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Vážení čtenáři Inspirace,

opět za vámi při-

cházíme s dalším 

číslem Inspirace, 

laděné už do pod-

zimního tónu. Je 

to tak. Vždy na 

konci prázdnin 

začíná  největší 

evropský veletrh spotřební elektroniky, kde 

pravidelně nacházíme i bílou techniku. Nese 

název IFA 2013 a i v tomto čísle Inspirace 

z něj přinášíme reportáž. Několik dní 

po skončení veletrhu ke konci září začne 

podzim – a celé to směřuje k vyvrcholení 

roku a tím jsou Vánoce. Proto jsme si pro 

vás připravili téma předvánoční úklid. A když 

jsme u bílé techniky, máme tu pro vás 

i novinku – několik receptů na pokrmy, které 

můžete s pomocí námi testovaných přístrojů 

připravit. Snad vám kápneme do noty.

V minulém čísle Inspirace jsme se 

podrobně podívali na tablety, ale došli jsme 

k závěru, že jsme toto téma ještě zcela 

nevyčerpali. Proto přinášíme přídavek, 

ve kterém se zaměřujeme na téma malé 

tablety a velké telefony. Je to téma, které 

je zajímavé pro mnoho čtenářů, jež třeba 

uvažují o tom, že si takové zařízení koupí. 

Třeba právě k Vánocům.

Vánoční inspirací mohou být i tablety pro 

děti, které tu prezentujeme hned na dvou 

místech. Jejich výhoda spočívá v tom, 

že jsou vybaveny vzdělávacími programy 

a možností nastavit rodičovskou kontrolu 

nad z internetu stahovaným obsahem a tím 

dětem povolit jen tolik, kolik odpovídá jejich 

věku. Osobně jsem byl velmi překvapen 

řadou dětské elektroniky, ve které hraje 

hlavní roli nehynoucí hvězda dětských 

Večerníčků – Maxipes Fík a jeho kamarádka 

Ája.

Příjemné čtení.

Milan Loucký, šéfredaktor
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Dosáhnou daleko
S objektivy dvou nových kompaktů Nikonu – Cool-

pix S6600 s Wi-Fi, výklopným a otočným displejem 

a dvanáctinásobným zoomem, a Coolpixu L620, 

který má zabudován zoom dokonce čtrnáctiná-

sobný, nepochybně uvidíte hodně daleko. Za oba 

zaplatíte stejně: 4.990 Kč.

Herní bomba
Microsoft Xbox One (12.990 Kč) má nabídnout komplexní zábavní 

systém pro 21. století. Nebude mu chybět bezdrátový ovladač, 

senzor Kinect 2, podpora promítání filmů, aplikací či telefonová-

ní přes Skype. Zabudována je mechanika Blu-ray disků, Wi-Fi, 

500 GB disk a osmijádrový procesor AMD Jaguar. S konzolí při-

chází také automatická aktualizace na pozadí či technologie Living 

Games (živé hry), umožňující běh hry, i když vy zrovna nehrajete.

Klávesnice speciál 
Speciální verze klávesnice Logitech Wireless Touch Keyboard 

K400 s USB adaptérem je navržena v jasně bílé barvě a vyu-

žijete ji nejen pro ovládání například notebooku u televizoru, 

ale také pro celou řadu televizorů jako takových. Příjemnou 

zprávou je i to, že cena je nyní nižší – 999 Kč.

foto: Logitech, Microsoft, Nikon, Nokia 

Knihy v kapse 
Konec roku se blíží, a pokud byste chtěli udělat radost „vaše-

mu čtenáři“, zkuste PocketBook mini. Za 1.699 Kč dostanete 

velice kompaktní čtečku knih s displejem typu e-ink o úh-

lopříčce 12,7 cm, zvládající mj. formáty DOC, DOCX, EPUB 

i PDF. Díky rozměrům 100 x 142 x 7 mm a hmotnosti 130 g 

ji můžete nosit skutečně všude a díky displeji pracujícímu 

s elektronickým inkoustem vydrží fungovat neskutečně dlou-

ho – otočit lze až 8 000 stran!

chytrá klasika pro náročnější
Nokia 207 (na snímku) a 208 se liší tím, že první telefon bude 

ke koupi pouze ve verzi pro jednu SIM kartu a bez fotoaparátu, 

kdežto druhý i jako Dual SIM. Oba nabídnou excelentní dobu 

provozu (až 20, resp. 33 dnů), zvýšenou odolnost proti poškrá-

bání a mj. podporu datových přenosů, přístup k sociálním sítím 

či přehrávání videí z YouTube. Nokie 208 nabídne i vyspělé fo-

tografické fuknce, jako autoportrét pomocí hlasového navádění 

či panoramatický režim.

Něco do školy
Lenovo S210 touch (12.999 Kč) je lehounký notebook 

(1,5 kg) bez DVD mechaniky s matným displejem o úhlo-

příčce 11,6", tedy 29,5 cm, a rozlišením 1 366 x 768 

bodů. Pohání ho procesor Intel i3, 1,5 GHz a má dokon-

ce i podsvícenou klávesnici. Operačním systémem jsou 

Windows 8 (rovnou v 64bitové verzi), výdrž je udávána 

na až šest hodin.
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„Tabletka“ pro malé děti
Samsung Galaxy Tab3 Kids (5.990 Kč) je určen pro děti od tří let 

a má být plný vzdělávacích her a aplikací, včetně těch v českém 

jazyce. Rodičům nabízí možnost povolit přístup jen k určitým 

aplikacím, navíc třeba jen v určitém čase. Tablet ovšem není 

žádné ořezávátko! Je vybaven dvoujádrovým procesorem, Wi-Fi, 

dotykovým displejem s úhlopříčkou 17,8 cm (7", 1 024 x 600 bodů) a 

mj. také 8 GB paměti a mechanikou karty microSD.

chcete jít dál?
Zrcadlovka určená pro fotografy, kteří se chtějí rozvíjet, se jmenuje 

Canon EOS 70D (tělo od 26.990 Kč). Zvládá natáčení ve Full HD, 

v plném rozlišení (20 mil. pixelů) fotí rychlostí až 7 sn./s a rozsah 

citlivosti je od ISO 100 do 12 800. Displej je natočitelný a podpo-

ruje řadu dotykových gest, včetně posouvání a zvětšování snímku. 

K dispozici je i Wi-Fi a mj. i aplikace pro ovládání na dálku. 
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NěcO PrO KažDéHO

TaK TrOcHu JINÁ VLaJKOVÁ LOď

Dell Computer představil své nejnovější notebookové přírůstky. Novinky 

patří do řad Latitude 3000, 5000 a ultrabookové 7000. Klíčovými funk-

cemi jsou vedle nejpokročilejšího zabezpečení i procesory Intel čtvrté 

generace a zpětná kompatibilita s dokovými stanicemi Latitude E.

K dispozici jsou varianty s dotykovými i nedotykovými displeji s úhlo-

příčkami od 12,5" do 15,6", tedy 32 až 39,6 cm, doprovázené obvyklými 

Windows 8. 

Dell Latitude 3000 (od 13.920 Kč) patří mezi notebooky určené napří-

klad pro vzdělávání a tudíž pro žáky a studenty. Jejich základem je odol-

né šasi, design s tloušťkou 25 mm a hmotnost je od 2 kg. Zabudována 

je grafická karta s až 2 GB paměti a antireflexní displeje s úhlopříčkami 

14" (35,6 cm) nebo 15,6" (39,6 cm) s volitelnou dotykovou vrstvou, což 

platí i o řadě 5000. Ta už používá dotykovou obrazovku s krycím sklem 

Corning Gorilla Glass odolným vůči poškození a vedle klasických toči-

vých pevných disků lze zvolit i varianty s disky typu Flash SSD. Nastavit 

lze rovněž kvalitu zobrazení a úroveň výpočetního výkonu grafické karty. 

Vrcholem je pak ultrabook Latitude 7000 (na snímcích), který je 

vhodný především pro mobilní práci a je dostupný ve variantách 12,5" 

(32 cm) a 14" (36 cm), přičemž dvanáctipalcový model má tloušťku pou-

hých 20 mm a hmotnost 1,3 kg. Základem jeho těla je broušený hliník, 

resp. hořčíková slitina, klávesnice odolná proti polití a dotykové displeje 

s odolným sklem Corning Gorilla. Stejně jako ostatní notebooky řady 

Latitude i tady najdete pádové senzory a gumovou izolaci pevného dis-

ku, který tak může být včas odpojen, aby nedošlo ke ztrátě dat.

Mimochodem, k notebookům Latitude je nabízen i kompletní zabez-

pečovací balíček Data Protection, zahrnující šifrování nebo pokročilé 

ověřování přístupu, a také technologii Protected Workspace, sloužící 

k ochraně před malwarem.

Elegantní, nezvykle navržený, 

jiný – to můžeme slýchat od 

uvedení G2, vlajkového telefonu 

značky LG, který slibuje mno-

hé. Kupříkladu tlačítka, která 

nejsou na boku, nýbrž vzadu, či 

spolupráci s „chytrým“ krytem 

(ano, i kryty dnes mohou být 

chytré…). Podržením zadních 

tlačítek hlasitosti pak můžete 

aktivovat funkci rychlých po-

známek QuickMemo, a pokud 

je telefon položen displejem na-

horu, nemusíte jej zvedat a za-

pínat. Stačí jen na LCD dvakrát 

ťuknout…

K dispozici je rovněž například funkce Answer Me, takže jakmile přilo-

žíte telefon k uchu, hovor bude automaticky přijat. Díky funkci Text Link 

můžete informace ze SMS snadněji ukládat do kalendáře nebo vyhledá-

vat na mapě, a aby toho nebylo málo, G2 lze používat nejen jako dálkový 

ovladač, ale dokonce se umí povely i učit. 

Mezi dalšími vychytávkami najdete například optickou stabilizaci foto-

aparátu, přenos dat s podporou LTE, režim „Host“ třeba pro dítě, kte-

rému budete telefon půjčovat, a také Hi-Fi zvuk v CD kvalitě. Jak vidíte 

z fotografie, IPS displej s rozlišením Full HD a úhlopříčkou 13,2 cm (5,2") 

jde po prakticky celé šířce přístroje, zabudován je čtyřjádrový procesor 

Qualcomm Snapdragon 800 (2,3 GHz) podporovaný grafickou pamětí 

snižující spotřebu u nepohyblivého obrazu, dále 2 GB paměti RAM a An-

droid 4.2. Zadní fotoaparát má 13 mil. pixelů, přední 2,1 a nechybí mu 

ani vícebodové automatické ostření či speciální funkce určené pro video. 

Mimochodem snímání audia nyní podporují tři (!) mikrofony. 

Telefon s rozměry 71 x 139 x 9 mm (140 g) bude dodáván v bílé nebo 

černé barvě a i když cena zatím není známa, lehce si ji můžete odvodit od 

Samsung Galaxy S4.

ELEKTRONIKA • NOVINKY
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ELEKTRONIKA PRO děTI GOGEN • SUPERNOVINKA

Značka GoGEN ve spolupráci s Českou te-

levizí uvádí na  trh novou výrobkovou řadu 

GoGEN KIDS. Jak už název napovídá, bude 

se jednat o  elektroniku určenou speciálně 

pro děti. Ty se tak mohou těšit na barevné 

televize, tablety, přenosné DVD a MP4 pře-

hrávače, foťák či kapesní hry. Společným 

znakem těchto produktů je veselé barevné 

provedení, ale hlavně obrázky oblíbených 

postaviček z večerníčku Maxipes Fík přímo 

na výrobcích. 

Jako první vám přestavíme dětský tablet 

GoGEN MAXPAD, který je k dostání ve dvou 

úhlopříčkách a různých barevných provede-

ních. Tento tablet si vaše děti zamilují. Vy 

navíc, na rozdíl od standardního „dospělác-

kého“ tabletu, budete mít kontrolu nad tím, 

čím se vaše dítě baví. To umožňuje dětský 

a  rodičovský mód. V  rodičovském módu 

můžete do  tabletu nastavit jednotlivé apli-

kace, které bude mít vaše dítě k dispozici.

