín, která pijeme, stoupá 

také zájem o jejich bezpečné uchovávání. Bylo 

by přeci škoda zničit kvalitní víno tím, že jej půl 

roku necháme ležet ve spíži. Pokud nemáme 

vinný sklep, můžeme jej nahradit vinotékou, 

která vlastnosti dobrého sklepa napodobí.

O víně chceme vědět víc
I když mám rád dobrá vína, vychutnávaná nej-

lépe přímo ve  vinném sklípku, musím se při-

znat, že vědomosti o víně mám od zkušených 

vinařů a z literatury. Přesto se pokusím shrnout 

ve zkratce to nejdůležitější, co by mohlo kon-

zumenty kvalitních vín zajímat.

Víno je vyráběno z dobře vyzrálých hroznů 

vinné révy tak, že se bobule vylisují, nechají vy-

kvasit a dozrát v sudech nebo moderněji v ne-

rezových tancích. Toť obecně známý postup. 

U bílých vín se z bobulí ihned lisuje mošt a ten 

se stáčí přímo do  nádob, kde kvasí. Růžové 

víno vzniká stejným postupem, ale z modrých 

hroznů, tedy odrůd pro červená vína, a koneč-

ně šťáva na červená vína se vyrábí z pomač-

kaných bobulí, které kvasí v  kádích a  teprve 

po vykvašení se z nich lisuje šťáva. Ze slupek 

získává víno nejen svoji barvu, ale i řadu pro-

spěšných látek.

Přírodní cukernatost určuje 
vlastnosti
Kvašením se v  moštu mění cukr na  alkohol, 

takže sladkost a  množství alkoholu ve  víně 

závisí na počátečním množství cukru v moštu 

a zpracování. Podle cukernatosti moštu pou-

žitého k  výrobě vína je pojmenováváme jako 

stolní, zemské, jakostní a  vína s  přívlastkem, 

což je nejvyšší kategorie, která nás zajímá. 

Mošty pro přívlastková vína nesmějí být dosla-

zovány.

Kabinetní	víno	– pochází z moštu o cuker-

natosti 19–21°; jde zpravidla o  lehčí a  suchá 

vína.

Pozdní	sběr – jak napovídá název, pochází 

z hroznů sbíraných později, kdy jejich cukerna-

tost dosahuje 21–24°; zde se jedná o kvalitní 

suchá či polosuchá vína.

Výběr	z hroznů – pochází z dobře vyzrá-

lých hroznů s vysokým obsahem cukru 24–27° 

a jde o vína s vyšším obsahem alkoholu a ně-

kdy i zbytkového cukru.

Výběr	z bobulí	– z vysoce vyzrálých hroz-

nů s velmi dlouhou dobou zrání a cukernatostí 

vyšší než 27° získáváme plná sladká a polo-

sladká vína.

Výběr	z cibéb – z hroznů extrémně dlouho 

zrajících na vinici, které již z větší části vyschly 

na  hrozinky (cibéby), cukernatost je nad 31°, 

a proto jde o vína sladká.

Ledové víno – vyrábí se z hroznů sklízených 

a  lisovaných za mrazu (minimálně  –6 °C), při-

čemž se při lisování oddělí mošt od  zmrzlých 

krystalků ledu v bobulích. Takto získaný mošt 

představuje asi 20 % objemu. Tak se získá vy-

soce kvalitní surovina, ze které vznikne aroma-

tické sladké víno s nižším obsahem alkoholu.

Slámové	víno – hrozny se po sběru uklá-

dají do dobře větraných prostor na slámu nebo 

zavěšují po  dobu minimálně tří měsíců, což 

způsobí odpaření části vody z bobulí a zvýše-

ní aroma. Cukernatost získaného moštu musí 

přesáhnout 27 ° a zpravidla pak jde o bílá slad-

ká a vzácná vína.

Je pochopitelné, že čím mají mít hrozny 

vyšší cukernatost, tím déle musí zrát nebo je 

třeba další starostlivost. To znamená překonat 

ohrožení úrody zvěří, špačky, hnilobou nebo 

povětrnostními vlivy, což snižuje výtěžnost 

a zvyšuje cenu vín.

Speciální postupy
Setkat se můžeme ještě s pojmy, které si za-

slouží objasnění:

Botrytický	sběr – vína vyráběná z bobu-

lí, na  nichž je ušlechtilá šedá plíseň. Sběr je 

nutné provádět postupně, podle toho, jak po-

stupuje napadení hroznů plísní. Chutná a kva-

litní vína – může se vyskytnout i u  jakostních 

a zemských vín.

Barikovaná	 vína – zrají v  dubových su-

dech, které se smějí použit jen třikrát. Ze dře-

va přecházejí do  vína aromatické látky, které 

ovlivní jeho chuť.

Co vínu škodí?
Asi největším nepřítelem vína je vzduch. To je 

důvod, proč se vinaři snaží udržovat sudy plné, 

a pokud to již nejde, přelévají víno do menších 

demižonů. Proto ve  sklepě vždy kromě sudů 

uvidíte i spoustu různě velkých skleněných ná-

dob. Víte, proč se skladují lahve s vínem nale-

žato? Důvod je v zabránění přístupu vzduchu 

přes korkovou zátku, která by při vyschnutí 

mohla vzduch propustit. Vlhkost je při skla-

dování lahví doporučena v  rozmezí 60–80 %, 

protože při nižší vlhkosti by mohl korek začít 

vysychat.

Také načatou lahev bychom měli vypít nejlé-

pe ještě stejný den. Pokud to nejde, je náhrad-

ním řešením použít zátku s  možností odsátí 

vzduchu v lahvi (což pochopitelně nejde pou-

žít u šumivých vín), ale i tak bychom měli víno 

spotřebovat nejpozději do týdne.

Teplota při skladování vína nesmí být vysoká 

a  zejména nesmí kolísat. Proto je tak výhodné 

DOmácí SPOTřEbIčE • VINOTÉKY

In vinoIn vinoveritas
Dnešním tématem je víno, tedy nápoj, jehož obliba u nás roste nejen co do množství vypitých 
litrů, ale také co do kvality. Není divu. Máme tradiční oblasti vyrábějící krásná vína zejména 
na jižní moravě, ale i v čechách. řada vinařů dnes sbírá za svoje vzorky v prestižních zahra-
ničních soutěžích zlaté medaile a další ocenění, což bylo dříve v konkurenci francouzských, 
italských, španělských a dalších světových výrobců ojedinělé. Máme tedy světově kvalitní vína 
a můžeme na to být hrdí. Doba Ostravského kahanu a Pražského výběru je již naštěstí za námi.

Jak se vína dělí
Vína můžeme pojmenovat i podle 

obsahu zbytkového cukru udávaného 

v g cukru na jeden litr vína:

suché	víno	do 4	g/l;

polosuché	od 4,1	do 12	g/l;

polosladké	od 12,1	do 45	g/l;

sladké	nad	45	g/l.

Můžeme také slyšet o víně lehkém, 

což je víno s nízkým obsahem alkoho-

lu a zbytkového cukru, nebo těžkém, 

tedy s vysokým obsahem alkoholu 

a cukru.
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používající Peltiérovy články mají zároveň i ven-

tilátor, kterým je zajišťována stejnoměrná tep-

lota vnitřního prostoru u  některých z nich. Je 

na zvážení již při nákupu vinotéky, zda zakoupit 

přístroj s  ventilátorem, který poskytne stejnou 

teplotu v  jednotlivých prostorech, nebo si vy-

brat přístroj bez něj a počítat s tím, že v horní 

části prostoru je teplota sice stabilní, ale o něco 

vyšší než dole. Toho konečně můžeme využít 

při skladování různých druhů vín.

Ovládání
I když nebudeme teplotu uvnitř vinotéky měnit 

často, už s ohledem na potřeby vín je výhod-

nější přístup k ovládacímu panelu bez otevření 

dvířek. Zejména při prohlídce návštěvou po-

tom nemusíme vinotéku otevírat, ale postačí 

na chvíli rozsvítit vnitřní osvětlení a můžeme se 

pochlubit i bez „vyrušování“ svého oblíbeného 

moku. Při více prostorech je možné nastavit 

pro každý z nich různou teplotu, což je vý-

hodné pro oddělené skladování různých typů 

vín. Doporučuji před nákupem takové vinotéky 

zkontrolovat v návodu, zda není omezen maxi-

mální teplotní rozdíl mezi jednotlivými prostory. 

Většinou takové omezení nevadí, ale je dobré 

o něm vědět už před nákupem.

Doplňky
Výbavou každé vinotéky jsou rošty, na  které 

ukládáme lahve s vínem. Ty mohou být z drátu 

nebo ze dřeva, které je estetičtější, ale nemá 

vliv na  uchovávaná vína. Kromě digitálního 

ukazatele teploty na ovládacím panelu může-

me přímo do  prostoru zavěsit další kontrolní 

teploměr, aby bylo vidět, že si vína opravdu 

hledíme.

Za  zmínku stojí i  zajímavé řešení zapnu-

tí vnitřního osvětlení při doteku madla na  60 

sekund nebo dosvit po zavření dveří po dobu 

deseti sekund, které se nedávno objevilo.

jeho uchovávání ve sklípku, kde se po celý rok 

teplota drží na  úrovni 8 až 12 °C, podle toho, 

v jaké hloubce je sklep vykopán. Dokonce i svět-

lo je nepřítelem vína, přičemž škodí zejména jeho 

ultrafialová složka. To je kromě teploty důvod, 

proč jsou i pro krátké uskladnění vína nevhodné 

okrasné stojany postavené v  obytných prosto-

rách. Posledním nepřítelem vína, o  kterém se 

zmíním, je pohyb. A to nejen jeho časté přenáše-

ní, ale i vibrace. Proto není pro dlouhodobé skla-

dování vína vhodná obyčejná chladnička.

Dlouhodobé skladování
Sklípek s ideální teplotou, při které víno poma-

lu zraje, vlhkostí vyhovující sudům i korkovým 

zátkám a  posezením pro ochutnávání lahod-

ných vín s přáteli je rozhodně nejlepším řeše-

ním. Druhým řešením je vinotéka.

Její základní vlastností je schopnost udržet 

správnou a hlavně stabilní teplotu, což nejlé-

pe zvládne přístroj vybavený elektronickou 

regulací teploty. Ta totiž umí udržet teplotu 

v rozmezí 1 °C, na rozdíl od staré chladničky 

s plynovým termostatem regulujícím v rozmezí 

asi 5 °C. Řada vinoték disponuje dvěma pro-

story, přičemž lze nastavit odděleně teplotu 

v každém z nich. Je to výhodné pro okamžité 

podávání vína při správné teplotě.

Protože jsou vinotéky určeny i  k  chlubení 

se sbírkou kvalitních vín, je nezbytným vyba-

vením prosklení dvířek. To umožní nahlédnout 

na obsah bez nutnosti otevírání dveří, které by 

ovlivnilo stabilitu vnitřní teploty. Vínu ale ško-

dí zejména ultrafialové záření, proto výrobci 

dvířka vybavují UV filtry a vnitřním osvětlením 

ovládaným zvenčí.

Ve  vinotékách archivujeme víno zásadně 

v na boku ležících lahvích, což zajišťuje – jak 

už víte – kontakt korku s  vínem a  zabraňuje 

jeho vysychání. Většina přístrojů zajistí správ-

nou vlhkost vzduchu díky uzavřené konstruk-

ci vnitřního prostoru, takže ani příliš suchý 

vzduch zpravidla není problém.

Asi nejsložitější je minimalizace vibrací při 

skladování vína ve vinotéce. Větší skříně jsou 

poháněny kompresorem (stejně jako chlad-

nička), ve kterém vznikají vždy vibrace. Tento 

problém výrobci řeší speciálním odpružením, 

využitím kompresorů s nižšími vibracemi nebo 

u velkých vinoték umístěním hnacího agregátu 

mimo skříň s vínem.

Malé vinotéky mohou být chlazeny polovodi-

čovými Peltiérovými články, které poskytují do-

statečný výkon a nezpůsobují vibrace. Vinotéky 
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Perlivé, nebo šumivé?

Teploty pro podávání vín

Rozdíl mezi šumivým a perlivým vínem 

je ve způsobu výroby. Šumivé víno je 

vyráběno pomocí přirozeného kvašení 

v lahvích, kdy jako produkt kvašení 

vzniká oxid uhličitý a tlak v lahvi, kte-

rými se víno sytí. Jakostní šumivé víno 

najdeme pod názvem sekt.

Perlivé víno je uměle syceno kyslič-

níkem uhličitým a má nižší perlivost 

a pochopitelně zpravidla i nižší cenu.