Plné verze vzdělávacích aplikací Doprav-

ní výchova, Malý záchranář a První pomoc 

exkluzivně pro tablety GoGEN MAXPAD 

poskytla nezisková organizace Záchranný 

kruh. Animované interaktivní hry obsahu-

jí  desítky kapitol, v  nichž se děti seznámí 

se všemi riziky a nebezpečnými situacemi, 

se kterými se mohou potkat. Průvodci tě-

mito aplikacemi jsou sourozenci Gondíkovi, 

Martin Dejdar a  Vladimír Čech. V  tabletu 

naleznete také dětský výukový program an-

gličtiny. 
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Maxipes Fík dětem
Kdo by neznal Maxipsa Fíka! 
Maxipes Fík je dětský ani-
movaný seriál, který vznikl 
již v roce 1975. Scénář na-
psal Rudolf Čechura,  Fíka 
nezaměnitelně namluvil 
herec Josef Dvořák a oživl 
ho kreslíř Jiří Šalamoun. Již 
brzy postavičky z večerníčku 
Maxipes Fík ožijí na  výrob-
cích nové řady dětské elek-
troniky.

Dětský tablet GoGen MaXpaD 7 se vzdělávacím obsahem 
a rodičovskou kontrolou (omezení délky doby používání, možnost 

zamezení přístupu na internet, atd.). používá android 4.1, má 
rozlišení obrazovky 800 x 480 pxl na sedmipalcovém displeji, 8 
GB paměti, kameru 0,3 megapixelu na čelní straně, Wi-Fi, slot 
na micro SD, USB port, pohybový senzor. Silikonové pouzdro 

slouží k vyšší bezpečnosti a příjemnému držení, zesílené sklo pak 
počítá s dětským zacházením. K dostání bude v mnoha barevných 

provedeních. 
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DOmácí SPOTřEbIčE • NOVINKY

Neobvyklá varná konvice
Pokud chcete mít v domácnosti zcela neobvyklé spotřebiče, pak 

vás určitě nenechá chladnými tato skleněná rychlovarná konvice 

Gallet BOU742 (699 Kč) s objemem 1,7 litru vody a s vnitřním osvět-

lením! Topné těleso s příkonem 2 000 W je skryto pod nerezovým 

dnem. Konvice je vybavena automatickým vypnutím, pojistkou proti 

přehřátí a chodu naprázdno, a je snímatelná z podstavce. Přívodní 

kabel lze smotat na naviják v podstavci. 

Variabilní myčka
Myčka nádobí Siemens SN 25M889EP (15.490 Kč) 

nabízí prostor pro umytí 14 sad nádobí se spotřebou 

energie 0,93 kWh za cyklus a 266 kWH za rok, což ji 

řadí do energetické třídy A++. Účinnost mytí i sušení je 

ve třídě A. Prostor činí vysoce variabilní sklápěcí trny na 

spodním koši, polohovací horní koš se sklopnými etažéry 

a vyjímatelná zásuvka Vario pro mytí příborů.

Pět mycích programů včetně automatického s rozsahem 

teplot doplňují funkce 1/2 náplň a varioSpeed, která 

dokáže zkrátit čas mytí.

Šedivá
Pračka Fagor FE-8212LX (15.490 Kč) je šedivá – ale jen svou 

barvou. Dosahuje nejvyšší energetické třídy A+++ s rezervou 10 %, 

což znamená spotřebu 196 kWh energie za rok. Mezi 15 programy 

pro až osm kilogramů prádla najdeme dva rychlé s časem 15 a 30 

minut, programy pro košile i sportovní vybavení. Ovládání pomocí 

velkého displeje umožní také odložený start až o 24 hodin. Systém 

ABS pro dokonalé rozložení prádla minimalizuje vibrace i při 1 200 

otáčkách za minutu při odstřeďování.

foto: Bauknech, Gallett, Gorenje, Hyundai

Zbaví vás alergenů
Vysavač Gorenje VC 2226 RP B (3.490 Kč) je 

ideálním pomocníkem pro alergiky. Umí totiž díky 

nové sací hubici Bacteria Buster UV zahubit bakterie, 

roztoče i viry v posteli, na sedačce a dalším nábytku 

a pomocí vibrací je uvolnit pro snadnější vysátí. 

K tomu je třeba vysoký příkon 2 200W motoru, který 

vyvine sací výkon 420 W. Hepa filtrace zabrání 

návratu alergenů do místnosti.

Pro chutnější a čistší vodu z kohoutku
Filtrační konvice Hyundai Aqua Optima (od 199 Kč) používá jedinečný 

pětistupňový systém filtrace. Směs aktivního uhlíku snižuje obsah chloru 

a hladinu herbicidů a pesticidů. Přefiltrovaná voda je jemná a bez nepří-

jemných příchutí, výborná pro vaření, její použití tak zlepšuje vzhled i chuť 

zeleniny. Speciální ionex (měnič iontů) sníží obsah těžkých kovů a reduku-

je i obsah uhličitanu vápenatého, jenž způsobuje tvorbu vodního kamene, 

což oceníme zejména u espresa. Nakonec voda protéká velmi jemnou síť-

kou, což jí dodá průzračnost. Tvar i konstrukce filtrační konvice zaručuje 

rychlý průtok po celou dobu její životnosti. Nová filtrační konvice Hyundai 

Aqua Optima Compact ve čtařech barevných provedeních má celkový ob-

jem 2,1 l, zásobník na přefiltrovanou vodu 1,2 l. Slim design umožní umístit 

ji do dveří lednice, kde díky odnímatelné rukojeti ušetříte místo.

robot se dvěma nádobami
Každého, kdo používá kuchyňský robot, potěší Electro-

lux EKM 4200 (12.990 Kč) svými dvěma nerezovými 

nádobami o objemu 4,2 l a 2,9 l. Pohodlně tak můžete 

hníst těsto a míchat tvarohovou náplň do buchet, aniž 

byste museli cokoli přemísťovat. Robot s celokovovým 

tělem disponuje silou 1 000W motoru a regulací v de-

seti stupních. Pro lepší pozorování přípravy osvětluje 

prostor mísy LED osvětlení. Jako příslušenství je kromě 

hnětací, šlehací a míchací metly přibalen také mlýnek 

na maso a kuželový strouhač se třemi bubny pro krájení 

a strouhání.

Nápoje bez starostí
Ať jde o kávu, čokoládu, latte macchiatto, cappuccino, čaj či chai latte, 

kávovary Bosch Tassimo JOY dodrží vždy přesnou recepturu, kterou 

nesou přímo kapsle T-disc s nápoji. Rychlý ohřev vody ve 1 300W 

průtokovém ohřívači znamená okamžitý výdej nápoje a 1,4litrový zásobník 

na vodu vydrží rozumnou dobu bez doplňování. O čištění přístroje se stará 

automatický proces výplachu párou po každém nápoji a automatický 

proces odvápnění pomocí speciálního servisního T-disku. K dostání je 

v bílé, černé a fialové barvě.
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Exkluzivní indukce
Do moderní kuchyně patří 90 cm široká indukční varná deska 

Bauknecht ESPIF 8950 IN (27.990 Kč). Pět indukčních zón 

lze ovládat posunem prstu po stupnici slider s možností 

vložení různě velkých hrnců na dvě flexibilní zóny. Funkce Jet 

Start dosáhne rychlého varu a Automatické senzory udrží 

nastavenou teplotu, ohlásí okamžik varu nebo vypnou ohřev, 

když rozpoznají prázdný hrnec. Využít můžete i nízkoteplotní 

funkce nebo časovač. Dětská pojistka je samozřejmostí.
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INFRASAUNY • ELEGANcE

PŘÍJEMNěJŠÍ HOLENÍ

PÁra s ÚsPOrOu

Většina mužů má po holení pocit podrážděné pokožky na tváři. Pro-

to používá různé vody a gely po holení, které mají za úkol pokožku 

zchladit a  tím předejít nepříjemným pocitům. Strojek Braun CoolTec 

CT2cc (5.199 Kč) přináší zcela novou technologii Active cooling, která 

dokáže zchladit pokožku již při holení. Na rozdíl od ostatních holicích 

strojků, které pohybem nožů vytvářejí teplo a přenášejí ho na pokožku, 

CoolTech přidává do holicí hlavy hliníkovou chladicí lištu, která teplo 

z pokožky odebírá. Zdrojem chladu je elektrokeramický článek, který 

dokáže dosáhnout teploty až o 20 °C nižší, než je teplota okolí. Bez-

prostředně po oholení příslušného místa jej může zchladit až o 4 °C, 

což minimalizuje zarudnutí, pocity pálení a svědění i bez gelu a pleťové 

vody.

Strojek je vodotěsný, lze jej použít i  ve  sprše nebo pro holení 

na mokro. 

Efektivní holení zajišťuje trojitý holicí systém se dvěma nezávisle 

se pohybujícími hlavami a  holicím břitem SensoBlade, který zachytí 

a oholí vousy rostoucí různými směry.

Braun CoolTec CT2cc je vybaven čisticí stanicí Clean & Charge, kte-

rá se automaticky postará o vyčištění, namazání, dobití akumulátoru 

a dokonalou hygienu strojku. Stačí strojek po holení vložit do stanice 

a na další holení bude opět připraven.

Řada Braun CoolTec obsahuje i další dva modely CT2s (4.499 Kč) 

a CT4s (4.699 Kč), které nejsou vybaveny čisticí stanicí.

Zařazení do energetické třídy A –20 % si vysloužila nová vestavná parní 

trouba AEG BS731442NM (33.990 Kč), která přibližuje přípravy pokr-

mů profesionální úrovni. Pokud si nejste svým kuchařským uměním jisti, 

můžete využít 25 přednastavených programů pro různé druhy potravin, 

při kterých postačí sdělit troubě jen jejich hmotnost nebo využít teplotní 

sondu. Výběr je opravdu široký – od mas, příloh, moučníků, zeleniny až 

po chléb či pokrmy z těstovin. Pro zkušené kuchaře je přichystáno 16 

způsobů a  kombinací ohřevu párou, topnými tělesy i  grilem a  funkce 

udržování teploty.  

Oblíbenou kombinaci způsobu přípravy pokrmu, teploty a  času je 

možné uložit funkcí Můj oblíbený program.

Potěší také doplňkové funkce jako dětská pojistka, ukazatel a využití 

zbytkového tepla, časovače či automatické vypnutí trouby, které samo 

troubu vypne za dobu závislou na nastavené teplotě, tak aby nemohlo 

dojít k ohrožení domácnosti.

Při čištění velmi pomůže funkce čištění párou, která uvolní nečistoty. 

Nakonec ještě důležitá technická data – objem pečicího prostoru je 73 

litrů a příkon 3 500 W. 

DOmácí SPOTřEbIčE • NOVINKY
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Hřejivé teplo
Infrasaunám jsme se věnovali v Inspiraci číslo 

5/2011. Tentokrát chceme upozornit na  nové 

infrasauny Goddess. Působí velmi elegantním 

dojmem a doporučuje je i střelec legendární-

ho gólu z  Bělehradu Antonín Panenka, který 

našemu týmu zajistil zlato na  ME 1976. Ten 

říká: „Infrasaunu Goddess mám doma a jsem 

s ní velmi spokojen. Pravidelně ji používám pro 

zahřátí před sportem a také mi pomáhá v re-

generaci po sportovních výkonech. Pobyt v ní 

během chladných dnů je i příjemným relaxem.“ 

V sortimentu naleznete 16 modelů ve stan-

dardní i rohové úpravě. Vy ale máte mož-

nost prohlédnout si dvě luxusní infrasauny 

Goddess Lanzarote2 ION a  rohovou Rho-

dos2 ION. Obě jsou určeny pro dvě osoby, 

jsou vyrobeny z exkluzivního dřeva hemloc-

ku (kanadského jedlovce), což je speciální 

saunové dřevo s  velmi jemnou strukturou 

bez suků a  pryskyřice. Je extrémně stabil-

ní, minimálně pracuje a  nekroutí se. Jeho 

výhodou je i  imunita proti tvorbě a množení 

mikroorganismů. Kvalitní karbonová topi-

dla použitá u obou zmiňovaných infrasaun 

zajišťují oproti běžněji používaným keramic-

kým saunám rovnoměrnější rozložení tepla 

uvnitř, energetickou úspornost, větší bez-

pečnost, rychlost (náhřev na provozní teplotu  

50–60 °C trvá 20–25 minut) a efektivitu pro-

hřívání organismu. Ve  své výbavě mají oba 

prezentované modely ionizér, který obohacu-

je vzduch množstvím záporně nabitých iontů 

(aniontů), jež ničí bakterie a viry a mají blaho-

dárný vliv na zdraví. Oba modely se ovládají 

elektronicky. Při zakoupení infrasauny God-

dess získáte prodlouženou záruku 40 měsíců 

a jako dárek set dvou luxusních osušek. 