Názory na teploty vín při podávání se u různých vinařů trochu liší – tato tabulka je 

„rozumný střed“. Je lepší podávat víno mírně podchlazené, protože při konzumaci 

se ohřívá. Pro podávání zejména bílých vín a sektů můžeme využít nádob pro jejich 

ochlazování na stole. 

Druh	vína Teplota

Perlivá vína 7–9 °C

Mladá bílá vína, sladká, pozdní sběry 9–11 °C

Bílá sladší vína 10–13 °C

Bílá sušší vína 12–14 °C

Růžová vína 10–14 °C

Červená vína lehčí 12–15 °C

Červená vína těžší 16–18 °C

Malá vinotéka Fagor s ovládáním zvenčí.

Vestavěná vinotéka nemusí rušit linii kuchyně.

Malá vinotéka Gorenje až pro 57 lahví.

Vinotéka může mít i police pro skladování pochutin k vínu 
(Siemens).

Velká vinotéka s ovládáním zvenčí.
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Dobré víno chce dobrou a hlavně stálou (nebo velmi pomalu se pozměňující) teplotu. Pokud 
máte dobrý sklep, není to problém. Ne každý z nás ho však má k dispozici, a tak přicházejí 
na řadu vinotéky s jednou nastavitelnou teplotou, zpravidla od 12 °C, vhodné i pro dlouho-
dobé skladování bílého vína, které se jinak často pije právě při 12 °C. Kombinací určenou pro 
dlouhodobé skladování červeného i bílého jsou tzv. dvouzónové vinotéky, u nichž si můžeme 
nastavit dvě různé teploty.

Whirlpool WW1600
cena: 15.210 Kč

Hyundai VIN18
cena: 2.999 Kč

Hyundai VIN12A 
cena: 2.799 Kč

Hyundai VIN12b
cena: 2.799 Kč

Hyundai VIN18DZ 
cena: 4.299 Kč

Hyundai VIN32DZ
cena: 5.499 Kč

Jednozónová vinotéka pro 101 lahví (0,75 l) vybavená neonovým osvětlením, skleněnými dveřmi 

s  UV filtrem, uhlíkovým filtrem pro eliminaci bakterií a  řízením vlhkosti, která je udržována mezi 

50–70 %. K dispozici máte šest dřevěných poliček, z nichž čtyři jsou výškově nastavitelné. Teplotu 

lze navolit v rozsahu 7–18 °C, hlučnost je pod 46 dB(A), spotřeba 0,73 kWh za 24 hodin, tj. 265 kWh 

za rok.

• Provedení: hliník

• Objem: 330 l (101 ks lahví)

• Rozměry (švh): 59,6 x 159,0 x 61,2 cm 

• Hmotnost: 57 kg

Jednozónová vinotéka na 18 lahví s maximálním rozměrem 8 x 33 cm (tři lahve vedle sebe) má vnitřní 

objem 48 l a teplotu nastavitelnou v rozsahu 12–18 °C (bílé víno se pije zpravidla při 12 °C). Hladina 

hluku je pod 38 dB(A), k dispozici je vypnutelné vnitřní osvětlení a teplotu zobrazuje přehledný LED 

displej. Spotřeba je solidní: jen 0,52 kWh za 24 hodin, tj. 189 kWh za rok.

• Provedení: černé

• Objem: 48 l (18 ks lahví)

• Rozměry (švh): 35,5 x 65,0 x 50,0 cm 

• Hmotnost: 15,8 kg

Trochu jinak postavená (na výšku – dvě lahve vedle sebe), úspornější (0,58 kWh/24 h, tj. 211 kWh/

rok), jednozónová vinotéka na dvanáct lahví s maximálním rozměrem 8 x 33 cm, má teplotu nasta-

vitelnou v rozsahu 12–18 °C. Hladina hluku je do 38 dB(A), k dispozici je vypnutelné vnitřní osvětlení 

a teplotu vidíte na LED displeji. Police jsou – jak je v této kategorii zvykem – drátěné.

• Provedení: černé

• Objem: 33 l (12 ks lahví)

• Rozměry (švh): 25,2 x 61 x 51 cm 

• Hmotnost: 12 kg

Na výšku postavená (dvě lahve vedle sebe) dvouzónová vinotéka pro 18 lahví s max. rozměrem 

8 x 33 cm. Teploty upravíte v mezích 12–18 °C pro horní a 8–18 °C pro dolní zónu. Maximální hla-

dina hluku dosahuje 38 dB(A), k dispozici je vypnutelné vnitřní osvětlení a teploty vidíte na LED 

displeji. Spotřeba je 0,66 kWh/24 h, tedy 240 kWh za rok.   

• Provedení: černé

• Objem: 53 l (18 ks lahví)

• Rozměry (švh): 25,5 x 95 x 51 cm 

• Hmotnost: 18,9 kg

Dvouzónová vinotéka na 32 lahví (čtyři lahve vedle sebe) s maximálním rozměrem 8 x 33 cm. Teploty 

nastavíte mezi 12–18 °C pro horní a 8–18 °C pro dolní zónu. Ta je tak vhodná i na dlouhodobé usklad-

nění bílého vína. Hladina hluku je pod 38 dB(A), k dispozici je vypnutelné vnitřní osvětlení a teploty 

vidíte na displeji. Výborná je mimořádně nízká spotřeba 0,45 kWh/24 h, tedy 164 kWh za rok. 

• Provedení: černé

• Objem: 78 l (32 ks lahví)

• Rozměry (švh): 40,0 x 85,0 x 51,5 cm 

• Hmotnost: 24 kg

Užijte si dobrého vína

Jednozónová vinotéka na  dvanáct lahví s  max. rozměrem 8 x 33 cm (tři lahve vedle sebe) má 

teplotu nastavitelnou v  rozsahu 12–18 °C, takže se hodí pro dlouhodobé skladování červeného 

a krátkodobé skladování vína bílého. Hladina hluku je nižší než 38 dB(A), k dispozici je vypnutelné 

vnitřní osvětlení a teplotu ukazuje displej. Spotřeba 0,73 kWh za 24 hodin, tj. 266 kWh za rok.

• Provedení: černé

• Objem: 33 l (12 ks lahví)

• Rozměry (švh): 35,5 x 48 x 50 cm 

• Hmotnost: 14,8 kg
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kontrolka činnosti automatiky Sensor Control, 

která indikuje jeho automatické spuštění.

Naše zkušenosti
Sestavení hadice, trubice a  příslušenství ne-

činí sebemenší problém, jen při rozpojování 

je nutné stisknout zámek, a  tím jej odbloko-

vat. Po  zapnutí vysavač plynule naběhne až 

do  nastaveného výkonu. Přitom mne příjem-

ně překvapil nízkou úrovní hlučnosti. Dokonce 

i  turbokartáč je o  poznání méně hlučný, než 

bývá běžně zvykem. Možná za to může nový 

Air Turbo systém, který podle výrobce navyšu-

je rychlost kartáče až o 30 %.

Byli jsme zvědavi na  automatické oklepá-

vání filtru, které lze vyvolat i  tlačítkem Clean. 

Po jeho stisku vysavač rozsvítí kontrolku Sen-

sor Control červeně a  sníží otáčky postupně 

až na  nulu. Poté spustí oklepávací motorek. 

Ten přes ozubenou spojku pomalu otáčí stře-

dem tělesa filtru se šesti lopatkami, které jedou 

po skladech a tím vyvolávají vibrace a oklepá-

vají prach z goretexové membrány. Po ukon-

čení oklepání opět rozjede vysávání nastave-

ným výkonem.

Příjemným vybavením je dlouhá šňůra, kte-

rá spolu s  hadicí a  teleskopickou trubicí tvo-

ří akční rádius 11 m, což v  mém malém bytě 

znamená, že jej mohu vysát z jediné zásuvky. 

Pro zasunutí šňůry zpět do navijáku stačí za ni 

zatáhnout a pustit.

Vysavač je vybaven dvěma parkovacími po-

lohami. V  pracovní poloze slouží k  rychlému 

uvolnění rukou a v poloze nastojato pro ulože-

ní sestaveného vysavače. Ani jedna z nich ale 

vysavač nevypíná. Také přesouvání po bytě je 

hladké. Mohou za  to čtyři pojezdová kolečka 

otočná ve dvou rovinách.

Příslušenství
Turbokartáč se roztáčí pomocí vzduchu, který 

jím proudí. Proto se může při nastaveném ma-

lém výkonu stát, že se jeho otáčení zbrzdí nebo 

zastaví. K vysávání koberců používáme výkon 

nad středem regulace a zde je možnost zabrz-

dění kartáče již malá.

Kdo někdy čistil rotační kartáč od  vláken, 

vlasů nebo dlouhých chlupů, ocení způsob čiš-

tění tohoto turbokartáče. Po stisknutí západky 

na  boku lze vnitřní kartáč celý vyjmout, a  tak 

lehce odstranit nebo vystříhat i  velmi dlouhé 

chlupy a  vlasy. K  tomu jsou připraveny i  dvě 

podélné drážky, které umožní lehce zasunout 

nůžky pod namotané chlupy. Vyčištěný kartáč 

nasuneme na osu a zatlačíme na místo.

O tom, že lze univerzální víceúčelové hubici 

odmontovat kolečko, jsme se již zmínili. Oska 

s  páčkou jde poměrně ztuha, což je jedno 

z opatření, aby se kolečko neuvolnilo nechtěně. 

Pro její vyklopení postačí drobná mince, pomo-

cí níž to jde hladce.

Zúženou hubici a hubici na čalounění dopl-

něnou kartáčkem můžeme zastrčit do držáku 

umístitelného na teleskopickou trubici.

čištění
Celý filtr z  průhledného plastu lze vyjmout, 

tlačítkem odblokovat, vnitřní část oddělit 

a přitom vysypat obsah. Z vnitřní části mů-

žeme ještě sejmout a vyčistit hrubý filtr. Tak 

jako u všech bezsáčkových přístrojů se při-

tom dostaneme do kontaktu s vysátými ne-

čistotami, takže to není práce pro alergiky. 

Jemný filtr lze omýt, filtr před motorem vy-

klepat a výstupní filtr Hepa 12 je třeba jednou 

za čas vyměnit.

Hodnocení
Silný vysavač s nízkou hlučností a dobře promy-

šlenými doplňky pro úklid po domácích mazlíč-

cích. Jeho používání je jednoduché a pohodl-

né. Dalším plusem je velký akční rádius a dobrá 

pohyblivost. Jeho nevýhodou vyplývající ze 

systému filtrace je nedostatečná hygiena při 

vysypávání, což tvoří poměrně velký kontrast 

s  hygienou při provozu, kdy vysavač filtruje 

vzduch velmi dobře.

To si uvědomuje firma Bosch již delší dobu, 

a proto dodává vysavače speciálně připravené 

pro chovatele. Poslední dvě chovatelské novin-

ky se jmenují Zoo'o ProAnimal. Obě jsou vyba-

veny příslušenstvím upraveným zejména pro 

sběr chlupů a liší se hlavně způsobem filtrace. 

K  testu nám firma Bosch zapůjčila bezsáčko-

vou verzi BGS51842.

První pohled
V  krabici najdeme rozměrově mírně větší vy-

savač a  zajímavé příslušenství. Všechny části 

příslušenství jsou spojovány nejen zasunutím, 

ale i  zámky zajišťujícími jejich správné spojení 

i polohu. Na nezvykle širokou sací hadici nasa-

zujeme přes integrované ergonomické držadlo 

masivní kovovou teleskopickou trubici.

Nejzajímavějším příslušenstvím je však zce-

la bez debat turbokartáč ProAnimal, upravený 

pro snadné čištění. Pročesávání koberce mají 

na  starost dvě řady kartáčků, každá z  jiného 

materiálu. Červená řada je určena pro lepší 

sběr zvířecích chlupů. Po stranách turbokartá-

če najdeme ještě kulisu pro nastavení rychlosti 

kartáče a vrtulku, která ji indikuje.

Ani víceúčelová hubice není obyčejná, i když 

pochopitelně umožňuje vysunutí kartáčů pro 

vysávání hladkých podlah. Kolem ústí je vyba-

vena dvěma pruhy materiálu sbírajícího vlasy 

i chlupy a vzadu opěrným kolečkem, které lze 

dokonce vyjmout, aby bylo možné vyčistit pří-

padné chlupy namotané na jeho osu. Užitečná 

drobnost!

Příslušenství doplňují víceúčelové nástavce 

pro štěrbiny, nástavec na čalounění doplnitelný 

o kartáček na jemné vysávání a jejich držák pro 

nasunutí na trubici.

Systém filtrace
Tělo vysavače zaujme kruhem v zadní části, pod 

kterým se skrývá bezsáčková nádoba na sběr 

nečistot vybavená speciálním filtrem krytým 

membránou Gore-tex a systémem CleanStre-

am, který zabraňuje jeho ucpávání. S tím sou-

visí i SenzorBagless, který zjistí znečistění filtru, 

automaticky sníží výkon vysavače a spustí jeho 

oklepávání. Poté pokračuje v činnosti. Za tímto 

filtrem následuje kulatý bezpečnostní filtr před 

motorem a za motorem skládaný filtr Hepa 12, 

který vyčistí vzduch podobně jako čistička. Za-

chytí 99,5 % nečistot větších než 0,3 µm.

Filtr je skryt v boční stěně pod sběrnou nádo-

bou na nečistoty. Celou sběrnou nádobu mů-

žeme z vysavače jednoduše vyjmout, tlačítkem 

otevřít a vysypat.

Ovládání
Zapnutí vysavače stiskem a nastavení výkonu 

otočením knoflíku se stupnicí doporučeného 

nastavení pro bytový textil, koberce a  hladké 

podlahy už možná znáte. Zato tlačítko pro vy-

nucené oklepávání filtru je novinka, stejně jako 

DOmácí SPOTřEbIčE • TEST

vysavač Bosch Zoo'o ProAnimal BGS51842

Vysaje každý chlup

vysoce účinný vysavač s promyšleným provedením a nízkou hladinou hluku.

cena: 9.490 Kč

příkon; hlučnost: 1 800 W; 75 dB

filtrace; velikost 
sáčku:

bezsáčková + 
CleanStream + Hepa 
12; 3 l

akční rádius: 11 m

max. průtok 
vzduchu:

43 l/s

rozměry (švh); 
hmotnost:

320 x 310 x 470 mm; 
8,6 kg

Vysavač bosch  
Zoo'o ProAnimal bGS51842

Každý, kdo má doma chlupatého mazlíčka, jistě ví, jaký je pro-
blém s čistotou v okolí zvířat. Takové chlupy v koberci dokážou 
pěkně potrápit, a že jich je! Protože počet domácích mazlíčků 
stále roste, stává se problematika úklidu takových domácností 
čím dál aktuálnější. 

Hepa filtr je umístěn pod dvířky v prostoru pro sběrnou nádobu 
na nečistoty.

Možnost demontovat kolečko kombinované sací hubice pomůže při čištění od namotaných dlouhých chlupů.

Ovládací panel s otočným regulátorem výkonu a vypínačem, tlačítkem clean a kontrolkou Sensor control.
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Se sušičkou ovoce Eta Kiara 2301 se sedmi 

síty (dvě z nich jsou inzerována jako bonus, 

maximální počet je devět) je v balení návod 

na použití. Kromě spodního a středu horní-

ho dílu, ve  kterém je uložen zdroj vzduchu 

a  tepla, jsou všechny části z  průhledné-

ho plastu, což umožňuje snadnou kontrolu 

stavu sušení. V horním dílu je ukryt filtr při-

cházejícího vzduchu, který se objeví při od-

stranění středního víčka. Jediným ovládacím 

prvkem je vypínač, jímž lze zapnout první 

nebo druhý stupeň výkonu. Sušení můžeme 

ovlivnit i vzdáleností mezer mezi síty, což je 

možné regulovat otočením o  180° při jejich 

pokládání na sebe.

Sušíme
První test směřoval hlavně k tomu, kolik místa 

zabírá nakrájené ovoce a  zda odpovídá čas 

sušení v návodu. Vyzkoušel jsem rozkrájet je-

den kilogram jablek na  plátky o  tloušťce pět 

milimetrů (podle návodu 5–10 mm) a rozložil je 

tak, aby se plátky dotýkaly, ale nikde nepře-

krývaly. To plní podmínku v návodu, aby síta 

nebyla příliš plná. Naplnil jsem sedm sít. Podle 

návodu se jablka suší pět až šest hodin na stu-

peň 2. Po  pětihodinovém sušení byly plátky 

jablek usušeny opravdu do sucha. Výsledných 

158 g křížal mne stálo 2,406 kWh energie (asi 

třináct korun). Odpařilo se asi 840 g (85 %) 

vody.

Druhý test ukáže možnost maximálního 

využití všech devíti sít, které výrobce povolu-

je. Dvě síta je sice nutné dokoupit, ale využití 

přístroje na maximum by mělo být hospodár-

nější. Sušil jsem plody s různým doporučeným 

časem sušení. Odspodu jsem rovnal to s nej-

delším časem sušení – ananas, papriku a kiwi 

nakrájené na plátky – a jablka. Na devět sít se 

vešlo 2  551 g ovoce. Po  pěti a  půl hodinách 

sušení stupněm jedna se hmotnost ovoce sní-

žila na 1 187 g. Poté jsem sušil stupněm dvě 

a  kontroloval hmotnost. Po dalších třech ho-

dinách byla usušená jablka a za další hodinu 

i kiwi. Usušení ananasu a papriky trvalo ještě 

další hodinu.

Měření teplot ukázalo jejich rozvrstvení. 

Ve spodních sítech, kde dráha horkého vzdu-

chu začíná, je teplota znatelně vyšší. V průbě-

hu sušení se však teplota mění. Na  začátku, 

kdy se odpařuje velké množství vody, je teplota 

v  horním sítě nízká. Po  pětihodinovém suše-

ní a přepnutí na stupeň 2 jsem naměřil 68 °C, 

s postupem sušení stoupala až na 91 °C při 

vysušeném ovoci. Více odpařené vody odebírá 

z proudu horkého vzduchu více tepla. Celková 

hmotnost usušených plodů byla 405 g, spotře-

ba energie 3,7 kWh (odpovídá to asi dvaceti 

korunám za elektrickou energii).

Hodnocení
Přístroj se dvěma stupni výkonu a  teplotou 

definovanou vůči okolí, což je provedení, kte-

ré odpovídá účelu. Sušení probíhá poměrně 

rychle a  pro choulostivé potraviny dostačuje 

snížení výkonu. Na povrch sít se plody nelepí, 

takže se i dobře čistí.
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Jde o poměrně velký přístroj v kombinaci černé 

s hliníkem a s průhlednými kryty. Dlouhá šachta 

pro vkládání ovoce bude znamenat pohodlnější 

plnění. Jako příslušenství je přiložena nádobka 

na šťávu s oddělovačem pěny ve víčku a široký 

nástavec na  vkládací šachtu, který umožňuje 

nasypat hromadu ovoce do nástavce a postup-

ně je vkládat do  šachty. Výrobce jej popisuje 

jako trychtýř na bobule.

Přístroj drží pohromadě boční záklopky, kte-

ré současně odblokovávají na  obou stranách 

pojistky zabraňující spuštění přístroje při chyb-

ném složení. Rozebrání přístroje ani jeho složení 

nečiní problémy, jen při nasazení rotačního sít-

ka je třeba trochu pozornosti. Ovládání páčkou 

vypínače zapíná jedinou rychlost odšťavnění. 

Jako dobrý nápad hodnotím prostor pro navi-

nutí kabelu na spodní hraně přístroje.

Praktické zkušenosti
Přístroj schraňuje zbytky po  odstředění 

ve  spodní nádobě, což je důsledek nového 

tvaru sítka, po kterém putuje rozmělněné ovo-

ce směrem dolů, tady naopak než u  většiny 

jiných provedení odstředivého odšťavňovače. 

Šťáva odstředěná sítkem stříká na  průhledný 

kryt, takže dobře vidíme, kolik šťávy se právě 

odstřeďuje. Z  odtokové hubice je vypouštěn 

kromě šťávy také proud vzduchu, který vzniká 

rychlou rotací sítka. Abyste se vyhnuli potřísnění 

kapkami strženými proudem vzduchu, je ideální 

použít přiloženou nádobu s oddělovačem pěny.

Pro testování výtěžnosti jsem zvážil někte-

ré potraviny a šťávu. Při použití 1 167 g mrkve 

jsem získal 672 g šťávy, což je výtěžnost 57,6 % 

a u 975 g jablek bez jádřinců vyteklo 687 g šťá-

vy, tedy 70,5 %. Výtěžnost lze proto hodnotit 

jako dobrou. V obou případech jsem se pokusil 

ochutnat zbylou drť a musím potvrdit, že ji lze 

jistě použít jako vlákninu, ale k přímé konzumaci 

je příliš suchá a tedy i bez chuti. Šťávy obsahují 

také podíl vlákniny, vzhledem k velmi jemnému 

sítku je ale její obsah o trochu nižší, než je ob-

vyklé. Oceňuji i ostré sítko, umožňující netlačit 

na ovoce a  zeleninu, která se rozmělní vlastní 

vahou. Mírně zatlačit je nutné jen v případě, že 

se ovoce ve vkládací šachtě vzpříčí. Také neroz-

mělněné zbytky jsou velmi malé, ovoce je tedy 

dobře využito.

Očista
Čištění po  každém odšťavňování je důležité, 

proto potěší, že můžeme všechny oddělitel-

né díly mýt v  myčce nádobí. Ruční mytí také 

není problém, zejména když myjeme ihned 

po odšťavnění. Díly jsou hladké, bez míst, od-

kud by se zbytky mohly špatně odstraňovat. 

Také sítko se čistí jednoduše pomocí kartáčku 

pod proudem vody.

Hodnocení
Odšťavňovač Philips HR 1864 poskytuje dob-

rou výtěžnost, jednoduchý provoz i  čištění. 

Jako praktický prvek jsem ocenil místo pro 

navíjení přívodní šňůry a  speciální nádobku 

s oddělovačem pěny. Jediná maličkost, která 

mi zde chybí, je speciální kartáček na čištění 

sítka, který výrobci k  odšťavňovačům často 

dodávají.
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odšťavňovač Philips HR 1864

Netypický odšťavňovač

cena: 3.229 Kč

příkon max.: 700 W

rychlosti: 1

průměr vkládacího 
otvoru:

75 mm

rozměry (švh); 
hmotnost:

215 x 445 x 215 mm; 
4,26 kg

Philips HR 1864

promyšlená koncepce přístroje nabízí vysokou výtěžnost a velmi snadné čištění sítka.

Proč netypický? Není to sice na první pohled vidět, ale rotační 
sítko odšťavňovače Philips HR 1864 má opačný tvar, a navíc 
je v příslušenství opatřen rozšířeným nástavcem na vkládací 
šachtu. Protože je právě čas sklizně ovoce i zeleniny, bude 
užitečné, když se pokusíme zjistit, jak tyto novinky pomáhají 
funkci odšťavňovače a co on sám umí.

Sítko se nasazuje obráceně, než bývá zvykem.

Vkládací otvor s miskou.

Plody připravené ke druhému sušení.

sušička potravin ETA Kiara 2301

Sušíme plody zahrad i lesů
Sušení bylin, ovoce, zeleniny i hub se opět vrací do módy. Dokáže uchovat chuť, velkou část vi-
tamínů i minerálů, navíc sušené potraviny můžete jednoduše skladovat i bez chlazení. Sušené 
ovoce je zdravou pochoutkou pro děti, která může nahradit drahé a škodlivé pochoutky často 
vyráběné z podivných ingrediencí.

cena: 1.496 Kč

příkon udávaný; 
měřený poloha 2/1:

500 W;  
477/268 W

regulace: dva stupně výkonu

počet sít udávaný; 
maximální; plocha 
sít:

7; 9; 0,1 m2

rozměry (švh); 
hmotnost:

360 x 230 x 310 mm; 
2,58 kg

ETA Kiara 2301

sušička zachová většinu vitamínů v ovoci, takže si ho můžete užít třeba i na vánoce.
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V  balení najdeme žehličku, plnicí nádobku 

a doklady včetně stručného českého návodu. 

K  nastavení teploty slouží klasicky umístěný 

knoflík s  vyznačenými stupni i  názvy tkanin. 

Ovládání je určeno pro levou i  pravou ruku, 

zejména díky možnosti nastavování množství 

páry vlevo i  vpravo od  střední polohy, která 

páru vypíná. 

Zajímavé je i  to, že nastavení páry umož-

ňuje jen dvě aretované polohy – vypnuto 

a Eco. Pro vyšší množství páry je nutné páč-

ku přidržet v  příslušné poloze vpravo nebo 

vlevo. Dvě tlačítka pro parní šok i  kropení 

prádla tryskou na špici žehličky jsou umístě-

na v dosahu palce. 