Pobyt v  infrasauně Goddess Lanzaro-

te2 ION zpříjemní CD/rádiopřehrávač s MP3 

a USB vstupem a světelná terapie na bázi LED 

osvětlení. U rohového modelu Goddess Rho-

dos2 ION pak zabudované rádio (přehraje 

i  písničky například z MP3 přehrávače, který 

připojíte dodávaným kabelem). 

Specifikace
Goddess Lanzarote2 ION (29.990 Kč): pří-

kon 1  820 W, spotřeba za  saunovací cyklus 

(60 min) typicky 2,36 kWh, vnitřní osvětlení, 

barva natural.

Goddess Rhodos2 ION (29.990 Kč): pří-

kon 2  000 W, spotřeba za  saunovací cyklus 

(60 min) typicky 2,6 kWh, panel s rádiem FM/

AUX, vnitřní osvětlení, vnější osvětlovací ram-

pa, barva natural. Více informací najdete na 

www.goddes.cz.

Stavbu infrasauny zvládnete za několik minut a ta je pak 
připravena na zapojení do zásuvky 230 V. Nemusíte nic 
budovat, infrasauny jsou tak elegantní, že mohou být přímo 
součástí bytu. Místo na ně se vždy najde.
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DOmácí SPOTřEbIčE • KÁVOVARY

foto: DeLonghi, Philipsautor: Milan Loucký, foto: DeLonghi, Philips

Pokud máte rádi kávu, pak jistě pošilháváte po kávovarech, které za vás lahodný mok uvaří. 
Prostě když na vás přijde chuť, stisknete jen několik tlačítek a už se můžete nechat zprvu 
omámit krásnou vůní kávy a pak si ji v klidu vychutnat. Pro vaši inspiraci přinášíme tentokrát 
hned šest kávovarů.

Espresso DeLonghi PrimaDonna EcAm 26.455 m
cena: 32.990 Kč

Espresso Philips HD8763/09 
cena: 14.999 Kč

Espresso DeLonghi magnifica EcAm 22.110 b 
cena: 10.999 Kč

Espresso Philips Saeco HD8743/19 Xsmall 
cena: 6.999 Kč

Espresso DeLonghi Intensa EcAm 23.450 b 
cena: 19.990 Kč

Espresso Philips Saeco HD8964/01 Granbaristo
cena: 31.990 Kč

Luxusní espresso Prima Donna S s multifunkčním displejem připraví kávu, kterou si s radostí vy-

chutnáte kdykoliv během dne. Kromě možnosti individuálního nastavení velikosti šálku, síly kávy i její 

teploty je kávovar vybaven systémem IFD, který zaručuje perfektní výsledky při přípravě mléčných 

nápojů – latte, cappuccina, latte macchiata. Čerpadlo vyvine tlak 15 barů, signalizace odvápnění, 

automatické proplachování, proplach nádobky na mléko. Objem odnímatelného zásobníku na vodu 

je 1,8 litru a zásobník na zrnkovou kávu pojme 250 g. 

• Příkon: 1 450 W

• Délka kabelu: 1,8 m

• Maximální výška šálku: 142 mm

• Rozměry: 238 x 345 x 441 mm

Přístroj Philips Saeco HD8763/09 Minuto má nastavitelnou výšku hubiček, což zajistí vždy správnou 

teplotu a žádné rozstřikování nápoje. Skvělým benefitem je funkce Memo, díky níž stačí pouze stisk-

nout tlačítko a už si můžete vychutnat svůj oblíbený nápoj. Keramické mlýnky Philips Saeco se nikdy 

nepřehřívají a zajišťují tak dokonalé mletí, dlouhotrvající výkon a naprosto tichý provoz. Kávovar vyvine 

tlak 15 barů, objem zásobníku na vodu je 1,8 l a na mléko 0,5 l. Kapacita zásobníku na zrna je 250 g 

a odpadní nádobky na 15 porcí kávy.

• Příkon: 1 850 W

• Rozměry: 400 x 372 x 232 mm

Černé espresso DeLonghi Intensa má přehledný dvouřádkový displej a snadné, lehce pochopitelné 

ovládání – lahodné cappuccino vytvoří stiskem jediného tlačítka. Má paměť na vámi vytvořený druh 

kávy (množství vody, síla i teplota kávy) a funkci Clean, která se postará o vyčištění systému od 

použitého mléka. Kávovar vyvine tlak 15 barů. Odnímatelný zásobník na vodu má objem 1,8 litru, 

zásobník na zrnkovou kávu 150 g. Délka kabelu je 1,15 metru.    

• Příkon: 1 450 W

• Maximální výška šálku: 142 mm

• Rozměry: 240 x 340 x 430 mm

• Hmotnost: 9,0 kg

Předností automatického kávovaru Philips Saeco HD 8964/01 GranBaristo je keramický mlýnek, nová 

patentovaná posuvná karafa pro mléčné dobroty jedním dotykem, velmi snadné čištění a  údržba 

a plno dalších vlastností pro přípravu pravé italské kávy. Keramické mlýnky Philips Saeco se nikdy ne-

přehřívají a zajišťují tak dokonalé mletí, dlouhotrvající výkon a naprosto tichý provoz s pěti nastavitelný-

mi preferencemi mlýnku – od nejjemnější pro silné espreso až po nejhrubší mletí pro lehčí kávu. Kávu 

můžete připravit podle svého s využitím šesti profilů na displeji. Nádobka na odkapávání a vestavěná 

karafa jsou vhodné pro mytí v myčce. Přístroj je vždy čistý díky automatickému čištění a odstraňování 

vodního kamene. Tlak čerpadla je 15 barů, objem zásobníků na vodu je 1,7 litru a na mléko 0,5 litru, 

kapacita zásobníku na zrna je 270 g a kapacita odpadní nádobky na 20 porcí. 

• Příkon: 1 900 W

• Rozměry: 205 x 360 x 460 mm

Vychutnejte si kávu

Kompaktní plnoautomatické espresso DeLonghi Magnifica disponuje vysokým tlakem (15 barů) 

i objemným odnímatelným zásobníkem na vodu s kapacitou 1,8 litru. Kávu je možné připravovat 

z předem namleté i zrnkové kávy – s možností volby hrubosti namletí (13 variant). S údržbou ká-

vovaru pak pomůže samočisticí funkce i odvápňovací program. Délka přípojného kabelu je 1,2 m. 

• Příkon: 1 450 W

• Maximální výška šálku: 142 mm

• Rozměry: 430 x 351 x 238 mm

Automatický kávovar Philips Saeco HD8743/19 má malé rozměry i nízkou spotřebou energie. Je 

vybaven tichým keramickým mlýnkem (na který se nelepí mletá káva a tak jím připravovaná káva 

bude mít po dlouhou dobu vynikající chuť), zásobníkem na vodu o objemu jeden litr a 15barovým 

čerpadlem. Stane se tak vhodným doplňkem každé domácnosti, ve které se čas od času vychut-

nává lahodná káva. Délka připojovacího kabelu je 1,2 metru. 

• Příkon: 1 400 W

• Maximální výška šálku: 100 mm

• Rozměry: 225 x 310 x 350 mm
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A není jich málo. O  to důležitější je vědět, co 

od nich můžeme očekávat, a představit si i ně-

které užitečné novinky v technickém vybavení, 

nové přístroje a jejich vlastnosti. Nejrozšířeněj-

šími pomocníky jsou vysavače.

Není vysavač jako vysavač
Jsou malé i  velké, pohánějí je akumulátory 

nebo pár tisíc wattů po kabelu, liší se tvarem 

i použitím, ale z hlediska důležitosti pro naše 

zdraví je nejpodstatnější filtrace.

Sáček je klasika
Někteří z nás pamatují ještě dobu, kdy se použí-

valy látkové sáčky na schraňování nečistot bez 

jakékoli další filtrace. Vysypání a vyklepání tako-

vého sáčku znamenalo spolykat stejnou dávku 

prachu jako při vyklepávání koberců, které bylo 

v  té době také oblíbené. Ne že by to nemělo 

něco do sebe, ale dnes to děláme jinak.

Dnes jsou sáčky jednorázové, vyrobené 

z několika vrstev papíru nebo netkané textilie, 

takže zadržují mnohem více drobného prachu. 

Vyklepávání nepřipadá v úvahu a některé mů-

žeme ještě před vyjmutím z vysavače uzavřít, 

takže neunikne ani minimum prachu. Z hledis-

ka hygieny perfektní. Někomu by však mohly 

vadit náklady na  pořízení náhradních sáčků 

a nepříjemné je i snižování sací síly vysavače 

v závislosti na zaplnění sáčku.

Vysavače bez sáčku
Celkem logický požadavek některých zá-

kazníků na vysavač bez sáčku vyústil ve dvě 

podobné konstrukce – cyklonový a  bezsáč-

kový vysavač. Zatímco bezsáčkový vysavač 

je jen přístroj, který schraňuje nečistoty místo 

do sáčku do vyjímatelné nádoby, je cyklonový 

vysavač schopen odloučit i nejdrobnější nečis-

toty a zajistit stále stejnou sací sílu v průběhu 

vysávání, bez ohledu na  množství nasátých 

nečistot. To ale vyžaduje urychlit proud vzdu-

chu na tak velikou rychlost, aby odstředivá síla 

donutila i nejmenší nečistoty k opuštění prou-

du vzduchu v cyklonovém filtru. Vzduch pro-

to musí proudit přibližně rychlostí zvuku, což 

DOmácí SPOTřEbIčE • PŘEdVÁNOČNÍ ÚKLId

Zatočte
s nečistotou

Zase se nám blíží Vánoce a konec roku, čas, kdy si uvědomíme, že jsme zase o rok starší. 
Na druhé straně je tu čas dárků, oslav a rodinných setkání. A jako vždy se na toto období 
budeme chtít řádně připravit nejen napečením cukroví a sháněním vhodných dárků svým 
blízkým, ale i důkladným úklidem celé domácnosti. Je to, pravda, ne úplně nejpříjemnější 
část příprav na svátky, ale záleží také na tom, jak si úklidové činnosti dovedeme zjednodušit 
pomocí různých přístrojů. 
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Filtrace nejen pro alergiky
Nejde o další typ filtrace, ale o filtry moderních 

vysavačů, které jsou montovány jako přídavné 

ke všem druhům filtrace. Vždy jde o dva filtry. 

Ochranný filtr motoru, který brání proniknutí 

nečistot do  citlivých částí vysavače při špat-

ném užití nebo poruše filtru, a  výstupní filtr, 

který čistí vzduch od  posledních případných 

nečistot. Zpravidla alespoň jeden z  nich je 

typu Hepa, což znamená velmi jemnou filtraci 

odstraňující i bakterie, roztoče, pyly a další mi-

niaturní nečistoty do velikosti 0,3 µm. Vzduch 

vycházející z těchto přístrojů je tedy čistější než 

vzduch v místnosti.

Každý povrch chce své
Vždy, když řešíme otázku nejvhodnějšího vy-

savače, musíme vědět, jaké povrchy bude pře-

vážně vysávat. Je to částečně otázka výkonu 

(i když vysoký výkon lze regulací snížit, naopak 

ne) a hlavně různého příslušenství specializo-

vaného na příslušný povrch.

Hladké podlahy
Tady využijete speciální hubice, které poznáte 

podle dlouhého kartáče na  okrajích. Fungují 

o  poznání lépe než hubice univerzální, které 

kartáče zasunují a  mají je tvrdší. Pokud po-

řídíte víceúčelový vysavač, můžete pro mytí 

dlažby využít i  štěrbinovou hubici s  tryskou 

doplněnou o  stírací lištu. Stejné příslušenství 

využijete i  k mytí oken, kachliček na  stěnách 

nebo hladkých podlah na terase i u bazénu.

Koberce
Pokud ve  vašem bytě převládají koberce, 

rozhodně chtějte turbohubici s  rotačním kar-

táčem, se kterým vysajete koberce daleko 

účinněji. Kartáč pročesává vlas a  tak zdvihá 

nečistoty, které jsou ve vlasu sevřeny. Nahra-

zuje tím kdysi oblíbené, ale pracné klepání 

koberců. Nehodí se jen na  koberce s  velmi 

dlouhým vlasem, které by se mohly do  kar-

táče zamotávat. Podobné, jen užší hubice se 

osvědčily pro vysávání čalouněného nábytku 

i sedaček v automobilu.