Kontrolka Auto Off u tlačítek signalizuje bliká-

ním zapnutý bezpečnostní systém, tedy přeru-

šení ohřevu pro nečinnost delší než osm minut 

nebo nesprávnou polohu po  30 sekundách. 

Kryt nalévacího otvoru v přední části je doplněn 

těsněním, takže voda z  nádržky nevyteče ani 

při otočení žehličky „vzhůru nohama“. Pozoru-

hodná je i žehlicí deska, kterou výrobce nazval 

3De Microsteam 400. Vlastní plocha pro kon-

takt s tkaninou je na okrajích a ve středu desky, 

zatímco plocha v  okolí otvorů pro vypouštění 

páry je níž, takže se do kontaktu se tkaninou té-

měř nedostane. Vytvoří tak prostor pro působe-

ní páry na velkou plochu tkaniny naráz. Povrch 

celé desky má být odolný proti poškrábání díky 

úpravě pomocí laseru.

Žehlíme
Při žehlení se žehlička drží dobře a  pohodlně 

se s ní pracuje. Ovládání potřebuje menší sílu, 

než jsem očekával, jen jsem si musel zvyknout 

na  to, že se páčka páry vrací (po přidání nad 

polohu Eco) někdy až do polohy vypnuto. V po-

loze Eco dává žehlička dost páry na  žehlení 

běžných materiálů, jen v případě hodně zmač-

kaných tkanin jsem použil přidání nebo parní 

ráz, který je opravdu mohutný. Ocenil jsem tvar 

žehlicí desky, která má úzkou špičku i její okraj, 

takže umožňuje jednoduché obžehlení knoflíků. 

Funkce kropení vytváří jemný opar, což mne 

mile překvapilo. 

Systém Auto Off funguje v avizovaných ča-

sech spolehlivě a to je příjemné a  energetic-

ky úsporné, zejména když musíte od  žehlení 

na  chvíli odskočit. Systém odvápňování jsem 

vyzkoušel, ale za  dobu mého žehlení nebylo 

vodního kamene tolik, aby byla podstatněji zna-

telná jeho funkce.

Hodnocení
Žehlička, která pracuje na výbornou, s důrazem 

na ekonomiku provozu a ekologii. Vychází při-

tom z faktu, že velké množství energie se spo-

třebovává na výrobu páry. Proto je poloha, kdy 

má pára ještě dostatečnou účinnost, aretována 

a vyšší množství páry dodáno jen po zatlače-

ní na ovládací páčku nebo parním rázem. Pro 

příjemné používání i důraz na ekonomiku mohu 

žehličku Rowenta DW6020 jen doporučit.
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žehlička Rowenta DW6020

Žehlička s ekologickým provozem

cena: 1.996 Kč

příkon udávaný, 
měřený:

2 400 W,  
2 145 W

pára, parní ráz: 0-40 g/min, 180 g/min

objem zásobníku 
na vodu:

300 ml

bezpečnostní 
vypínání:

30 s (v pracovní poloze 
a na boku), 8 minut 
(v odkládací poloze)

systém proti  
vodnímu kameni:

samočištění, odvápňovací 
systém

rozměry (švh), 
hmotnost:

140 x 290 x 155 mm; 
1,5 kg

Rowenta DW6020

promyšlená žehlička s příjemným úchopem pracuje s důrazem na ekonomiku provozu.

Rowenta DW6020 je designově zajímavá žehlička, která hrdě 
hlásá decentním, ale nepřehlédnutelným nápisem „Made in 
Germany“, že je na rozdíl od většiny dnešní produkce vyro-
bena v Německu. Těžko přehlédnutelný je i symbol Eco na 
přepínači nastavení páry, což ve mně vyvolává zvědavost.

stupeň I II III

pracovní horní 95 °C 146 °C 198 °C

pracovní spodní 60 °C 114 °C 168 °C

náběhová 105 °C 152 °C 204 °C

Ovládání žehličky je v dosahu palce – páčka nastavení páry se 
sama vrací z polohy Boost do polohy eco. Uzávěr nádržky na vodu 

je opatřen těsněním.

Prát a sušit jako profesionálové –  
to je řada HomeProfessional
Představujeme vám novou prémiovou řadu od Bosch  
se systémem automatického dávkování i-DOS  
a systémem na odstranění skvrn AntiStain.

Inteligentní systém automatického dávkování i-DOS
Je konec s nepřesným dávkováním od oka. Díky i-DOS dávkuje automatická 
pračka HomeProfessional WAY 32890EU množství tekutého pracího prostředku 

a aviváže zcela přesně a automaticky. Stačí pouze jednou naplnit a máte v průměru 
přesně „nadávkováno“ na více než 20 pracích cyklů. Inteligentní senzory přesně měří 
množství naplnění, druh tkaniny a stupeň znečištění prádla. Precizní dávkovací 
čerpadla na základě naměřených hodnot odměří odpovídající množství pracího 
prostředku, a to na mililitr přesně. To je přesně to, co Vaše prádlo potřebuje, aby bylo 
perfektně čisté a optimálně ošetřené. A přesně to si zaslouží i životní prostředí: díky 
automatickému dávkování ušetříte nejen až 7 062 litrů vody ročně, ale i velké množství 
tekutého pracího prostředku a/nebo aviváže. 
Více informací získáte na www.bosch-home.com/cz.
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– Ztracenec, Sůkenickou nebo nejmladší Mi-

loňovou, která je otevřena od podzimu 2012. 

Zvláště Miloňová je snadno dostupná, napří-

klad od hotelu Lanterna stačí ujít dva kilometry. 

Poznávejte beskydy ze segwaye
Velkým hitem je poznávání přírody Beskyd 

při projížďkách na  segwayi. Zapůjčí vám je 

v  hotelu Horal, v  ceně je i  služba průvodce, 

což jistě ocení zvláště začátečníci, kteří se 

s  doprovodem budou cítit jistěji. Průvodce 

vás navíc vezme na osvědčené okružní trasy, 

takže nemusíte hezká místa a výhledy hledat 

„naslepo“. V Resortu Valachy se nabízí i další 

možnosti aktivní zábavy – lanový park, golfové 

hřiště nebo Kulíškova naučná stezka pro rodi-

ny s dětmi kolem hotelu Horal.

Valašské „moře“ po celý rok
Po náročném dni přijde vhod odpočinek. Do-

přejte si ho v relaxačním centru Wellness Horal 

s  trojicí termálních bazénů se slanou vodou 

vyhřívanou na 36 °C. Nechybí tu ani rozlehlý 

saunový svět (úžasným zážitkem je posezení 

ve  venkovním whirlpoolu při západu slun-

ce). O unavené svaly se vám postarají maséři 

z Thajska, Srí Lanky a Filipín. Žhavou novinkou 

jsou balijské masáže s  rodilými Balijci. Může-

te si tu také dopřát stále oblíbenější saunové 

rituály. Dokonalou relaxaci završí posezení 

na venkovní terase u šálku kávy, fresh džusu či 

domácího dortu ve Vital baru.

Kyselice, frgál a spol.

Hospody a restaurace ve Velkých Karlovicích 

nabízejí typické valašské speciality. Nikde ne-

chybí polévka kyselice či halušky, mnohde si 

můžete dopřát i frgál nebo třeba jehněčí spe-

ciality. Nabídku náročným gurmánům doplňu-

je zážitková restaurace Vyhlídka ve Spa hotelu 

Lanterna, kde každý měsíc nabízejí jiné tema-

tické menu o čtyřech chodech. Zvláště dobrý 

důvod pro návštěvu Velkých Karlovic nabízí 

začátek října, kdy se tu koná populární Karlov-

ský gastrofestival.

Více o  dovolené ve  Velkých Karlovicích se 

dočtete na www.valachy.cz. 

Jedním z takových koutů, kam můžete vyrazit 

v každém ročním období a za každého poča-

sí, je Resort Valachy s hotely Lanterna, Horal 

a Galik ve Velkých Karlovicích u slovenské hra-

nice. Zdejší nádherná a  neporušená příroda 

CHKO Beskydy je jako stvořená pro pěší i cy-

kloturistiku. K  tomu zde najdete bohaté mož-

nosti relaxace díky novým moderním wellness 

centrům a skvělou krajovou gastronomií. Lepší 

místo pro wellness dovolenou v lůně přírody si 

snad ani nelze přát.

Romantika v Lanterně
Pokud máte rádi absolutní klid, zamiřte do Spa 

hotelu Lanterna. Ten je díky poloze stranou 

běžného ruchu a  svým komfortním zázemím 

oázou pohody a právem si získal pověst jed-

noho z nejlepších wellness hotelů na Moravě. 

Po dni stráveném v přírodě tu můžete poho-

dlně relaxovat v  L-Spa s  bazénem, saunami 

a whirlpoolem, zajít na některou z nabízených 

masáží nebo kosmetické ošetření v Beauty sa-

lonu, případně na lekce cvičení, které jsou pro 

hosty pořádány o víkendech zdarma.

Lanterna nabízí řadu zvýhodněných po-

bytů, které zahrnují polopenzi a  neomezený 

vstup nejen do  L-Spa, ale i  do  vyhlášeného 

relaxačního centra Wellness Horal s termální-

mi bazény v 3,5 km vzdáleném hotelu Horal. 

Ten je polohou i  nabídkou služeb pro změ-

nu ideální pro rodiny s dětmi či návštěvníky, 

kteří chtějí spojit aktivní zábavu s následnou 

relaxací.

Na kolo i túru tady může každý
Chcete si dát do  těla? Vyrazte na  některou 

z  mnoha  cyklistických tras, které vás přive-

dou až na  hřebeny hor s  krásným výhledem 

do údolí. Vyhlášená je například trasa z údolí 

Léskové na Benešky a odtud po hřebeni hory 

Soláň.

Na své si však na Valašsku přijdou i méně 

zdatní cyklisté, pro něž je jako stvořená cyk-

lostezka Bečva dole v  údolí. Vede až do  30 

kilometrů vzdáleného Vsetína podél Vsetínské 

Bečvy, má nenáročný profil a  díky převážně 

asfaltovému povrchu je vhodná i  pro in-line 

bruslaře.

Tip pro pěší:  
vzhůru na rozhledny

Okolí Velkých Karlovic je protkáno řadou turi-

stických tras různé délky a náročnosti. Resort 

Valachy navíc letos připravil a vyznačil několik 

turistických okruhů, které vedou v blízkosti ho-

telů, jsou dlouhé od sedmi do dvanácti kilome-

trů a nezaberou víc než půl dne.

Podívejte se na Valašsko shora a pokochej-

te se barvami podzimní přírody. U  Velkých 

Karlovic můžete navštívit hned tři rozhledny 

RELAXAcE • BESKYDY

za dobrým jídlem, relaxací i zábavou
Na Valašsko

Většina lidí si sice dovolenou spojuje hlavně s létem, ale podzimní měsíce zůstávají stranou ob-
vyklého zájmu neprávem. Nabízejí totiž spoustu výhod – při túrách i vyjížďkách na kole narážíte 
na mnohem méně lidí, hotely díky menší obsazenosti dýchají klidnější atmosférou a zvláště 
v září vás doznívající letní počasí ani nemusí nijak zvlášť omezovat v zábavě. A pokud by přece 
jen bylo sychravo, stačí si vybrat místo, kde jsou připraveni i na deštivou variantu.

Tip na gastronomickou akci: Karlovský gastrofestival 4.–6. 10. 2013

Ve  Velkých Karlovicích se během roku 

koná řada zajímavých akcí. K největším pa-

tří Karlovský gastrofestival – svátek všech 

gurmánů a  milovníků valašské kuchyně. 

Letos vstupuje do pátého ročníku své exis-

tence, uskuteční se 4. až 6. října 2013.

Mottem gastrofestivalu je propagovat a po-

pularizovat regionální producenty a  tradiční 

valašskou kuchyni, k níž neodmyslitelně patří 

například kyselice, halušky, frgál nebo sli-

vovice. Hlavním bodem programu je Gastro 

tour s  farmářským trhem, při které mohou 

gurmáni po  celý víkend navštěvovat místní 

hospody, ale i další gastrozastávky a ochut-

návat různé speciality a  krajové produkty. 

Do Gastro tour se zapojuje většina hospod, 

restaurací a hotelů v karlovickém údolí Lés-

kové, kde se můžete zároveň i  ubytovat. 

Vstup na Gastro tour je pro návštěvníky zdar-

ma, čímž je Karlovský gastrofestival mezi po-

dobnými akcemi v České republice ojedinělý.

Součástí Karlovského gastrofestivalu jsou 

i doprovodné programy – soutěž o nejlepší 

valašský frgál, galavečeře s renomovanými 

kuchaři včetně držitelů michelinské hvězdy, 

řemeslný jarmark, kuchařské show, hudeb-

ní vystoupení, barmanské večery a nechy-

bí ani zábava pro děti. Zvláště galavečeře 

s  michelinskými kuchaři si mezi milovníky 

vysoké gastronomie získaly velkou oblibu. 

V  uplynulých dvou ročnících se při nich 

představili šéfkuchaři z  Itálie a  Maďarska, 

letos padla volba na  Českou republiku. 

Svůj um tentokrát představí Oldřich Sa-

hajdák, šéfkuchař pražské restaurace La 

Degustation Bohemia, která loni získala 

prestižní michelinskou hvězdu.

Více informací najdete na  www.karlovsky-

gastrofestival.cz .
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Palma. To místo je hodně otevřené, dá se tam 

najít mnoho tréninkových tras. Buď tam jezdím 

tréninky sám, nebo se dvěma třemi kamarády. 

A to mi vyhovuje nejvíc.

Kamarády v  rámci cyklistiky máte spíš 

mezi Čechy? 

Hlavně z Čech, i když s  jezdci ze zahraničí se 

taky dobře znám. Ale s kluky od nás je to jiné. 

Občas se potkáme i mimo kolo, uděláme si po-

hodu a je i sranda. A Mallorca je dost populární 

právě mezi českými závodníky.

Jak	často	jezdíte	na závodech	v Česku?	

Trénuju hodně doma. K závodům v Česku se 

ale moc nedostanu. Zůstává mi mistrovství re-

publiky, občas silniční závod, závod světového 

poháru. Když potřebuji trénovat, tak najdu něja-

ký zajímavý závod, na který si zajedu.

Mám rád české hory

Vaše	účast	na závodu	Bike	Valachy	bude	

první zkušeností s Valašskem?

Nejblíž jsem byl v okolí Lysé hory na Adenalin 

cupu. Na  Valašsko se těším právě proto, že 

jsem tam nikdy nebyl. Mám rád nová místa, ze-

jména pokud jde o české hory. 

Jak	se	vám	líbí	 trať	Bike	Valachy,	vedou-

cí  po vrcholcích okolo Velkých Karlovic, 

s	délkou	45	km	a převýšením	1 560	metrů?

Díval jsem se na profil tratě, viděl jsem i  fotky 

na webu. Podle mě to bude spíš rychlejší zá-

vod, jsou tam kopce. Na závod se těším, pro-

tože to nebude moc dlouhé a  zapadá mi to 

do přípravy.

V sobotu	má	být	 teplo,	 vyhovuje	 vám	 to,	

nebo	byste	raději	mokro	a bláto?

Je pravda, že sucho je lepší a mám ho radši. 

Extrémně blátivé podmínky, s  nimiž si občas 

také dobře poradím, tak jsou větší zátěží pro 

kolo, jsou s tím spojené problémy. Technika je 

víc namáhaná, musím měnit pláště, oblečení. 

Suché podmínky jsou jednodušší.

Závod pořádá Resort Valachy, který 

ve  Velkých Karlovicích provozuje trojici 

hotelů	se	zázemím	pro	relaxaci	a odpoči-

nek. Při čem si dokonale odpočinete?

Regeneraci se věnuji hodně, i když občas bych 

tomu chtěl dát víc času. Chodím pravidelně 

do bazénu plavat, zajdu do vířivky i do sauny. 

Před závodem mi vyhovuje masáž, pravidelně 

chodím k fyzioterapeutce. Čím víc jezdím, tím je 

relaxace důležitější. Takže když cestuji po svě-

tě, vyhledávám hotely s wellness, abych po tré-

ninku mohl využít procedury a odpočinul si.

Můžete	popsat	 ideální	přípravu	na závod	

typu	Bike	Valachy?

Je to rozdílné. Teď jsem ve fázi, kdy se snažím 

hodně trénovat a připravuji se na druhou část 

sezony. Chci se dostat do pohody, najet větší 

objemy kilometrů, protože na podzim už nebu-

de čas. Bude následovat jeden závod za dru-

hým. Do Velkých Karlovic jedu z plného trénin-

ku. Je to pro mě důležitý závod na rozjetí před 

mistrovstvím republiky za  týden. Při tréninku 

je těžké vyzkoušet závodní intenzitu, takže mi 

i termín naprosto vyhovuje. Do závodu jdu s tím, 

že když to půjde, tak ho chci vyhrát.

V den	závodu	máte	raději	klid,	nebo	se	chce-

te	potkat	s ostatními	závodníky	či	hobíky?

Před velkým závodem mám rád svůj klid, abych 

si mohl všechno nachystat a dobře se připravit. 

Nemám rád nestíhání a  nervozitu. Amatérské 

jako ve Velkých Karlovicích mám ale rád a ne-

dělá mi problém se s někým vyfotit nebo se ně-

komu podepsat. Těším se, že tam bude taková 

uvolněná atmosféra a že si závod užiju. 

Technika má hlavně sloužit

Cyklistika	je	hodně	i o technice	a výbavě	

kola.	A jak	jste	na tom	ve vztahu	k elektro-

nice?	Jezdíte	na kole	s navigací?

Jsem spíše zastánce věcí, které potřebuji. 

Takže mám iPhone, iPod. Navigaci používám 

v mobilu hodně. Chci, aby mi taková technika 

pomáhala a usnadňovala život.

Posloucháte MP3 přehrávač na kole?

Dřív jsem si iPod na kolo brával. Teď už si tam ne-

stíhám ani nahrávat nové písničky a mám ho po-

řád vybitý. V poslední době se věnuji spíše jiným 

věcem, stavěl jsem teď v Ústí nad Orlicí domek.

K přehrávači	by	se	vám	tedy	hodila	třeba	

solární	nabíječka…

Přesně tak a ještě někdo, kdo by mi tam nahrá-

val písničky. Bohužel mi nezbývá čas na hledá-

ní novinek a hraní si s nimi. Možná až skončím 

s  ježděním. Teď potřebuji, aby mi přehrávač 

nebo televizor dobře sloužily.

Ještě předtím se svěřil, že už jako junior porá-

žel starší cyklisty, a popsal svůj vztah k techni-

ce: „Chci, aby mi moderní technika pomáhala 

a usnadňovala život.“

Začínal jste na tříkolce?

To je už dlouho. Určitě jsem začínal na tříkolce 

a pak jsem měl BMX kolo. Co bylo mezitím, si 

nepamatuji, to je dotaz spíš pro rodiče. 

Bavilo	vás	už	jako	malého	jezdit	na	kole?

Už od nějakých pěti let to pro mě byla stěžej-

ní zábava. Měl jsem neustále sedřená kolena, 

občas jsem i padal. A když jsem už jako školák 

začal závodit, tak mě to úplně chytlo.

I do školy jste jezdil na kole?

Jezdil, jezdil. První školu jsem měl asi půl ki-

lometru od  domova. Ze začátku jsem chodil 

pěšky. Pak jsem vstával vždycky, jak nejpozdě-

ji to šlo, a tak jsem nestíhal a bylo rychlejší jet 

do školy na kole. Na střední – ta už byla kou-

sek dál – to bylo stejné. Nejčastěji jsem jezdil 

na kole, abych stihl první hodinu.

Jaké	byly		vaše	první	cyklistické	závody?

Dříve nebylo tolik přidružených závodů pro děti.  

Začínal jsem na normálních závodech horských 

kol, na českém poháru, jezdíval i  jsem i cyklis-

tické maratony s dospělými. Závody jsem ob-

jížděl už od  čtrnácti. Začínal jsem na  bikách, 

doplňoval cyklokrosem i závody na silnici.

Už jako junior jste dokázal jezdit závody 

s dospělými a porážet je? 

Začínal jsem už ve dvanácti letech se staršími 

kluky. To mi dost pomohlo. Naučil jsem se díky 

tomu výborně ovládat kolo, získal jsem hodně 

jízdních zkušeností a najížděl spousty kilometrů. 

Neprošel jsem klasickým mládežnickým trénin-

kovým centrem a netrénoval objemy a  tempo 

podle tréninkových plánů. Byl jsem klidně čtyři 

hodiny na přejezdu se staršími kamarády. A při-

tom to pro mě byla zábava. Nikdo mi neříkal, co 

mám dělat. Nedám na  to dopustit a ani dnes 

bych se nerozhodoval jinak.

Kolo mě baví, i když je to už i práce 

Kdy jste se dostal k horskému kolu?

První závody jsem začal jezdit někdy v  roce 

1996, to už u nás začínala horská kola. O rok 

později jsem začal jezdit Český pohár. Byl jsem 

v mládežnických kategoriích i členem cyklokro-

sového reprezentačního týmu.

Pamatujete si na první vyhraný závod?

Vůbec první vítězství v cyklozávodu si pamatuji 

velmi dobře. Bylo to za barákem u nás v Ústí 

nad Orlicí. Jiná už potom byla vítězství třeba 

na  juniorském mistrovství světa, to už byla vr-

cholová cyklistika.

A baví	vás	profesionální	cyklistika?

Kolo mě stále nesmírně baví. I když teď, když to 

člověka živí, si nemůžu dovolit cokoliv. Musím 

dodržovat jistá pravidla, občas se mi nechce, 

ale holt to k tomu patří. 

Díky	 cyklistice	 jste	 už	 procestoval	 kus	

světa. Kde se vám jezdí nejlépe?

Na Mallorce.  S ní mám spojené zejména jarní 

ježdění. Už jsem tam byl několikrát na přelomu 

zimy a jara. Cítím se tam jako doma a rád se 

tam vracím.

Máte	tam	svoje	oblíbené	místo?

Jezdíme do  okolí Arenalu a  hlavního města 

ROZHOVOR • JAROSLAV KULHAVÝ

mi musí hlavně sloužit
Technika

Nejlepší český cyklista na horských kolech Ja-
roslav Kulhavý se v polovině července zúčastnil 
jednoho ze seriálu sportovních Valachytour, 
jehož hrdým partnerem je i síť elektroprodejen 
Euronics. Olympijský vítěz z Londýna cyklistický 
závod Valachy bike ve Velkých Karlovicích suve-
rénně vyhrál. 

Jaroslav Kulhavý Minirozhovor po závodu 
bike Valachy 13. 7. 2013

Narodil se 8. 1. 1985 v Ústí nad Orlicí.

Výška: 187 cm, váha: 76–79 kg

Sportovní	úspěchy:

2012: 1. místo Letní olympijské hry 

v Londýně, závod horských kol cross 

country

2011: mistr světa, celkový vítěz Svě-

tového poháru a vítěz pěti podniků 

Světového poháru, vicemistr světa 

MTB maraton, mistr Evropy, vedoucí 

muž světového rankingu UCI

2010: vicemistr světa XC, mistr 

Evropy, celkové 3. místo ve Světovém 

poháru, vítěz finálového závodu SP, 

vedoucí muž světového rankingu UCI

1996–2009: 18. místo Letní olympijské 

hry Peking (2008), bronzový na MS 

do 23 let (2007), vicemistr Evropy do 23 

let (2007), juniorský mistr světa (2003), 

juniorský mistr Evropy (2003), mnoho-

násobný mistr České republiky v cross 

country, maratonu, cyklokrosu

hobby: spaní, oblíbené	jídlo: 

tatarák, co jím před startem: rýže, 

oblíbené	pití: Coca-Cola,	oblíbená	

hudba: Prodigy,	oblíbený	film: Dě-

dictví aneb Kurvahošigutntág, auto: 

rychlý, kde rád závodí: na horách

Jak	se	vám	závod	Bike	Valachy	líbil?

Na začátku byl delší asfalt, až jsem si 

říkal, jestli jsem si neměl vzít silničku 

(smích), ale pak se to stočilo do terénu 

a ta trasa se mi fakt hodně líbila – 

terénu v ní bylo dost, ale kopce přitom 

nebyly extrémní. Navíc nabídla i pěkné 

výhledy do krajiny a hodně zajímavý 

byl i úsek korytem potoka a závěrečný 

sjezd po sjezdovce Razula. Nejezdím 

moc závodů, které bych si mohl užívat, 

ale tento jsem si fakt užil. 

Bike	Valachy	jste	chtěl	pojmout	jako	

závodní test, podařilo se?

Jsem spokojený. Od pondělí jsem měl 

v kuse dlouhé tréninky, takže jsem už 

i cítil menší únavu a při závodu jsem 

do toho nedal vše, což jsem ani ne-

musel. Většinu trati jsem jel sám, svým 

tempem. Vyšlo vše, co jsem čekal 

a potřeboval k dalším 

Nevadilo	vám,	že	kvůli	dešti	den	před	

závodem	byl	terén	bahnitý?