Univerzální vysavače umožňují mokré čištění 

koberců proudem roztoku nepěnivého saponá-

tu s  jeho okamžitým odsáváním pomocí štěr-

binové hubice, tentokrát bez stírací lišty. Úzká 

štěrbinová hubice slouží k čištění sedaček stej-

ným způsobem. Vždy je důležité po čištění sa-

ponátem provést ještě dvakrát čištění jen čistou 

vodou. Tím se odstraní zbytky saponátu, které 

by způsobily rychlé znečištění koberce.

vyžaduje poměrně složitou konstrukci komor 

cyklonového filtru.

Výhoda stálého proudu vzduchu a  filtrace 

bez dalších nákladů si ale vyžádá časté vy-

prazdňování filtru jeho vysypáním, což opět 

není příliš hygienické. Tato nevýhoda je spo-

lečná pro bezsáčkovou i  cyklonovou filtraci, 

a to i přes úsilí výrobců zjednodušit vysypávání 

pomocí různých odklápěcích stěn filtrů.

U  bezsáčkového vysavače může být kon-

strukce schránky na nečistoty provedena tak, 

že odstředí velké nečistoty pomocí přepážky 

nebo jednodušší komorou. V takovém případě 

je ale stejně nutný velkoplošný filtr, který za-

chytí drobné nečistoty, které odstředěny ne-

jsou.

Výhodou bezsáčkové filtrace je tedy pouze 

úspora nákladů na  sáčky, ale přibývá častá 

nutnost čištění nebo mytí filtru na jemné nečis-

toty. Cyklonový vysavač nutnost čištění tohoto 

filtru minimalizuje, ale jde o dražší řešení, které 

se nezbytně promítne v ceně vysavače.

Voda jako filtr
Pokud chcete účinnou filtraci bez dodateč-

ných nákladů a bez nutnosti dýchat prach při 

odstraňování nečistot z  vysavače, je vhod-

nou volbou vodní filtr. I zde je princip založen 

na  proudění vzduchu přes přepážky, které 

jsou ale tentokrát ve  vodě nebo jsou vodou 

zalévány. Nečistoty víří s  proudem vzduchu 

vodou a  narážejí na  ni. Jakmile se i  nejmen-

ší prachové zrnko dotkne vody, zůstává v ní. 

To je tajemství vysoké účinnosti vodního filtru. 

Procházející vzduch strhává část vody, proto 

je vždy na odtahu vzduchu namontován mo-

litanový filtr a plovák pro zabránění průchodu 

tekutin do  motoru vysavače. Pro odstraně-

ní nečistot postačí snadno jen vylít nádobu 

do odpadu a následně pak opláchnout moli-

tanový filtr.

Výhodou této filtrace je její použití i  u  vy-

savačů s možností sát tekutiny a u víceúče-

lových vysavačů pro mokré čištění. Zvlhčení 

proudu vzduchu procházejícího vodou a tím 

i  zvlhčení vzduchu v  místnosti je také pří-

nosem, zejména v  panelových bytech. Ne-

výhodou vodní filtrace je zvýšení hmotnosti 

vysavače a  nutnost zachování jeho polohy, 

dokud je v  něm voda. Pro uživatele, kteří 

za  sebou vysavač tahají na  sací hadici, to 

znamená nutnou opatrnost proti jeho pře-

vrhnutí.
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Když v roce 1901 získal Angličan Hubert 

Cecil Booth patent na vysavač, šlo o vel-

ké zařízení umístěné na voze taženém 

koňmi. Vysávaný vzduch se do něj mu-

sel dopravovat asi 250 metrů dlouhou 

hadicí, takže se vlastně nejvíce podobal 

dnešnímu centrálnímu vysavači. Tento 

přístroj byl předveden králi Edwardu VII 

při úklidu Westminsterského opatství 

v roce 1902 a ten je zakoupil pro Buc-

kinghamský palác a hrad Windsor.

Přenosný vysavač podobný dnešním 

přístrojům vznikl v roce 1905 ve firmě 

Chapman and Skinner ze San Fran-

ciska, ale obchodní úspěch slavila až 

roku 1912 firma Lux (dnes Electrolux) se 

stejnojmenným vysavačem, jaký znáte 

z filmu Smrt krásných srnců.

Účinné vysávání koberců zajistí hubice 

s rotačním kartáčem. Jeho pohyb 

zajišťuje buď turbína poháněná pro-

cházejícím proudem vzduchu, nebo 

vlastní motor. Obě konstrukce mají své 

výhody i nevýhody. 

Turbína je lehčí a nepotřebuje přívod 

energie. Na druhé straně je její síla 

závislá na množství protékajícího vzdu-

chu, tedy na výkonu vysavače. Také 

její cena je nižší.

Kartáč poháněný vlastním motorem 

se točí stále stejně rychle a spolehlivě 

pročesává koberec. Proto je pova-

žován za účinnější. Není závislý na 

proudu vzduchu, ale na zásuvce pro 

elektrické příslušenství, kterou mají jen 

některé vysavače.

Podobným zařízením je klepač, který 

je vždy poháněn vlastním motorem. 

Způsobuje vibrace, jež se přenášejí na 

koberec a zvedají nečistoty.

Také si vždy, když kupujete sáčky 

do vysavačů, nemůžete vzpomenout, 

které do něj patří? Jednoduchým a dů-

vtipným řešením jsou sáčky Unibag. 

Koupíte plastový adaptér nebo starto-

vací sadu s adaptérem pro příslušný 

vysavač a potom už jen dokupujete 

sáčky, které jsou stejné pro všechny 

typy. Sáčky jsou navíc odolné proti 

vlhkosti, protržení ostrým předmě-

tem a mají 4x delší životnost. Navíc 

výrobce tvrdí, že zachytí více drobných 

nečistot a dovedou zvětšit svůj objem 

až o 25 %. Protože nejde o běžné 

papírové sáčky, tak cena, která je jen 

o málo vyšší než u papírových sáčků, 

není přemrštěná.

První vysavač pro krále

Turbína, nebo motor

Dobrý nápad

Výhodou bezsáčkové filtrace je v podstatě  
jen úspora nákladů za sáčky. 

Hepa filtr vyčistí vzduch procházející vysavačem dokonale.

antibakteriální hubice zničí roztoče, bakterie i viry pomocí UV-c lampy a uvolní je z látek díky vibračnímu klepání.

Mycí vysavač v jednom kroku podlahu namočí, vykartáčuje 
a odsaje vodu s nečistotami.
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Novinka na malé škůdce
Roztoči, plísně i viry – to jsou miniaturní škůd-

ci, kterých se rádi zbavíme jako původců ne-

mocí a alergií, jimiž trpí stále více lidí. Samot-

ným vysáváním jejich počty sice redukujeme, 

ale nyní přišli výrobci s novinkou, které říkají 

antibakteriální vysavač. Tyto přístroje jsou 

většinou malé ruční nebo jako příslušenství 

vysavačů. Jsou určeny k  likvidaci škůdců 

v postelích, na sedačkách a dalších místech, 

kde trávíme více času. Kromě vysávání vyu-

žívají UV-C záření, které má vysokou ener-

gii, čímž poškozuje buňky mikroorganismů, 

a  vibrační klepání uvolňující i  mikroskopické 

škůdce z  textilie, na které žijí. Výrobci slibují 

likvidaci až 99,9 % bakterií E. coli, stafyloko-

ků, kvasinek i virů a až 93,5 % roztočů. Cena 

za  samostatný přístroj se dnes pohybuje 

v rozmezí zhruba čtyř až šesti tisíc korun, jako 

příslušenství se dodává zatím jen k některým 

vysavačům. Podobnou funkci nabízejí již del-

ší dobu robotické vysavače, které však úklid 

sedaček a postelí neumí.

Specialista na hladké
Linolea, kachličky a podobné povrchy je po-

třeba umýt, což může někdy představovat 

i drhnutí kartáčem. Tady může být řešení po-

mocí trysky a stěrky víceúčelového vysavače 

zdlouhavé, i přesto, že je stěrka vybavena plo-

chým kartáčkem.

Takzvané mycí vysavače v  jednom kroku 

nanesou roztok saponátu, neruší nečisto-

ty pomocí rotačních kartáčů a  vodu odsají 

do nádoby na nečistoty. Vyplatí se tomu, kdo 

má velké plochy hladkých nenasákavých pod-

lah. Někteří uživatelé s  ním dlouhodobě myjí 

i plovoucí podlahy, ale výrobci toto použití pro 

jistotu nedoporučují. U méně kvalitních podlah 

by mohlo dojít k  nasáknutí vody do  podlahy 

ve spárách a k jejímu poškození.

Lesk jako blesk
Parkety umí v bytě vyvolat pocit tepla a bezpe-

čí, jsou dobrou tepelnou izolací, a pokud jsou 

správně udržované, pak jsou i  krásné. Péče 

o ně je však složitější. Musejí se občas drátko-

vat, aby se odstranila horní znečištěná vrstvič-

ka dřeva, a navoskovat, což je nejrozumnější 

svěřit specializované firmě. Pokud je znečiště-

na jen vrstva vosku, lze ji odstranit, nahradit 

a vyleštit pomocí domácího leštiče podlah. Vy-

užijeme k tomu hrubé i jemné kartáče a lešticí 

kotouče, které obdržíme s přístrojem. Přístroj 

také vysává zbytky odstraňovaného vosku, 

prach a přebytky vosku při leštění.

Síla páry
Dokonalý úklid se neobejde bez čištění kou-

pelny a WC, trub, sporáků i pelíšků našich do-

mácích mazlíčků. Všude tam můžeme využít 

výhod páry, a to bez chemie. Horká pára roz-

pustí mastnoty, zničí bakterie i parazity v pe-

líšcích našich zvířátek a vydezinfikuje všechny 

povrchy, kterým neublíží teplo a  vlhko. Pára 

odstraní i zápach a využít se dá podobně jako 

napařovací žehlička ke svislému žehlení. 

S parní tryskou vyženeme nečistoty z těžko 

přístupných míst a skulin, nástavec s kartáč-

kem pomůže narušit mastné usazeniny a hubi-

ce s mikrovláknem očistí podlahy a větší hlad-

ké plochy. Se speciální parní stěrkou umyjeme 

skla, zrcadla i okna. Kombinací parního čističe 

a  vysavače je parní vysavač, který současně 

odsává nečistoty. Parní mopy jsou určeny spe-

ciálně pro čištění podlah.

Prevence
Prach obsažený ve  vzduchu se usazuje 

a  tvoří dojem neuklizeného bytu, i  když jste 

předtím celý den gruntovali. Není to ale hlavní 

argument pro pořízení čističky vzduchu, tím 

je zdraví a poznatek, že v dnešním vzduchu je 

zvláště ve městech mnoho škodlivých látek, 

které mohou poškodit naše zdraví. Čistič-

ky vzduchu obsahují podobně jako moderní 

vysavače účinné Hepa filtry, které odfiltrují 

až 99,99 % všeho většího než 0,3 µm. Navíc 

však bývají vybaveny i  uhlíkovými filtry, po-

hlcujícími závadné chemické látky (podobně 

jako plynová maska), a  často i UV sterilizací 

vzduchu nebo elektrostatickými filtry zachy-

távajícími nejmenší částečky, které kolem 

nich proletí. Některé přístroje jsou doplněny 

i o ionizaci vzduchu.

Závadné látky se uvolňují z  umělých hmot, 

které jsou obsaženy v  kobercích nábytku, 

různých přístrojích nebo v  cigaretovém dýmu. 

Řada těchto látek může způsobit alergie, dý-

chací potíže, dráždění očí a  údajně i  srdeční 

problémy a rakovinu. Ve světle tohoto je ome-

zení usazujícího se prachu pouze maličkost.

Jednoduše
Pro řadu příležitostí je připraveno speciální pří-

slušenství. Tradicí se stalo trio: úzký nástavec 

na  vysávání čalounění, štěrbinový pro úzké 

prostory a  kartáčový s  dlouhým vlasem pro 

vysávání prachu z  členitých povrchů záclon 

nebo drobnějších předmětů. Užitečnou bude 

jistě i  hubice na  radiátory řešící přístup mezi 

žebra, která se jinak zbavit prachu téměř ne-

dají. Praktickou novinkou je hubice s telesko-

pickými rameny a  klouby, díky níž pohodlně 

uklidíte i na skříni nebo pod postelí, kam byste 

jinak dosáhli jen na kolenou nebo ze židle.