Bláto mi nevadilo, i když to občas 

klouzalo. Fakt je, že mám raději sucho. 

Jinak počasí bylo super – ani vedro ani 

zima. Co mi vadí, je chladné počasí.

Jak	moc	se	valašské	terény	podoba-

jí	Orlickým	horám,	které	 jsou	vaším	

domovským tréninkovým terénem?

Tady jsou to větší terény a koukal 

jsem taky na ty pěkné roubenky podél 

trasy, je to něco jiného než u nás. Cel-

kově mám hory rád a trénuji na nich 

nejraději. Mám projeté i Krkonoše, 

Jizerky, ale na Valašsku jsem poprvé 

a moc se mi tu líbí.
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Golden Gate Bridge a  vy budete civět vzhůru 

se  spadlou čelistí. Až se vrátíte, posaďte se 

ve Fischerman´s Wharf a dejte si nějakou moř-

skou pochoutku, vybírat můžete z  nesčetné 

nabídky ryb, nebo si dejte – jen tak pro ten 

pocit – třeba pro Čecha lákavé krevety. Podí-

vejte se na  tuleně, kterých tady jsou mračna. 

Zajděte si poslechnout hudebníky, kteří tu mydlí 

do všeho, co vydává zvuky. Zaplaťte jim ale až 

po produkci, jinak by z vás – aniž by vydali tón 

– vymámili sele.

Doprava
San Francisco je jedním z  mála amerických 

měst, kde funguje městská doprava. Jezdí tu 

tramvaje, autobusy i  trolejbusy, dodané sem 

od nás – z Ostrova nad Ohří. Kousek od Fischer-

man´s Wharf je otočka tramvaje, dalšího symbolu 

města. Ano, je to cable car! Tramvaj, kterou po-

sádka otočí na koncové stanici na točně a  jejíž 

obsluhu tvoří většinou statní černoši. 

Mezi kolejemi je štěrbina, pod níž se pohybuje 

lano, na  které se  tramvaj přichytne speciálním 

úchopem a pak je unášena vpřed stálou rychlos-

tí, danou rychlostí lana. Je to pořádná kovářská 

práce, to mi věřte. Ve městě jsou tři linky. A nej-

úžasnější je projížďka přes křižovatku dvou tras. 

Pro ty, co mají rádi techniku jako já, je to takový 

technický orgasmus. Řidič tramvaje, která jede 

na trase, jež má lano uloženo níž, odpojí tram-

vaj od  lana, pomocí háku vyjme zařízení, které 

tramvaj na něm přidržuje, a tramvaj setrvačností 

přejede dráhu druhé tramvaje. Pak silák naho-

dí unášeč nad lano a zkušeným pohybem páky 

opět uchopí nosné lano a tramvaj pokračuje dál. 

Vše se ovládá dvěma pákami, jedna je pro uchy-

cení cable caru na  lano a druhá pro zabrzdění 

v zastávce. Kdo to neviděl, neuvěří. 

A s tím souvisí i můj tip. Nezapomeňte navští-

vit muzeum cable car. Dojedete k němu – jak 

jinak – opět s cable car. Tady můžete ocenit um 

předků. Uvidíte, jak jsou kabely v zemi uloženy 

a vedeny, jak jsou řešeny výhybky. Co se děje, 

když lano praskne. A možná vás bude mrazit 

v zádech, až uvidíte strojovnu, která se o pohon 

všech tramvají stará. Obrovská kola, napínající 

lana, zatížená několikatunovými závažími. Po-

dle toho, jak se závaží pohnou nahoru a dolů 

přes kladku, si můžete představit, jak se někde 

rozjíždí tramvaj, pardon, cable car…

Nejen kolmo na sebe
Většina amerických měst má ulice na sebe kol-

mé, bez názvů. Jsou to prostě 1st, 2nd a  tak 

dále, na sever, východ, jih a západ od centra. 

San Francisco jich sice také pár má, ale jinak 

tu ulice mají názvy i  jiné úhly než 90°. A  to je 

na tomto městě to krásné. Kromě spousty útul-

ných hospůdek, galerií, prodejen…

Je tu ale jedna výjimka, kterou také zná-

te z  mnoha firmů. Lombard Street. Najdete 

ji snadno. Zná ji každý. A abych nezapomněl, 

kousek od ní je krásný městský park, oáza klidu 

s papoušky i jinou havětí. Nebojte, nesnědí vás. 

A Lombard Street musíte projet autem! 

Tahle ulice vznikla tak, že ti, co tu bydleli, 

nechtěli mít před okny hustý provoz. A tak vy-

budovali klikatou ulici. A  ejhle, stalo se něco 

úplně jiného. Z  ulice se stal další symbol San 

Franciska. A  každý si ho musí projet. Je to 

úžasné, projet ulicí, kolem které rostou květiny 

a keře, stromky. Jen nesmíte jet za obrovským 

korábem silnic, jako černošská rodina přede 

mnou. Obrovský buick, dlouhý snad deset 

metrů s  malým rejdem, s  obrovským černo-

chem ve slamáku vedle mámy v bílých šatech 

a rozdováděnými dětmi musel každou zatáčku 

projíždět na několikrát. A protože většina Ame-

ričanů nemá s ničím žádný problém, vše za hu-

rónského smíchu a v pohodě.

A tady jsem si uvědomil jednu věc. My, Češi, 

pořád někam spěcháme. Nedokážeme si užít 

tu chvíli, ten okamžik. Už jen kvůli tomu vám do-

poručuji cestu do nejkrásnějšího města Ame-

riky – San Franciska, vstupní brány do Silicon 

Valley, Křemíkového údolí, sídla mnoha tech-

nologických firem. Tady vládne klid a pohoda. 

Tady si oddechnete a  uvidíte spoustu věcí. 

Krásných, lahodných, exotických. Okusíte jídla 

z celého světa a skvělá místní kalifornská vína. 

Škoda jen, že na  jedné konečné cable car 

už nenajdete hospodu s  názvem Bohemia. 

Před lety jsme tu s  kamarádem po  ukázání 

našich pasů dostali vstup zdarma. Co na tom, 

že v jukeboxu byly písničky převážně polských 

skupin – většina Američanů stejně neví, kde 

Čechy jsou. Ale ta atmosféra! Na zdech dopis-

ní schránky s nápisem Pošta, nad nimi cedule 

s názvy ulic Holečkova, Pařížská. Dokonce tu 

byla i klasická česká telefonní budka ze dřeva... 

Vzpomínám na  několikahodinový divoký 

noční tanec se sedmičkou mladých Američa-

nek, zakončený vláčkem přes celou restaura-

ci, kam se přidali úplně všichni – jako pozdrav 

„for two guys from Czechia, Bohemia, Europe, 

wow!“. Zaslal jsem do  restaurace po  návratu 

do jukeboxu SP desky skupiny Lucie a poté mi 

přišel i dík od majitele. 

San Francisco je zážitek na celý život. Určitě 

to stojí za osmnáctihodinový let z Prahy. Je to 

ráj. SF v CA v USA je jiné než ostatní americká 

města. A proto jsem se do něj zamiloval!

San Francisco leží na západním pobřeží Spo-

jených států amerických. Kousek od něj na jih 

je Los Angeles, město s chodníkem filmových 

hvězd, a ještě kousek nad ním (myšleno podle 

amerických megalomanských měřítek) zase 

Seattle, město proslulé tím, že v  něm skoro 

pořád prší. A  taky filmem Skandální odhalení, 

kde hlavní hrdina Michael Douglas každý den 

dojíždí do práce přes záliv, aby tam tvrdě odo-

lával smyslným útokům Demi Moorové. Ta chce 

specialistu Michaela Douglase znemožnit, aby 

mu vyfoukla místo. Mrcha. Tento film má co říci 

i dnes…

San Francisco navždy!
San Francisco je město mlh nad průlivem Gol-

den Gate (Zlatá brána). Na něj navazují zátoky 

San Francisco a San Pablo Bay, přes něž vede 

několik mostů. Jen jeden z nich je však nejslav-

nější. Je to most Golden Gate Bridge, který drží 

dvě lana o průměru 92 cm a je dlouhý 2 737 me-

trů. Ten k městu patří jednou provždy. A když 

jedete z města ven – na sever kolem bohatých 

vinic –, předtím než zaplatíte mýtné (to se platí 

jen při výjezdu z města ven), podívejte se před 

pravou zatáčkou vlevo nahoru do kopců. Tam 

někde bydlí Kirk Hammet z  Metalliky, kterého 

můžete často vidět na západní pláži, jak s ba-

sákem téže skupiny Robertem Trujillem „čekají 

na vlnu“. Ostatně tato pláž je plná surfařů.  

Při jízdě na  mostě přes průliv Golden Gate 

pak po pravé straně uvidíte Alcatraz. Tady při-

pomínám skvělý film Skála se Seanem Conne-

rym a Nicolasem Cagem v hlavních rolích. Tohle 

vězení bylo tvrdé, protože sem bylo slyšet dění 

a ruch ze San Franciska, ale díky silným ledo-

vým proudům nebylo možné utéct a přeplavat 

do města. Nikdo v ledové vodě nepřežil. Až prý 

jednou… Pak se z tohoto nápravného zařízení 

se stalo výletní místo a  centrum dění mnoha 

drsných filmů. 

Multinacionální město 
Pojďme na  procházku! Jako každé město 

v Americe, i tohle má svůj downtovn, tedy jaké-

si centrum se špičatými a vysokými budovami 

s bankami a sídly finančně silných firem. Kou-

sek od  downtownu je hospůdka, která určila 

směr celé generaci našich otců a vašich dědů 

– beatníků a hnutí hippies. Jde o Vesuvio, kde 

Jack Kerouac psal na toaletní papír své romá-

ny. Můžete si vyzkoušet i posezení na  toaletě, 

na které Kerouac sedával a psal třeba román 

Na cestě. A ještě jedna pro nás, Čechy, důležitá 

věc: mají zde několik druhů piv – dají-li se tak 

americká piva vůbec nazvat – a mezi nimi i pl-

zeňský Prazdroj. Ten bývá levnější do 17 hodin 

– můžete ušetřit.

Odsud se vydejme do  Čínské čtvrti – Chi-

na Town –, která nás přijme vstupní branou 

s  draky. Zde můžete vychutnat pravé čínské 

lahůdky v  restauracích různých úrovní, podá-

vané na otočných servírovacích platech, takže 

okusíte více jídel. I těch, které si objednali vaši 

přátelé u  stolu. Stojí to za  to. Čínská čtvrť je 

proslulá množstvím krámků, nabízejících vše 

– na konci minulého století jste tu sehnali třeba 

kameru, která stála o  třetinu méně než u nás 

– a přitom šlo o evropský model. Můžete si zde 

koupit třeba adaptér do síťové zásuvky, která je 

jiná než v Evropě (navíc se zde používá napětí 

120 V a 60 Hz – což ale adaptérům vašich zaří-

zení – tablet, notebook – nemusí vadit, protože 

jsou většinou vybavena spínanými zdroji). 

Pak to vezměte dolů k moři a z mola poblíž 

světoznámého Fischerman´s Wharf si udělej-

te výlet lodí na  Alcatraz. Vezměte si s  sebou 

svetr nebo triko s  dlouhým rukávem, protože 

na vodě, i  když svítí sluníčko, je – díky chlad-

ným proudům – dost zima. Provezou vás i pod 

cESTOVáNí • SAN FRANCISCO

SF, CA, USA
= nejkrásnější město Spojených států

San Francisco, Kalifornie, USA, určitě znáte z kin i te-
levize, protože děj mnoha bláznivých honiček se ode-
hrává právě v tomto kopcovitém městě – a toho vyu-
žívají režiséři, takže hlavní hrdinové skáčou v autech 
přes křižovatky a kolem nich létají jiskry.  A ještě se 
přitom vyhýbají místní raritě, cable car.

Golden Gate Bridge, jak ho určitě neznáte.

alcatraz je sice ze San Franciska na dohled, ale nikdo z něj kvůli 
ledové vodě nemohl doplavat na pevninu. Tresty vězňů ještě 

umocňovalo to, že viděli do města a slyšeli jeho hukot…

cable car na linii Washington Street, vpravo od ní na rohu cable 
car muzeum a strojovna.