Pro boj s jemným prachem často využíváme 

statickou prachovku (říkám jí chlupy na  tyči), 

kterou můžete najít také zabudovanou přímo 

do vysavače jako příslušenství. Po použití se 

zastrčením do  vysavače očistí a  současně ji 

máte při úklidu vždy po  ruce. Kutilové ocení 

příslušenství pro čisté vrtání děr, které odsá-

vá odvrtaný materiál, nebo separátor velkých 

nečistot, který se občas mezi příslušenstvím 

k  vysavačům objeví a  je perfektní pro úklid 

dílny.

Pro zvířata
„Máme rádi zvířata, protože jsou chlupatá,“ se 

zpívá v jedné písničce, jejíž pravdivost dokazu-

jeme stále větším počtem rodin, které chovají 

domácí mazlíčky. Problémy s  odstraňováním 

zvířecích chlupů a  dalších nečistot vyžadu-

jí speciální pomůcky, a  proto vznikly nejprve 

speciální hubice k vysavačům sbírající chlupy 

pomocí speciálních přilnavých pásků nebo 

přilnavým plastem. Dnes výrobci nabízejí vy-

savače určené pro chovatele, které jsou kro-

mě speciálních hubic vybaveny vysokým vý-

konem a sáčky pro zadržení zvířecích pachů. 
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na odstraňování zvířecích chlupů budete  
potřebovat i speciální pomůcky.

Oddělitelný kartáč znamená pohodlné čištění od dlouhých 
vláken a vlasů.

Separátor umístěný na sací trubici odstraní velké nečistoty.

Již ne úplně čerstvou novinkou jsou 

u vysavačů sací agregáty s vysokým 

výkonem a nízkou spotřebou. Tyto 

vlastnosti umožňuje nová konstrukce 

motoru a sací turbíny s aerodyna-

mickými lopatkami. Vyšší sací výkon 

pomáhá udržet i vyladěný průtok 

vzduchu celým vysavačem. Úspory 

energie u těchto vysavačů se pohybují 

od 25 do 60 %. Výrobci je často zvidi-

telňují slovem Green v názvu a zelenou 

síťovou šňůrou. Jednou z posledních 

novinek je vysavač s příkonem 850 W 

a výkonem srovnatelným s vysavačem 

o příkonu 2 400 W.

Další příjemnou vlastností úsporných 

sacích agregátů je nízká hlučnost, kte-

rou podporuje i konstrukce vysavačů.

Úspora energie

V encyklopedii Wikipedie najdeme toto: 

Alergen je exogenní antigen, který je 

schopen u vnímavých jedinců vyvolat 

patologickou imunitní reakci – tzv. alergii 

či alergickou reakci. Jde nejčastěji 

o složky pylových zrn, plísní či zvířecí 

srsti. Z chemického hlediska představují 

alergeny převážně glykoproteiny a pro-

teiny. V důsledku způsobuje alergická 

imunitní odpověď zánět v těle, čímž 

vyvolává určité alergické choroby.

Co jsou alergeny?



21inspirace euronics • 5/2013inSpiRace eUROnicS • 5/201320

DOmácí SPOTřEbIčE • PŘEdVÁNOČNÍ ÚKLId

foto: Bosch, Concept, ETAautor: Bohumil Herwig, foto: Ecovacs, Electrolux, Rowenta

Dnes to bude obecně vzato o úklidu, zejména o vysávání. Vysavače nabídneme levné i drahé 
a také jeden plně automatický, který může uklízet třeba v době, kdy jste v práci. máme pro 
vás ale i levný parní čistič, který se hodí zejména tam, kde mají doma alergika.

Ecovacs D76 Deepoo
cena: 12.990 Kč

ETA Preto 2487 90000
cena: 2.999 Kč

bosch bbH mOVE 5 
cena: 2.799 Kč

concept cP-1001
cena: 999 Kč

Rowenta RO5555 X-Trem power XL 
cena: 3.999 Kč

Electrolux UltraOne Z8822GP
cena: 4.999 Kč

Vyspělý automatický vysavač s dokovací stanicí, ve které se dobíjí, a navíc se v ní umí i sám vy-

prázdnit. A to ještě není všechno! Proměníte ho totiž obratem v  ruční vysavač, protože v  ceně 

dostanete i klasickou hadici, nástavce a popruh na rameno. Pro automatický režim je zabudováno 

45 senzorů, včetně schodových, čtyři uklízecí režimy a rotační kartáč na koberce. Příjemný je nízký 

hluk 62 dB a naprogramování až dvou časů pro zahájení úklidu.

• Provedení: fialové

• Příkon: 30 W

• Rozměry (průměr, výška): 330 x 98 mm

• Hmotnost: 12 kg

Lehký a elegantní sáčkový vysavač (2,5 l) s filtrem Hepa, akčním rádiusem osm metrů a signalizací 

plnosti prachového sáčku. K dispozici je speciální podlahová hubice otočná o 180°, turbohubice a 

mj. také parketová hubice o šířce plných 40 cm. ETA Preto můžete parkovat ve vertikální i horizontální 

poloze.

• Provedení: šedo-černé či červenošedé

• Příkon: 2 000 W

• Rozměry (švh): 265 x 295 x 410 mm

• Hmotnost: 6,8 kg

Parní čistič představuje doplňkové řešení pro čištění spár, nánosů vodního kamene či usazených 

mastnost bez jakýchkoli chemických prostředků. Dokáže – opět bez čisticích prostředků – ničit 

alergeny a jeho základem je nádobka o obsahu 0,3 l s vyvíječem páry (3 bary), který je za tři minuty 

připraven k činnosti. V ceně je bohaté příslušenství, včetně trysky, čisticí textilie a kartáče. Přívodní 

šňůra má plných pět metrů. 

• Provedení: černé 

• Příkon: 1 000 W

• Rozměry (švh): 220 x 250 x 275 mm

• Hmotnost: 2,6 kg

Vysavač s vysokým jedenáctimetrovým(!) akčním rádiusem a kovovou teleskopickou trubicí, určený 

pro téměř každodenní vysávání (příkon 1 000 W) a disponující miniturbokartáčem, filtrem Hepa a 

pětilitrovým sáčkem. Ani hlučnost není příliš vysoká (79 dB) a mezi příslušenstvím najdete podlaho-

vou/kobercovou hubici, štěrbinovou, kartáčovou i parketovou hubici, takže jak vidno, je určen pro 

všechny druhy podlah.   

• Provedení: černý

• Příkon: 1 000 W

• Rozměry (švh): 350 x 330 x 550 mm

• Hmotnost: 7,6 kg

Vysavač s měkkými kolečky nabízí pětilitrový sáček, odlehčené a snadno nastavitelné trubice, elektro-

nickou regulaci výkonu a akční rádius až deset metrů. Maximální hladina hluku při vysávání dosahuje 

solidních 72 dB a zabudován je vysoce účinný a omyvatelný filtr Hepa H13 vhodný i pro alergiky.  

• Provedení: „Antique Grey“

• Příkon: 2 200 W

• Rozměry (švh): 600 x 400 x 400 mm

• Hmotnost: 9,2 kg

Uklízejte pohodlněji

Tento tyčový vysavač bez regulace kombinuje dvě zařízení v jednom – má totiž v sobě ještě malého 

stolního pomocníka na vysávání třeba drobků nebo vysypané mouky. Objem prachového sáčku je 

0,3 l a zabudován je omyvatelný filtr. Akumulátor typu NiMh vydrží pro až 40 minut vysávání a vy-

savač je díky sklopnému madlu příjemně skladný. Nepotřebuje dokonce ani žádný stojánek či dok.

• Provedení: hnědé, bílé, černé nebo fialové

• Příkon: 100 W

• Rozměry (švh): 255 x 1 130 x 200 mm

• Hmotnost: 2,9 kg
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vávat hnětacím hákem deset minut (doporu-

čená doba v  návodu je pět minut), po  které 

byl přístroj v oblasti motoru vlažný, což svědčí 

o  tom, že motor je při zpracovávání těžkého 

těsta zatížen optimálně.

Náplň z  tvarohu, cukru a hrozinek umíchal 

robot míchací metlou lehce, stejně jako šle-

hačku ze smetany.

Mlýnek na maso
Pro přední pohon je určen mlýnek na  maso, 

vybavený třemi mlecími deskami. Ty využije-

me k  výrobě sekané z  mletého masa, u  ně-

hož oceníme zejména to, že víme, co v  něm 

je. Testoval jsem se střední velikostí děr, což 

je na  pečenou sekanou i  plnění cannelloni  

ideální. Práci usnadní, když před masem pro-

ženeme mlýnkem česnek a  cibuli. Na  závěr 

a vyčištění mlýnku melu rohlík, což po-

může vyčistit mlýnek od masa, a navíc 

do sekané stejně patří.

Část směsi jsem dokořenil 

a  využil na plnění cannelloni. Ty 

jsem vyrobil z  těsta (viz recept) 

pomocí příslušenství na  vytla-

čování trubiček (z  čehokoli). 

Těsto bylo tuhé a  na  stu-

peň 1 se pomalu vy-

tlačovalo, takže bylo 

snadné v pravý čas ro-

bot vypnout a trubičku 

oddělit a naplnit.

Pokud využijeme 

střední díl bez kužele, 

vyrobíme tlusté tyčinky, 

například jako čevabčiči. 

S  dlouhým venkovním dílem pak je snadné 

plnit klobásy, jitrnice nebo jelita. Nástavec 

na  protlačované cukroví je variací nástavce 

na vytlačování trubiček. Určitě se bude hodit 

při pečení vánočního cukroví, kdy práci znač-

ně urychlí.

Dokupte si
Jak je dnes zvykem, robot obsahuje jen zá-

kladní sadu příslušenství. Pořídit můžeme 

ještě další tři různé strojky na výrobu těstovin 

a strouhací strojek. Strojek na ploché těstoviny 

lze nastavit v šesti tloušťkách, což umožní vý-

robu lasagní nebo raviol, další dva strojky vy-

rábějí těstoviny široké 1,5 mm (terenette neboli 

polévkové nudle) a 7 mm (tagliatelle čili široké 

nudle). Kuželový strouhací strojek se čtyřmi 

struhadly je tentýž, který jsem již testoval 

s  robotem Gratus (5/2012). Uspokojí základní 

potřeby strouhání, mělnění i krájení a využije-

te jej poměrně často, takže jeho dokoupení 

je téměř nutností. Věřím, že se časem počet 

dokoupitelného příslušenství ještě rozroste. 

Díky absenci rychlého pohonu ale není možné 

počítat s mixérem a sekacími strojky, které jej 

potřebují.

Hodnocení
Kuchyňský robot ETA Gratussino upoko-

jí potřeby běžné střední rodiny i  při výrobě 

vánočního cukroví. Těsto z  800 g mouky 

postačí na dva plechy buchet, což je odpo-

vídající dávka. Kovové převody jsou značnou 

výhodou a byl jsem překvapen i jejich nízkou 

hlučností. Jako nevýhodu vidím nemožnost 

přesného nastavení metel, aby bylo možné 

ovlivnit zpracování malého množství surovin, 

a zatím nedostačující nabídku dokoupitelné-

ho příslušenství.

Už proto jsme byli zvědavi, jak se zjed-

nodušení projeví na  vlastnostech pří-

stroje.

První pohled
Designově povedený robot Gratussi-

no jistě přiláká oko hospodyněk, ale 

mě spíše zajímají technické rozdíly 

oproti většímu modelu. Příkon sníže-

ný na 700 W odráží o litr menší nere-

zová mísa s objemem 4,5 litru, kterou 

je nutné zasadit pootočením do držá-

ku. Zachovány jsou kovové převody 

s  dlouhou životností i  plynulé elek-

tronické nastavení rychlosti se sta-

bilizátorem otáček, avšak bez mož- nosti pulzního spouštění. Zjednodušení padl 

za oběť i horní pohon mixéru. Pro planetový 

spodní pohon jsou dodávány tři metly pro 

míchání, šlehání a  hnětení. Mlýnek na maso 

široce doplněný příslušenstvím využívá čelní 

pohon, který najdeme pod krytem po  jeho 

uvolnění tlačítkem.

Spodní pohon
Využijeme jej nejčastěji pro přípravu těst, šle-

hačky nebo krémů. Nasazení metel je trochu 

nezvyklé, ale přesto jednoduché. Metly tento-

krát nemají vlastní osu. Nasazujeme je na osu 

robotu zasunutím, pootočením a  zatažením 

dolů v horní poloze ramene, do které jej zdvih-

neme po odblokování páčkou nad ovládacím 

panelem rychlosti. Postrádá však možnost na-

stavení výšky metel. To je důležité zejména při 

zpracovávání malých množství potravin, napří-

klad při výrobě majonézy.

Kynuté těsto na  koláče z  maximálního 

množství (800 g mouky) jsem nechal zpraco-

DOmácí SPOTřEbIčE • TEST

robot ETA Gratussino

Menší bratr
Když hovoříme o robotu ETA Gra-
tussino 0023 jako o menším bratru, 
máme na mysli větší model Gratus, 
který jsme testovali v pátém čísle 
minulého roku. Podobnost není ná-
hodná – Gratussino navazuje  
na jeho úspěšnou  
konstrukci, ale je jednodušší  
a levnější variantou.

cena: 7.999 Kč

druh: se sklopným ramenem, 
pohony: čelní a planetový 
pro metly

rychlost: plynulá regulace – 
orientačně osm stupňů

příkon: 700 W

maximální náplň, 
objem mísy:

těsto z 800 g mouky, 
4,5 l

příslušenství: metly míchací, šlehací, 
hnětací, dobře vybavený 
mlýnek na maso

rozměry (švh); 
hmotnost:

400 x 335 x 275 mm; 
10,1 kg

ETA Gratussino

Koláče

cannelloni plněné mletým masem

Těsto: 

Mouka 800 g, tuk 80 g – rozpuštěný nebo 

měkký, cukr 65 g, mléko 550 ml – z toho asi 

200 ml pro aktivaci droždí, droždí 40 g, vejce 

2 ks – žloutky použijeme do těsta, bílky pro 

potření koláčů před pečením, sůl, citronová 

kůra.

Náplň:

Tvaroh odtučněný nebo polotučný, cukr 

moučkový a rozinky dle chuti nebo libovolná 

marmeláda či povidla.

Příprava:

Před přípravou vložíme asi na 30 minut roz-

drobené droždí do dvou deci vlažného mlé-

ka, abychom jej aktivovali. Pokud použijeme 

tvarohovou náplň, vložíme do  mísy jeden 

celý tvaroh, rozinky a cukr podle chuti, mí-

chací metlou promícháme a hotovou náplň 

odložíme do misky. 

Všechny suroviny pro těsto vložíme 

do nerezové mísy robotu s nasazeným hně-

tacím hákem. Spustíme hnětení na značku 

min. pro počáteční promíchání surovin 

a  poté zvýšíme rychlost asi na  značku 4 

a necháme zpracovávat čtyři minuty. Těs-

to necháme přímo v míse kynout 30 minut 

a  poté znovu prohněteme po  dobu dvou 

minut. Hnětací hák vyjmeme a  necháme 

těsto kynout 30 minut. 

Poté z  těsta vytvarujeme placky, které 

pokládáme na vymaštěný nebo pečicím pa-

pírem pokrytý plech tak, aby mezi nimi byla 

mezera minimálně centimetr a potřeme bílky. 

Uprostřed vytvoříme důlky, do  kterých vlo-

žíme náplň. Pečeme zpočátku na  220 °C, 

po chvíli teplotu snížíme na 180 °C a pečeme 

dozlatova.

Náplň:

300 g masa (vepřové a hovězí v poměru dle 

chuti), 1 střední cibule, 4 stroužky česneku, 

1 vejce, sůl, pepř, případně další koření

Příprava:

Nejprve si připravíme pomocí mlýnku 

na maso asi 300 g mletého masa. Pomeleme 

nejlépe hovězí a vepřové maso, ale můžeme 

použít jen vepřové. Cibuli a česnek můžeme 

pomlít před masem nebo nakrájet najemno. 

Vše dobře promícháme a okořeníme.

Těstoviny:

400 g hrubé mouky, 1/2 lžičky soli, 2 vejce, 

2 lžíce olivového oleje, 2–4 lžíce vody (podle 

potřeby)

Příprava:

Všechny suroviny vložíme do  mísy ro-

botu a  řádně promícháme. Podle potře-

by můžeme přidat vodu. Těsto vložíme 

do mlýnku na maso s nasazeným tvaro-

vačem na výrobu dutých trubiček. Vytvo-

říme cannelloni a naplníme je připravenou 

náplní. Trubičky mají poměrně silnou stě-

nu, ale při plnění je třeba množství nápl-

ně nepřehánět, protože se trubička může 

ztenčit a protrhnout. Vaříme v horké oso-

lené vodě asi 25 minut. S kysanou sme-

tanou chutnají podobně jako ukrajinské 

pelmeně.

Hnětení tuhého těsta na koláče. 

Promyšlená koncepce přístroje nabízí vysokou výtěžnost a velmi snadné čištění sítka.
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na koberce lze doplnit stírací lištou s kartáčkem 

a stěrkou určenou pro mytí hladkých povrchů.

Dvě téměř totožné hubice mají různé určení. 

Hubice s  delšími kartáčky na  obou stranách 

slouží pro vysávání prachu z hladkých podlah, 

zatímco hubici se dvěma gumovými lištami vy-

užijeme pro vysávání tekutin.

Aby toho nebylo málo, v  postranním ote-

víratelném prostoru vysavače najdeme ještě 

klasickou trojici hubic pro suché vysávání ča-

lounění, s  dlouhými chlupy pro opatrný sběr 

prachu a úzkou štěrbinovou hubici.

Ovládání
Vysavač určený pro vysávání vody musí být 

těsný v  okolí ovládacích prvků, protože nelze 

vyloučit jeho ovládání mokrýma rukama. Proto 

je všech pět tlačítek ovládacího panelu překry-

to gumou. Díky ní jde ovládání trochu ztuha, ale 

zato můžeme mít jistotu, že se skrz něj voda ne-

dostane do přístroje. 

Velká tlačítka slouží pro zapnutí vysavače 

a  navinutí síťové šňůry, středním tlačítkem za-

pneme čerpadlo tekutiny z  nádržky do  trysky 

na  hubicích a  nejmenšími tlačítky zvyšujeme 

a snižujeme výkon sání. Pro jeho indikaci slouží 

pětistupňová LED stupnice. Další dva LED indi-

kátory zobrazují činnost čerpadla a nízký průtok 

vzduchu, například při naplnění sáčku. 

čištění na vodě 
Vodní filtry nejsou zcela obvyklé, přestože 

mají řadu výhod. Proto jsem byl zvědav, jak 

je tento flitr zvládnut. Po  vložení přepážky 

a nalití 1,3 až 1,5 litru vody do sběrné nádo-

by lze využít všechno příslušenství pro suché 

i  mokré vysávání. Vzduch procházející vo-

dou zvířenou pomocí přepážky je směrován 

na omývané lamely, kde opět naráží na vodu 

a zbavuje se tak nečistot. I když sběrná ná-

doba není průhledná, je možné zpozorovat, 

jak voda v nádobě víří, a díky tomu pochopit, 

proč je vodní filtrace tak účinná. Na molitano-

vém filtru, který současně pomáhá k odstra-

nění kapiček vody z  proudu vzduchu, jsem 

po vysávání nenašel žádné nečistoty. Negativ 

této filtrace je málo – nutnost po každém vy-

sávání vylít vodu s nečistotami a zachovávat 

vyšší opatrnost při manipulaci s vysavačem, 

aby se nepřevrátil.

Mokré vysávání provádíme také s  vodním 

filtrem, do něhož základní náplň vody nemu-

síme lít, ale v  tom případě je nutné vysávat 

jen mokré nečistoty, aby se suchý prach ne-

dostával do molitanového filtru a do motoru. 

Proto bych raději vždy vodní filtr vodou plnil. 

Kromě hubice na  vodu, kterou můžeme vy-

sávat větší množství vody, například z prask-

lého akvária, jsou nejužitečnější sací hubice 

s tryskami. Většina uživatelů si je spojí s mok-

rým čištěním koberců a čalounění, ale po do-

plnění široké hubice o stírací lištu ji můžeme 

využít k  mytí linolea, kachličkových podlah 

nebo oken. Obojí jsem vyzkoušel a  jde to 

skvěle. Předtím je ale nutné naplnit mycím 

roztokem (1,7 l) nádržku za sběrnou nádobou 

a zapojit hadičku saponátu. Nádržku lze jed-

noduše vyjmout i nasadit zpět, ale nasadit jde 

jen v jednom směru.

Mytí koberců je sice snadné, ale zdlouhavé, 

protože po prvním mytí pomocí roztoku se sa-

ponátem je nutné provést ještě další jedno či 

spíše dvě propláchnutí pomocí jen čisté vody. 

Tak se odstraní zbytky saponá-

tu, který by na sebe nabaloval 

nečistoty a  koberec by byl 

brzy zase znečištěný.

Vysávání do  sáčku 

provádíme po vložení fil-

trační vložky do sběrné 

nádoby. Se sáčkem lze 

provádět pouze vysá-

vání suchých nečistot. 

Za  jeho výhodu mů-

žeme považovat nízké 

nároky na údržbu, která znamená jen jednou 

za čas vyměnit sáček a vyměnit nebo vyprat 

filtry.

Hodnocení
Zelmer Aquawelt Plus VC 7920 je přístroj, 

díky němuž uklidíte snadno většinu povrchů 

v  domácnosti. Jeho univerzálnost podporu-

je opravdu široké příslušenství i  vysoký vý-

kon. Při žádné činnosti (suché vysávání se 

sáčkovým i  vodním filtrem, mokré vysávání 

mytí podlah i  oken, mokré čištění koberců) 

jsem nenarazil na problém. Snad jen nádrž-

ka na  saponát pro mytí by mohla mít větší 

objem, protože při čištění koberců je nutno 

ji často doplňovat. Vysavač mohu s klidným 

svědomím doporučit. 

Objemná krabice skrývá vysavač, ve kterém je 

nainstalován filtr pro mokré vysávání i nesené 

hubice. Vložka pro vysávání do sáčku, hadice, 

teleskopická trubice a šest druhů sacích hubic 

jsou další částí širokého příslušenství. K výba-

vě patří i  přehledný návod a  startovací sada 

chemie pro mokré čištění koberců.

Prostor pro nečistoty je tvořen sběrnou 

nádobou umístěnou pod víkem, odklopitel-

ným po stisknutí tlačítka. Pro sáčkovou filtra-

ci vložíme do nádoby sáček s víkem a košem 

zajišťujícím optimální průtok vzduchu sáč-

kem. Sestava je rozebíratelná, což vyžaduje 

trochu cviku. Vysávání tekutin a mytí koberců 

je podmíněno vložením separační přepážky 

přímo do  sběrné nádoby. Přepážka zajistí 

správné víření vody i pro vysávání s vodním 

filtrem, při kterém je nutné do  nádoby na-

lít asi 1,3 až 1,5 litru vody. Pokud budeme 

vysávat tekutiny (včetně mytí koberce), není 

počáteční náplň vody nutná, ale při mokrém 

čistění koberců je třeba do zásobní nádržky, 

umístěné za sběrnou nádobou na nečistoty, 

nalít čisticí roztok.

Na obou bocích vysavače jsou odklopitelné 

mřížky, pod nimiž se skrývá Hepa filtr s  jem-

ným filtrem a na druhé straně klasická trojdílná 

sada malého příslušenství.

Příslušenství
Teleskopická trubice je běžným příslušenstvím 

vysavačů, stejně jako hadice přizpůsobená 

pro sání vody, potažená hladkou vrstvou ze-

vnitř i zvenku. Univerzální hubice s přepínáním 

pro hladkou podlahu a  koberce je vybavena 

zvláštní vyjímatelnou vložkou, která zachycuje 

větší předměty. Popelka by s ní mohla oddělit 

hrách od  čočky, v  praxi však poslouží spíše 

pro vyproštění menších předmětů z těžko do-

stupných míst, například prstýnku zakutálené-

ho pod postel.

Hubice s rotačním kartáčem vybavená pře-

pínáním pro vysoký a nízký vlas snižuje energii 

kartáče přisáváním vzduchu. Drážka v  kar-

táči usnadní jeho čištění od  dlouhých vláken. 