Hned vedle Fischerman´s Wharf vám zahrají hudebníci, cokoli si 
přejete. nejdřív ale musíte zaplatit!
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SOUTĚŽ • O HUDEBNÍ SYSTÉMY S FIRMOU PHILIPS

Příznivce uzavřených sluchátek určitě osloví 

řada Philips	SHL3300,	3200 nebo 3100. Díky 

40mm neodymovým reproduktorům, podáva-

jícím jak hluboké a dunivé basy, tak i křišťálově 

čisté výšky, by se za jejich výkon až 2 200 mW 

nemuseli stydět ani profesionální DJové. Jsou 

konec konců navržené i v DJ stylu s nastavitel-

nými náušníky otočnými o 165°, z nichž je jeden 

vyklápěcí pro zpětné monitorování zvuku. Širo-

ký a  lehký sluchátkový oblouk a měkké pols-

trované náušníky o průměru 85 mm (u modelu 

SHL3300 až 95 mm) poskytují dokonalé oddě-

lení hudby od okolního prostředí. Dostatek pro-

storu při poslechu nebo mixování muziky vám 

poskytnou až 1,5 m dlouhé (model SHL3300) 

a  robustní kabely, 

které procházejí 

náročnou zkouš-

kou 10 000 ohnutí. 

Pokud se ale 

vůbec nechcete 

nechat omezo-

vat kabely, pak 

tou pravou volbou 

pro vás budou 

sluchátka Philips 

SHB7000. Nabízejí 

možnost připojení 

pomocí Bluetooth, vynikající 40mm neodymo-

vé reproduktory a  měkké kožené polstrování. 

Stačí spárovat sluchátka s chytrým telefonem, 

tabletem nebo přenosným zařízením s techno-

logií Bluetooth a můžete se oddat neomezené-

mu poslechu hudby. Že potřebujete přijmout 

hovor během poslechu? Nevadí! Klepnutím 

na  ovládání náušníků rychle snížíte hlasitost 

nebo pozastavíte přehrávání, a přitom můžete 

zvládnout i telefonát. 

Pro sportov-

ně naladěné fa-

noušky hudby 

jsou připravena 

sluchátka Philips 

ActionFit v  pro-

vedení do  uší 

(SHQ1200) nebo 

s držákem za uši 

( S H Q 3 2 0 0 ) . 

Oba modely 

jsou odolné pro-

ti potu a  deš-

ti, jsou extrémně lehké a  nabízejí tři velikosti 

protiskluzových pryžových náušníků, které se 

postarají o  to, aby sluchátka pevně držela při 

jakémkoliv tréninku. Elán pro cvičení si můžete 

znásobit výběrem své oblíbené barvy. Model 

Philips SHQ1200 je k dispozici v nachové, rů-

žové a oranžové, model Philips SHQ3200 pak 

v nachové a oranžové barvě. 

Vyznavače zářivých barev určitě osloví 

moderní sluchátka do  uší CitiScape Indies 

SHE7050, jejichž modré, bílé, růžové a  černé 

modely byly inspirovány nejzářivějšími městy 

a čtvrťmi. Měkké izolující náušníky utěsňují neu-

věřitelně čistý zvuk a dynamické basy poskytují-

cí pohodlný a po-

hlcující zážitek. 

Už se nemusíte 

obávat ani ne-

příjemného za-

motávání kabelů. 

Postará se o  to 

plochý kabel 

v odolném pogu-

movaném provedení, který zabraňuje zamotání. 

Kdo preferuje veselé barvy v kombinaci s ob-

loukovými sluchátky, může zvolit modely Philips 

SHO3300 v pěti barevných provedeních – Acid, 

Clash, Escap, Mint a  Beach. Jejich robustní 

modulární konstrukce v  kombinaci s  pohodl-

ným nastavitelným obloukem, měkkými a pro-

dyšnými náušníky zajišťuje pohodlné nošení 

a  ničím nerušené vychutnávání skvělé hudby. 

Tato sluchátka jsou k dispozici i s mikrofonem 

v bílé a červenomodré variantě pod označením 

SHO3305.  

Soutěžte o výrobky s Philipsem!
Odpovědi zasílejte do pátku 13. září 2013 na e-

-mail inspirace@motyl.cz nebo poštou na adre-

su Inspirace Euronics, P. O. Box 218, 757 01 

Valašské Meziříčí. Do  předmětu e-mailové 

zprávy nebo na obálku uveďte heslo „Soutěž“. 

Pro rychlejší jednání o zaslání výhry doplňte své 

telefonní číslo. Výherci budou zveřejněni v příš-

tím čísle časopisu, které vyjde v pondělí 7. října 

2013.

SOUTĚŽ

Radost poslouchat
Pokud si chcete vychutnat skvělou hudbu na cestách, při 
sportu nebo v přírodě, neobejdete se bez kvalitních sluchá-
tek. S novými modely Philips, navrženými pro ty nejnáročnější 
posluchače, se budete moci oddat svojí oblíbené hudbě a vy-
chutnat si ji do posledního detailu, ať už z pohodlí domova, při 
běhání nebo polehávání na pláži.

1.	otázka:	Jaký	výkon	mají	sluchátka	SHL	3100,	3200	a	3300?	
2.	otázka:	Jaké	označení	nesou	bezdrátová	sluchátka,	které	Philips	vyrábí?	
3.	otázka:	V jakých	barvách	se	vyrábějí	sluchátka	SHO3300?	

OTázKy

VýHRy

1. Audiověž MCD2160
2. Přenosný cD přehrávač AZ328
3. Rádiobudík AJ3551
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ZÁBAVA • KříŽOVKA

Znění tajenky křížovky zasílejte do pátku 13. září 2013 na e-mail inspirace@motyl.cz nebo poštou na adresu Inspirace Euronics, P. O. Box 218, 757 01 Valašské Meziříčí. Do předmětu 
e-mailové zprávy nebo na obálku uveďte heslo „Křížovka“. Abyste mohli vyhrát, musíte správně vyluštit znění křížovky. Pro rychlejší jednání o zaslání výhry předejte své telefonní číslo. 
Výherci budou zveřejněni v příštím čísle časopisu, které vyjde v pondělí 7. října 2013.

Pro tři z vás, kteří správně vyluštíte křížovku, máme připravena sluchátka Sony MDR-XB400. Více o nich si můžete 
přečíst v tomto čísle Inspirace na stránce 25.

Vyhrajte jedny ze sluchátek od společnosti Sony!
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My pro vás ale máme alternativu. Pokud cítíte, 
že jste pro některé přístroje pohromou, a ná-
vštěvy opraven díky vaší zbrklosti se staly ví-
ceméně pravidelnými, pak si nechte zařízení, 
které si kupujete, pojistit. Tato služba vám totiž 
může vyřešit spoustu problémů. Při zakoupení 
zboží si zároveň koupíte službu pojištění naho-
dilého poškození – a můžete být v klidu. 

Z uvedených čtyř případů však vidíte, že ne-
musíte být žádný zbrklý člověk, ale některé pří-
hody se prostě staly a zákazníci, kteří investovali 
jen zlomek z ceny zboží do pojištění nahodilého 
poškození, dostali poměrně vysokou částku in-
vestovaných peněz zpět. 

Co to je služba  
pojištění nahodilého poškození?
Služba pojištění nahodilého poškození platí  
po dobu dvou let od zakoupení zboží a vztahuje 
se na  taková mechanická a  elektrická poško-
zení, na která se nevztahují podmínky zákonné 
záruky. 

Z úvodního příkladu už víte, že taková služba 
vás ochrání před rozbitím přístroje nebo jeho 
části, jde tedy konkrétněji o různá mechanická 
poškození, zdemolování výrobku, poškoze-
né konektory a  tak podobně. Tato služba se 
vztahuje vždy jen na  výrobek, ale nevztahuje 
se na s ním dodávané příslušenství – napájecí 
adaptéry a  propojovací kabely, hadice u  vy-
savače a  podobně. Vždyť například – pokud 
zůstaneme u případu rozbitého mobilního tele-
fonu z úvodu článku – sada telefonu stojí, dej-
me tomu, pět tisíc. V tom dostáváte nabíječku, 
kterou můžete jako náhradní díl koupit zhruba 

za stokorunu. Propojovací kabel určený k pře-
nosu dat mezi telefonem a počítačem pak poří-
díte snadno za padesát až sto korun. Hodnota 
samotného mobilního telefonu ale stále zůstává 
na hodnotě skoro pěti tisíc korun. 

Jak to funguje?
Služba nahodilého poškození funguje tak, že 
v případě takové kolize, kdy přístroj nejde opra-
vit vůbec, vám zaručí vrácení skoro celé částky 
kterou jste do  zařízení investovali. Tato služba 
rozšiřuje dvouleté, ze zákona dané pojištění 
přístroje, které se však vztahuje jen na výrob-
ní vady přístroje. Pokud si tedy přístroj zničíte 
vlastní neopatrností, máte stále šanci získat 
zpět převážnou část vaší investice. 

Samozřejmě že používáním přístroje do-
chází k  jeho opotřebování, proto částka, 

kterou dostanete za přístroj zpět, se snižuje 
o  jedno procento za každý ukončený měsíc 
od jeho koupě. Pokud si tedy vezmeme pří-
klad telefonu za pět tisíc, který jste zakoupili 
20. prosince a  který vám 21. června násle-
dujícího roku vypadne z ruky před přijíždějící 
tramvaj a  ta ho spolehlivě zničí, očekávejte 
krácení ve výši 7 % jeho nákupní ceny. V na-
šem případě ale stále dostanete zpět 0,93 x 
5.000 = 4.650 Kč. 

To není špatná investice, když si uvědomí-
te, že během toho půl roku došlo k nástupu 
nových modelů telefonů na  prodejny a  ten 
váš už v  době, kdy vám jej přejela tramvaj, 
stojí nový třeba jen 3.650 Kč. I tuto věc mo-
rálního zastarávání pojištěných věcí berte 
v úvahu při volbě služby pojištění nahodilého 
poškození.

SLUŽbA • POJIŠTĚNÍ NAHODILÉHO POŠKOZENÍ

Státi se to může…
… zpívá skupina Kabát v jedné své písničce. I vám 
se může stát, že vám vyklouzne mobilní telefon 
a zrovna na potvoru dopadne rohem na betonovou 
podlahu. I když je jeho krycí dotykové sklo vyro-
beno z odolného materiálu, který ho chrání před 
poškrábáním, tahle příhoda pro něj skončí většinou 
špatně. Na skle se objeví pavouk, který naznačuje, 
že vás čeká investice několika tisícovek k tomu, aby 
vám jej v servisu vyměnili.

Notebook Acer s pojištěním nahodilého poškození

Tablet Samsung se službou nahodilého poškození

TV LED se službou nahodilého poškození 

Prodej netbooku Asus se službou nahodilého pojištění

Dne 5. 11. 2011 prodala paní prodavačka 

z  prodejny v  Českých Budějovicích ne-

tbook Acer Aspire D257, včetně pojištění 

nahodilého poškození. 

Cena netbooku byla 5.995 Kč, zákazni-

ce si přikoupila službu nahodilého poško-

zení ve výši 600 Kč. 

Dne 10. 9. 2012 zákaznice nahlásila po-

jistnou událost a v reklamačním protokolu 

uvedla: „Při výstupu z vlaku upadl i  s  taš-

kou na  zem. Nejde.“ Oprava poškození 

tohoto netbooku byla pojišťovnou Cardif 

vyhodnocena jako nerentabilní a  zákazni-

ci byla vyplacena dne 8. 10. 2012 časová 

cena výrobku ve výši 5.395,50 Kč. 

Investicí 600 Kč do  nahodilého poško-

zení tak zákaznice ušetřila částku ve  výši 

5.395,50 Kč.

Dne 6. 2. 2013 zakoupil zákazník v prodej-

ně Trutnov LED TV Samsung UE32EH5300 

za cenu 8.990 Kč a pan vedoucí prodej-

ny v Trutnově nabídl a prodal zákazníkovi 

pojištění nahodilého poškození v  hodnotě 

899 Kč. 

Nahlášení pojistné události nastalo už 33 

dnů po zakoupení televizoru – 11. 3. 2013. 

V reklamačním protokolu stojí: „Při vysává-

ní paní škrtla omylem o TV a ta spadla, je 

poškozena obrazovka, ‚rýpanec‘ a barev-

né pruhy – obraz je špatně viditelný.“ Na 

fotografii je vidět „rýpanec“ jako střed pa-

vučiny. Obraz není viditelný, protože není 

žádný, jsou vidět jen pruhy.

Pojišťovna Cardif spolu se servisem vy-

hodnotila opravu televizoru jako nerenta-

bilní a vyplatila zákazníkovi dne 29. 3. 2013 

převodem na účet částku 8.990 Kč, časo-

vou cenu výrobku.

Závěr je jasný. Zákazník je určitě šťastný, 

že mu pan vedoucí prodejny nabídl pojiš-

tění nahodilého poškození. Pojišťovna totiž 

vyplatila plnou prodejní cenu televize.

Dne 31. 1. 2012 zakoupil zákazník na pro-

dejně v  Táboře netbook Asus Eee PC 

1011PX za 5.495 Kč. Pan prodavač nabídl 

a  prodal zákazníkovi pojištění nahodilého 

poškození v hodnotě 550 Kč.

Zákazník dne 14. 3. 2013 nahlásil pojistnou 

událost, poškození netbooku. V reklamačním 

protokolu se píše: „Zákazník uklouzl na scho-

dech, z  ruky mu vypadl netbook a  upadl 

na schody. Je ulomený pravý dolní roh.“ 

Zjištění servisu: Netbook je poškozený pá-

dem, má polámané plasty, nalomený konek-

tor touchpadu na základní desce, vylomené 

klávesy a vadný HDD. Nerentabilní oprava. 

Likvidace pojistné události: Pojišťovna 

Cardif spolu se servisem vyhodnotila tak-

to poškozený netbook jako neopravitelný 

a vyplatila zákazníkovi převodem 4.725,70 

Kč na účet jako časovou cenu výrobku.

I zde je vidět, že v případě služby nahodi-

lého poškození výrobku jde o velmi přínosný 

produkt… 

Dne 16. 7. 2012 zakoupila zákaznice v pro-

dejně Ostrava Nová Karolina tablet Sam-

sung Galaxy P6200 v hodnotě 10.787 Kč. 

Paní prodavačka nabídla a prodala zákaz-

nici pojištění nahodilého poškození v hod-

notě 1.079 Kč. 

Zákaznice dne 30. 1. 2013 nahlásila 

pojistnou událost, poškození tabletu. V 

reklamačním protokolu uvedla: „Zákaznici 

tablet vypadl z ruky, když na ni přítel ‚bafl‘ 

v  podchodu. Tablet upadl na schody, na 

levý horní roh.“ Na fotografii je vidět výsle-

dek. Pojišťovna Cardif spolu se servisem 

vyhodnotila takto zdemolovaný tablet jako 

neopravitelný a vyplatila zákaznici dne 

8.  3. 2013 převodem na účet časově od-

povídající cenu výrobku ve výši 10.140 Kč. 

Myslíme si, že další komentář a úvahy 

v  tomto případě, kdyby nebyl tablet pojiš-

těný, nejsou třeba.
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Příkladem takového vytíženého zařízení – 

především ve větším bytě – je třeba vysavač. 

I když moderní přístroje jsou navrženy výrob-

cem na dlouhodobé používání, může se stát, 

že vám odejde motor nebo naviják šňůry. 

A jako na potvoru je to třeba pár měsíců poté, 

co vám zákonná záruka skončila. 

Odnesete vysavač do opravny a zaplatíte ne-

malou částku za  náhradní díl. Tím se nahradí 

součástka nebo funkční skupina, která už do-

sloužila – výrobci u moderních přístrojů už třeba 

ani nedodávají díl, který se porouchal, ale celou 

funkční skupinu, použitelnou pro více modelů –, 

čímž se cena opravy samozřejmě zvyšuje. 

řešení existuje
Je jen na vás, zda se rozhodnete pro přikoupe-

ní záruky, kterou prodloužíte zákonnou záruku 

o další tři roky – využijete tedy systém záruky 

2+3 roky. Po dobu tří let, následujících po skon-

čení dvouleté zákonné záruční doby tak máte 

jistotu, že zařízení bude opraveno v rámci rozší-

řené záruční doby. Uveďme si konkrétní příklad. 

Prodej vysavače  
s prodlouženou zárukou 2+3
Dne 17. 1. 2011 prodal pan prodavač prodej-

ny Elektro Euronics v Pardubicích zákazníkovi 

vysavač. Cena tohoto přístroje byla 3.011 Kč. 

Zákazník se rozhodl prodloužit si záruku o tři 

roky. Za  tuto službu připlatil 603 korun, tedy 

dvacet procent z ceny vysavače. 

Dnem 17. 1. 2013 zákazníkovi skončila zá-

ruka na jím zakoupený vysavač. Ani ne měsíc 

po skončení klasické dvouleté záruky nastal 

u zákazníka problém a  ten dne 14. 2. 2013 

nahlásil pojistnou událost, ve  které uvedl: 

„Vysavač nefunguje, jiskří, něco se v  něm 

pálí.“ 

Vysavač byl tedy prodejnou odeslán do ser-

visu, který zjistil, že příčinou – jak zákazník 

i  prodavač předpokládali – je vadný motor. 

Servisní technik motor vyměnil a opravený vy-

savač zaslal zpět zákazníkovi.

Cena opravy, skládající se ze zjištění příčiny, 

demontáže, výměny vadného motoru, zpětné 

montáže a přezkoušení vysavače, byla stano-

vena na 1.754 Kč. Opravu vysavače ale v plné 

výši uhradila pojišťovna Cardif.

Co z toho plyne?
Vysavač se pokazil hned první měsíc poté, co 

skončila jeho zákonná záruka. Zákazník inves-

toval do pojištění prodloužené záruky 603 Kč, 

tím ale hned první měsíc po skončení zákonné 

záruky ušetřil částku 1.151 Kč, kterou by nor-

málně za  výměnu spáleného motoru zaplatil 

ze svého. K dnešnímu dni má však jistotu, že 

jeho záruka trvá dále a bude trvat ještě přes 

2,5 roku. 

O  pojištění prodloužené záruky se u  něj 

stará pojišťovna – a to i při dalších případných 

nahodile vzniklých závadách. Uplatněním po-

jištění prodloužené záruky totiž jeho platnost 

nekončí, ale je platné po celou dobu, pro kte-

rou bylo uzavřeno.

Jak vidíte, v tomto případě bylo rozhodnutí 

zákazníka o prodloužení doby pojištění o další 

tři roky správné – a vyplatilo se mu. Je tedy jen 

na vás, zda se rozhodnete prodloužit záruční 

dobu u vámi nakupovaného přístroje. Myslíme 

si, že se takové pojištění – především u hodně 

exponovaných zařízení v domácnosti – mno-

honásobně vyplatí.

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA • SLUŽbA 

Prodlužte si jistotu
Na všechny zakoupené spotřebiče máte ze zákona nárok na dvouletou záruku. Může se ale stát, 
že zařízení, které používáte několikrát v týdnu, vypoví poslušnost třeba ve třetím roce použí-
vání. Co pak?
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VYUŽIJTE NAŠE OSOBNÍ SLUŽBY

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

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

Zajistíme Vám kompletní servis včetně dopravy do místa Vašeho určení, zapojení 
na místě a ekologickou likvidaci starého výrobku. Na prodejně si dohodnete vhodný 
termín dopravy a o ostatní se již postaráme my.
Spotřebič vyneseme do patra a postavíme na místo jeho užívání. Na požádání 
Vám odvezeme starý spotřebič, který již dosloužil, a následně se postaráme o jeho 
ekologickou likvidaci. Ušetřete si cestu a čas, rádi se postaráme o Vaše staré spotřebiče, 
ať jsou již jakkoliv velké!

1.     GARANCE NEJLEPŠÍ CENY 2.  NEJVÝHODNEJŠÍ SPLÁTKY

3.   DOPRAVA - EKOLOGICKÁ 

  LIKVIDACE

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

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

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

 

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

4.  PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY

5.  POJIŠTĚNÍ NAHODILÉHO 
  POŠKOZENÍ 6.        GARANCE NEJLEPŠÍ 

  OBSLUHY

Bližší informace k těmto službám získáte u personálu prodejny.         

PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY
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NA ZáVĚR

Výherci z minulého čísla
Soutěž o dva mikrosystémy a dva radiomag-
netofony Philips
Odpovědi na otázky z minulého čísla znějí:
1. Jakou funkcí lze zvýraznit podání basů?
Dynamic	Bass	Boost.
2. Která z uvedených novinek umožňuje přímé 
přehrávání hudby a nabíjení vašeho iPodu nebo 
iPhonu?
Philips	DCM1170.
3. Se kterou novinkou si užijete domácí 
karaoke?
Philips	MCD2160.	

Za správnou odpověď odesíláme následující 
ceny těmto výhercům: 
Radiomagnetofon	Philips	Az780:	 
Oluši Růžičkové z Moravských Budějovic.
Radiomagnetofon	Philips	Az787:	 
Stanislavu Kopečkovi z Ivančic.
Mikrosystém Philips MCM1150:  
Monice Dvořákové z Bechyně.
Mikrosystém	Philips	CD2160:	 
Františku Vybíralovi z Prostějova.

Křížovka
Tři výherci tentokrát dostávají soupravu 
zastřihovače a vysoušeče vlasů od společ-
nosti ETA. K tomu, abyste mohli být zařazeni 
do slosování o tyto ceny, stačilo vyluštit kří-
žovku, jejíž znění bylo: Tradiční česká značka 
ETA slaví sedmdesát let.
Těmi šťastnými jsou tito výherci:
Josef	Bakota z Litoměřic, Jaroslav	
Stejskal z Liberce a Miluše Šafránková 
z Hodonína.
Všem výhercům srdečně blahopřejeme 
a pro ostatní máme dobrou zprávu: třeba se 

to příště povede právě vám!

Příští číslo

Společnost Euronics pomohla lidem posti-

ženým povodněmi. Tyto události z  letošního 

jara se mnohým z nás ještě stále vracejí jako 

děsivá noční černá můra. Lidé byli během pár 

dní připraveni téměř o všechno. Proto se spo-

lečnost Euronics rozhodla, ve spolupráci s ob-

čanským sdružením ADRA, věnovat čtyřem 

nejvíce postiženým rodinám v  Křešicích na 

Litoměřicku kompletní vybavení domácnosti 

v  hodnotě 43.646 Kč. Společně s  koordiná-

torem Josefem Koláčkem z  tohoto sdružení 

byly vytipovány čtyři domácnosti, kterým spo-

lečnost Euronics opět pomohla postavit se na 

vlastní nohy.

Zcela jistě chápete, že jsme se rozhodli po-

nechat jména obdarovaných v anonymitě.  

Uvádíme jen seznam vybavení, které ve 

čtyřech rodinách už slouží k  maximální spo-

kojenosti a bylo jen malou náplastí za útrapy, 

jež si tyto rodiny při letošních potopách vytrpě-

ly. Mezi zaslanými výrobky byly nejdůležitější 

spotřebiče pro chod domácnosti, jako chlad-

nička, pračka, kombinovaný sporák, vysavač 

a žehlička, ale také další pomocníci, jako je mi-

krovlnná trouba, ponorný mixér, varná konvi-

ce. Nezapomnělo se ani na televizor, u kterého 

si rodiny mohly zcela jistě po náročném úklidu 

odpočinout. 

Děkujeme občanskému sdružení ADRA za 

spolupráci při hledání nejhůře postižených ro-

din a doufáme, že si povodně vybraly svou daň 

na hodně dlouhou dobu dopředu. 

Mobilní telefony a malé tablety
Pokud vás trápí problém, jaký telefon si 

v  dnešní době vybrat, pomůžeme vám 

v druhém hlavním tématu čísla. Kromě te-

lefonů pro nejrůznější způsoby využití vám 

chceme představit i zajímavé malé tablety, 

které stojí přesně na rozhraní mezi malými 

chytrými telefony a velkými tablety. 

Předvánoční úklid 
Sotva skončily prázdniny, už se na nás valí vánoční šílenství. Jak se mu 

nejlépe postavit a jaké pomocníky k tomu vybrat, vám poradíme v příštím 

čísle Inspirace Euronics v hlavním tématu čísla. Pokud chcete vědět, jací 

pomocníci vám nejlépe pomohou, naznačíme, že to budou vysavače, 

parní čističe, roboty a spousta dalších výkonných spotřebičů. 

Inspirace Euronics 5/2013 vychází v pondělí 7. října 2013.

Hlavními tématy budoucího čísla jsou:

Pomohli jsme těm,  
kteří to potřebovali nejvíce

Extrémně výkonný, 
extrémně tichý

Extrémně výkonná,
extrémně úsporná

Vám pomůže mít vždy perfektní domov.

Výrobky prodávané exkluzivně v 
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POJISTÍME VAŠE SPOTŘEBIČE 
PROTI NENADÁLÉMU POŠKOZENÍ

Vztahuje se na: domácí spotřebiče

spotřební elektronika

IT technika

NAHODILÉ POŠKOZENÍ

mobilní telefony

kamery