Pro mokré čištění koberců a  čalounění jsou 

přiloženy dvě úzké částečně průsvitné hubice 

s tryskou na vstřikování tekutin. Širokou hubici 

DOmácí SPOTřEbIčE • TEST

vysavač Zelmer Aquawelt Plus VC 7920

Vysavače Zelmer jsou na našem 
trhu již řadu let, přesto mám po-
cit, že dosud nepronikly do pově-
domí odborníků i laiků tak, jak by 
si zasloužily. Proto jsem velmi rád 
přijal nabídku otestovat víceúče-
lový vysavač Zelmer Aquawelt 
Plus Vc 7920, který je navíc vy-
baven spoustou příslušenství pro 
suché i mokré vysávání a čištění 
koberců.

univerzálnost vysavače podporuje opravdu široké příslušenství i obrovský výkon.

cena: 6.499 Kč

filtrace; velikost 
sáčku:

sáčková nebo vodní  
+ Hepa H10; 5 l

akční rádius: 9 m

funkce: mokré i suché vysávání, 
mokré čištění

příslušenství: 9 ks sacích hubic, 
teleskopická trubice, 
sací hadice, stírací lišta, 
doplňky

příkon; hlučnost: 1700 W; 85 dB(A)

rozměry (švh); 
hmotnost:

360 x 350 x 490 mm; 
12,4 kg

Zelmer Aquawelt Plus  
Vc 7920.0 ST

Uklidí každý povrch

K vysavači se dodává standardně spousta rozmanitého příslušenství.

Koš pro sáček zajišťuje dobrý prostup vzduchu ze všech stran.

10
0% TESTOVÁNO

TIP
INSPIRACE
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Ruční šlehač s  příslušenstvím Bosch MFQ 

36440 je v  takovém případě dobrou volbou. 

Vybavení šlehací a hnětací metlou je doplněno 

mixovací nohou a pracovní nádobou, což je ta-

kový standard, zato příkon 450 W je jen těsně 

pod nejvyšším nabízeným.

Již pohledem jsou znatelná vylepšení oproti 

běžným šlehačům. Na regulátoru rychlosti je na-

víc poloha M, tedy momentový provoz. Funguje 

maximální rychlostí jen po dobu přidržení přepí-

nací páčky, která se odtud sama vrací do nulové 

polohy. Pět rychlostí ale v poloze drží. Na spodní 

straně je tradičně umístěn pohon tyčového mi-

xéru, který je však v době provozu metel zakryt, 

takže nelze použít současně metly i mixér. Ani 

si nedovedu představit, proč by to někdo chtěl. 

Přesto je pod pohonem metel šoupě, které 

uzavírá buď pohon metel, nebo pohon mixéru. 

Zdánlivě to nemá smysl, ale jde o ochranu před 

zbytečným znečištěním, úrazy a hlavně při uza-

vření pohonu metel dojde i k zablokování přepí-

nače rychlostí tak, že je přístupný jen momento-

vý provoz. To je pro mixér mnohem bezpečnější.

Praktické zkušenosti
Nasazení metel jde lehce, stejně jako nasazení 

tyčového nástavce. Odpojení metel provádíme 

aretačním tlačítkem nad přepínačem rychlostí, 

které klade trochu odpor, ale po  jeho stisku 

metly odskočí, takže je doporučuji přidržet. 

Odpojení tyčového nástavce pomocí dvou 

tlačítek na bocích funguje lehce a nástavec je 

odpojen a mírně povysunut.

Jako perfektní nápad hodnotím plastový 

nálitek na  spodní části šlehače, který slouží 

k  jeho stabilnímu odložení a  současně k  na-

motání síťové šňůry. Ta má na  sobě sponku, 

pomocí níž ji přichytíte, aby se nerozmotala.

Když šlehání, tak šlehačka
Z  obyčejné smetany s  31% podílem tuku tr-

valo vyšlehání při rychlosti 5 asi 75 sekund. 

Šlehačka vznikla dokonale hustá a pevná. Vý-

hodu poskytuje nepravidelný tvar pracovní ná-

doby, která šlehaný materiál dobře vrací zpět 

k metlám. Šlehačku lze osladit nebo dochutit 

kakaem.

bramborové placky
Těsto na  babiččiny bramborové placky 

z  30  dkg nastrouhaných vařených brambor 

a 7 dkg polohrubé mouky jsem spolu s vejcem 

hnětl v pracovní nádobě. Postupným přidává-

ním další mouky jsem vytvořil hodně tuhé těs-

to, se kterým si šlehač přesto dobře poradil. 

Vyválet tenké placky na  pomoučeném vále 

a upéct je na suché pánvi už bylo jednoduché. 

Chutnaly dobře maštěné sádlem s  mákem 

a cukrem i s marmeládou.

mléčný koktejl
Ovocný koktejl z půl litru mléka je pro tyčový 

nástavec hračka. Příchutí je podle použitého 

ovoce obrovské množství. Zkusil jsem ostruži-

novou a přidal i  lžíci cukru. Dochutit můžeme 

kopečkem zmrzliny.

Hodnocení
Velmi oceňuji domyšlení přístroje do  detailu, 

které jeho používání činí příjemným. Příjemná 

je i nezvykle nízká hlučnost a přiměřeně lehký 

chod všech ovládacích prvků. Přípravy pokr-

mů probíhaly podle očekávání naprosto hlad-

ce a bezchybně.

DOmácí SPOTřEbIčE • TEST

šlehač Bosch MFQ 36440

domyšleno do detailu

Do detailu domyšlený přístroj s nízkou hlučností a lehkým chodem ovládacích prvků.

cena: 889 Kč

počet rychlostí: 5 + momentový provoz

příkon: 450 W

vybavení: šlehací a hnětací metly, 
mixovací nástavec, 
pracovní nádobka

maximální zpracova-
telné množství:

500 g mouky + přísady

bosch mFQ 36440

V kuchyni potřebujeme občas něco zamíchat, ušlehat, umixo-
vat nebo uhníst. Záleží na tom, jak velké množství potravin 
zpracováváme, abychom zvolili správného pomocníka. 
Pro malá množství je zbytečné vytahovat velký robot, 
který v některých případech nemusí zpracování ma-
lých množství ani umět.

Vychytaný detail usnadní uložení síťové šňůry.

10
0% TESTOVÁNO

TIP
INSPIRACE

Maximálně vybavený
vysavač kompaktních 

rozměrů

Vám pomůže mít vždy perfektní domov.

Vysavač
prodávaný
exkluzivně v
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Nápis 750 W na  těle přístroje značí, že pů-

jde o opravdu silný stroj, srovnatelný s řadou 

kuchyňských robotů. Stupnice regulátoru 

s  dvanácti stupni je jen orientační, protože 

nastavení rychlosti je plynulé. K  tomu je tu 

tlačítko turbo, které zapíná přístroj na maxi-

mální výkon. Obě tlačítka je třeba za  chodu 

držet stisknutá, což je však obecná vlastnost 

tyčových mixérů.

Poslední dva ovládací prvky aretují připojené 

příslušenství. Pro jeho připojení stačí mírný tlak, 

stejně jako pro odpojení jemné stisknutí obou 

tlačítek ve spodní části přístroje. Horní část těla 

přístroje potažená plastem podobným gumě 

zpříjemňuje spolu s ergonomickým tvarem dr-

žení v levé i pravé ruce.

Příslušenství
Kovový mixovací nástavec je podle návodu 

použitelný do teploty 80 °C a lze ho ponořit 

asi 17 cm hluboko do  tekutiny, což by mělo 

stačit pro přípravu většiny domácích pokr-

mů. Šlehací metlička potřebuje pomalejší 

otáčky, proto je spolu s  ní dodávána malá 

převodovka. Sekací nástavec s dvojitým sr-

povým nožem je zpřevodován přímo ve víku 

nádoby. Její objem je 

při naplnění po  znač-

ku maxima 750 ml, což 

umožňuje zpracování 

rozumného množství 

potravin. Sekací i  pra-

covní nádobu s ryskami 

do 600 ml doplňuje víč-

ko, takže je lze použít 

pro uskladnění v chlad-

ničce.

majonéza
Zkusil jsem umi-

xovat majonézu 

z  celého vejce, 

podle receptu 

z  návodu: 1 celé 

vejce, 1 lžíci hořči-

ce, 1 lžíci citronové 

šťávy a 250 ml oleje 

s troškou soli a pe-

pře jsem vložil současně do  pracovní nádoby 

a mixoval na turborychlost asi 1:30 min. Vznikla 

přiměřeně hustá, chutná majonéza, která je zá-

kladem pro další recept.

Vaječná pomazánka
Do  sekáčku jsem vložil jednu menší cibuli, 

kterou jsem asi tři sekundy rychlostí 1 sekal 

nahrubo, a přidal polovinu majonézy z před-

chozího receptu, dvě menší okurky a trochu 

soli. Sekáček jsem zapnul asi na pět sekund. 

Nakonec jsem přidal pět vajec a  jen krátce 

zapnul, aby nebyla posekána příliš. Velmi 

jsem ocenil vybavení nádobky sekáčku pro-

tiskluzovým dnem, takže se při sekání ani 

nehne.

bílkový sníh
Do pracovní nádoby jsem vložil bílek ze dvou 

vajec, špetičku soli a pomocí šlehací metly vy-

tvořil tuhý sníh. Poté jsem přidal postupně asi 

lžící moučkového cukru a  zašlehal do  sněhu. 

Sníh lze nanést na pečicí papír v různých tva-

rech a  pomalu usušit v  troubě nebo dochutit 

marmeládou a dozdobit ovocem jako pochout-

ku či nanést na piškot jako základ pro výrobu 

indiánků.

Hodnocení
Bosch MSM 67160 pracuje velmi dobře, a  to 

včetně příslušenství. Jeho držení je příjemné 

díky tvarované rukojeti a  jejímu pogumování. 

Motor s příkonem 750 W poskytuje výkonovou 

rezervu, takže „se nezadýchá“ ani při delším 

provozu (délka není v návodu omezena). Je jen 

škoda, že výrobce nedodává držák na zavěše-

ní, aby přístroj mohl být vždy po ruce.

DOmácí SPOTřEbIčE • TEST

tyčový mixér Bosch MSM 67160

domácí šikula
Tyčový mixér je dnes asi nejvyužívanějším kuchyňským stroj-
kem. Není divu. Zvládá řadu kuchyňských příprav od rozmixo-
vání zeleniny do svíčkové přes výrobu majonézy až po koktejly. 
A s přídavnými strojky ještě víc. Tyčový mixér bosch mSm67140 
je vybaven šlehacím nástavcem s převodovkou a sekáčkem.

Motor má velkou výkonovou rezervu, takže se nezadýchá ani při delším provozu.

cena: 1 198 Kč

počet rychlostí:
orientačně 12 – plynulé 
nastavení + turbo tlačítko

příkon: 750 W

vybavení: Mixovací nástavec, 
šlehací metla + 
převodovka, sekací 
nástavec, pracovní 
nádobka

bosch mSm 67160

QuattroBlade – nůž se čtyřmi břity.

EURONICS – NEJLEPŠÍ MÍSTO PRO VAŠE NÁKUPY!

VÍCE NEŽ 150 PRODEJEN

Dotykový tablet Prestigio 
MultiPad PMP5101C
• 1 GB RAM
• miniHDMI, microUSB, Wi-Fi, Bluetooth, 

microSD
• exkluzivně získáte s MultiPadem také 

stylové kožené pouzdro
• baterie s kapacitou 7 000 mAh

4 990,-

Digitální svět se stává úžasným 
zážitkem…

NOVINKY EURONICS
KATALOGKATALOG

Digitální svět se stává úžasným 

NOVINKY EURONICS
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Ultrabook Lenovo IdeaPad U510
• 1TB pevný disk
• dvoujádrový procesor Intel Core i5 Ivy Bridge
• Bluetooth, Wi-Fi, webkamera, HDMI, 3x USB
• Microsoft Windows 8

Notebook  Acer Aspire E1
• úhlopříčka obrazovky 15,6"
• dvoujádrový procesor Intel Pentium
• grafická karta  nVidia GT 710M
• Bluetooth, Wi-Fi, webkamera, HDMI, 3x USB
• Microsoft Windows 8

15 999,-

12 490,-

Notebook Sony VAIO
Fit 15E SVF1521B1EW 
• dvoujádrový procesor Intel Pentium
• grafická karta nVidia GT 740M
• Bluetooth, Wi-Fi, webkamera, HDMI, 4x USB
• Microsoft Windows 8
• RAM 4 GB

Notebook HP Pavilion
TouchSmart 11-e000ec
• dotyková obrazovka
• dvoujádrový procesor AMD A4
• grafická karta  AMD Radeon HD 8210
• Bluetooth, Wi-Fi, webkamera, HDMI, 3x USB
• Microsoft Windows 8

12 990,-

10 990,-

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

Vztahuje se na: 
• domácí spotřebiče
• spotřební elektroniku
• IT techniku

23 990,-

6 990,-

12 490,-

Televize LG 42LN575S, LED
• LED Full HD TV
• úhlopříčka 107 cm
• 100 Hz motion Clarity Index
• internetový prohlížeč, zabudovaná Wi-Fi
• nahrávání z DVB-T2/C/S2 tuneru
• dvoujádrový procesor
• 3x USB, 3x HDMI
• DVB-C, DVB-2, DVB-S2, DVB-T, HDTV 
• magic dálkový ovládač
• technologie Intel WiDi 

Televize Samsung UE46F6650
• LED Full HD TV

• úhlopříčka 116 cm
• 600 HZ Clear Motion Rate
• základní ovládání hlasem

• internetový prohlížeč, zabudovaná Wi-Fi
• nahrávání z DVB-T2/C/S2 tuneru

• 3x USB, 4x HDMI
• 2 ks 3D brýlí, inteligentní dotykový ovladač (Smart Touch)

Televize Gogen TVL 32780 WEBW, LED
• LED HD TV (rozlišení 1 366 x 768)

• 100 Hz Clear Motion Picture
• tuner DVB-C/T, HDTV (MPEG-4) tuner

• podpora HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) vysílání
• nahrávání DVB-T/C vysílání přes USB

• DVB-C, DVB-T, HDTV, Scart AV, LAN, VGA
• 2x USB, 2x HDMI

• energetická třída A
• barva: bílá 

Televize Gogen TVL 32780 WEBW, LED

Inteligentní televizor, který vám rozumí …

Televize Samsung UE40F6650
• Full HD, úhlopříčka 101 cm, cena 19 990 Kč

Gogen TVL 24780 WEBW – úhlopříčka 60 cm, cena 5 290 Kč
Gogen TVL 22780 WEBW – úhlopříčka 56 cm, cena 4 690 Kč

Televize Samsung UE55F6650
• Full HD, úhlopříčka 139 cm, cena 37 990 Kč

LG 32LN575S – úhlopříčka 82 cm, cena 10 490 Kč
LG 39LN575S – úhlopříčka 99 cm, cena 11 990 Kč
LG 47LN575S – úhlopříčka 120 cm, cena 17 190 Kč
LG 50LN575S – úhlopříčka 127 cm, cena 20 990 Kč



Videokamera Canon
Legria HF R406

• záznamy AVCHD
a MP4 s úžasnou kvalitou

• optická IS stabilizace
• 32x optický zoom

• USB, HDMI, AV
• dotykový displej 3", 230 000 pix

• paměť. karty SD, SDHC, SDXC
• pouzdro Canon a 4GB SD karta ZDARMA v balení

• barva černá

5 590,-

Fotoaparát Nikon 
Coolpix S3500
• optická stabilizace obrazu VR
• 7x zoom (26–182 mm)
• HD video se zvukem
• LCD displej 6,7 cm

s 230 000 body
• barvy: černá, červená, 

stříbrná, oranžová,
 růžová, purpurová
 

2 590,-

3D Blu-ray přehrávač LG BP630
• ovládání chytrými telefony (OS Android, IOS)
• 1 080p upscaling – dopočet rozlišení na Full HD
• přehrávání externího HDD přes USB, HDMI, LAN
• přehrávané formáty: 3GP; AAC; AVCHD; DivX/D;

DTS; MKV; MOV; MP3; MPEG/2/4, TS; VOB; WMA; WMV
• barva: černá

Fotoaparát Olympus SP-820UZ
• duální stabilizace obrazu

• 40x zoom (22,4 do 896 mm)
• technologie iHS pro detailně

prokreslené záběry
• Full HD video se zvukem (1 080i)

• LCD displej 7,6 cm s 460 000 body
• barva: černá, stříbrná

Sound Bar LG NB4530A
• hudební systém vhodný pro TV 42" a větší

• 2.1kanálový hudební systém
• Bluetooth™, Portable In

• přehrávání MP3, WMA
• nabíjení přes USB

• barva: černá

4 990,-

2 790,-8 990,-

JEŠTĚ VÍCE NOVINEK NA www.euronics.cz

3 999,-1 599,-

4 999,-

Vysavač Rowenta RO5555 X-Trem power XL
• příkon 1 000 W se stejnou sací silou jako 2 200 W vysavač

• ideální i pro úklid velkých prostor
• úroveň hluku: 79 dB(A)

• turbokartáč, hubice na tvrdé podlahy
• objem prachového sáčku 5 l

• HEPA filtr
• hmotnost: 7,6 kg

• rozměry (v x š x h): 33 x 35 x 55 cm

Žehlička na vlasy Valera  647.01 
Volumissima
• vytváří extra objem zvednutím vlasů od kořínků
• max. teplota 230 °C s elektronickou regulací
• velmi úzké keramické destičky
• LCD displej

Parní generátor Tefal GV7096 
Express Compact

• vítěz dTestu
• žehlicí deska Ultragliss Diffusion

s nejvyšší kluzností
• rychlo-nahřívací parní generátor – za 2 minuty 

připraven k žehlení
• příkon 2 182 W

• variabilní pára až 120 g/min
• žehlicí plocha Ultragliss diffusion

• svislé napařování a systém proti odkapávání
• samočištění, odvápňování

9 999,-

Kuchyňský robot ETA GRATUS 0028 90000
Skvěle vybavený kuchyňský robot. Hněte, mixuje, šlehá,
strouhá motorem o výkonu 1 200 W a patří k těm
nejvýkonnějším na trhu.

• nádoba s velkým objemem 5,5 l
• mechanické (knoflíkové) ovládání
• 8 rychlostí s plynulou regulací
• pulzní spinač
• hmotnost 11,9 kg
• rozměry (v x š x h): 34 x 38 x 29 cm



Pračka LG F84A8TD
• direct drive motor
• třída účinnosti odstřeďování A
• odhadovaná roční spotřeba energie 154 kWh
• odhadovaná roční spotřeba vody 11 000 l
• 14 programů
• LED displej, odložený start
• rozměry (v x š x h): 85 x 60 x 59 cm

Pračka Bosch WAK 24268BY
• třída účinnosti odstřeďování B
• odhadovaná roční spotřeba energie 196 kWh
• odhadovaná roční spotřeba vody 11 220 l
• LED displej
• rozměry (v x š x h): 84,8 x 59,8 x 59 cm

Sušička LG RC9055AP2Z
• hybridní sušička s tepelným čerpadlem (program 

speed, program Eco)
• spotřeba energie při sušení 2,16 kWh

• odložený start, zvukový signál
• 14 programů

• rozměry (v x š x h): 84 x 59 x 66 cm

Sušička Bosch WTB66200BY 
kondenzační s tepelným čerpadlem

• spotřeba energie při sušení 1,79 kWh
• odložený start, zvukový signál

• rozměry (v x š x h): 84 x 60 x 64 cm

12 990,-

13 990,-

24 990,-

18 990,-

cena za setcena za set
29 990,-

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

Vztahuje se na: 
• domácí spotřebiče
• spotřební elektroniku
• IT techniku

Pračka Electrolux EWF1486GDW
• třída účinnosti odstřeďování B
• odhadovaná roční spotřeba energie 180 kWh
• odhadovaná roční spotřeba vody 11 031 l
• funkce ruční praní vlny
• LED displej, odložený start
• rozměry (v x š x h): 85 x 60 x 60 cm

Pračka AEG L76475FL
• 10 let záruka na invertní motor
• třída účinnosti odstřeďování B
• odhadovaná roční spotřeba energie 150 kWh
• odhadovaná roční spotřeba vody 8 390 l
• odložený start
• rozměry (v x š x h): 85 x 60 x 52 cm

Sušička prádla Electrolux EDH3386GDW
• spotřeba energie při sušení 1,59 kWh

• odložený start, zvukový signál
• LED displej

• rozměry (v x š x h): 85 x 60 x 58 cm

Sušička AEG LAVATHERM T76480IH1CS
• zlatý certifikát společnosti Woolmark

• redukce hluku silent system
• vnitřní osvětlení LED

• spotřeba energie při sušení 2,1 kWh
• odložený start

• rozměry (v x š x h): 85 x 60 x 60 cm

13 990,-

12 990,-

16 990,-

17 990,-

pára

cena za setcena za set
28 990,-



OC Interspar, Zlín
Ve středu 4. září 2013 byla ve zlínském OC In-

terspar otevřena nová prodejna s elektrem, už 

čtvrtá prodejna sítě Euronics v tomto městě. 

Obchodníkům s elektrem se ve Zlíně tradičně 

daří, protože zde najdete všechny velké prodej-

ce i řadu maloobchodníků s elektrem.

Na otevření prodejny byly opět klasicky připra-

veny významné – až 60% – slevy, ale i občer-

stvení: grilované párky, guláš, pečený chléb 

a nápoje. Ostatně je logické, že společnost 

Euronics věnovala právě této prodejně velkou 

pozornost – vždyť je zde na domácí půdě. Jak 

říká tiskový mluvčí společnosti Euronics Bohu-

slav Komín: „Rozsah běžného letáku jsme roz-

šířili a nabídli jsme zájemcům třeba hned čtyři 

zlevněné chladničky v  energetické třídě A+, 

stejně tak čtyři značky praček i čtyři televize. 

Zlevněné i nezlevněné zboží mohli zákazníci po 

celý den zakoupit na splátky s 0% navýšením.“ 

I zde se opakoval scénář z nedávno otevírané 

prodejny v Prostějově, a tak už od rána zde stá-

la dlouhá fronta zájemců o zakoupení atraktiv-

ního zboží s atraktivními cenami, které společ-

nost nalákala speciálním katalogem. Slevy jsou 

pro české zákazníky totiž stále pádným argu-

mentem, aby si ráno přivstali a vystáli si frontu 

na výrobky, které si z něj vybrali. 

Znojmo, Vídeňská 46
Další prodejnou, která se připojila do sítě pro-

dejen Euronics, je prodejna ve Znojmě. Ta 

byla otevřena 26. září a nachází se v blízkosti 

čerpací stanice Benzina na hlavním tahu směr 

Vídeň. Pro zákazníky je k dispozici vlastní ne-

placené parkoviště. O této prodejně se dá říci, 

že je svým způsobem mimořádná. Její součástí 

je totiž velké oddělení svítidel i prodejna elektro-

instalačního materiálu. Tato inovovaná prodejna 

je vlastně i „předpokojem“ ke vstupu do králov-

ství kuchyní Sykora. Proto se ani nelze divit 

tomu, že uvnitř je i dětský koutek, aby si rodiče 

mohli v klidu vybrat vše, co potřebují. 

A i zde, hned první den, si spousta zákazníků 

přišla pro zajímavé zboží, na které je přilákal 

katalog s nabídkou zajímavých výrobků za zají-

mavé ceny – a i zde je bylo možné pořídit s 0% 

navýšením při koupi na splátky. 

Další dvě prodejny sítě Euronics

autor: Milan Loucký, foto: archiv Euronics

Ani tyto dva měsíce společnost Euronics nezůstala svým zákazníkům nic dlužná a otevřela – pro ni 

stěžejní – prodejnu ve Zlíně, a poté i redesignovala svou prodejnu ve Znojmě. Prodejna prošla kom-

pletní úpravou a v novém kabátě se ukázala koncem září.

Nová prodejna Euronics ve Zlíně v OC Interspar těsně před otevřením. 

Zájem lidí o zboží v nově otevřené prodejně ve Zlíně 
byl obrovský. Pro ty, co potřebovali poradit, tu byla 

připravena vyškolená obsluha. 

Prodejnou Euronics ve Znojmě projdete rovnou
do kuchyňského studia Sykora.

Inovovanou prodejnu ve Znojmě nemůžete minout. Najdete ji u čerpací stanice na výpadovce směrem na Vídeň 
(ulice Vídeňská). Rodiče si mohou umístit své děti na dobu nákupu v dětském koutku.

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

Vztahuje se na: 
• domácí spotřebiče
• spotřební elektroniku
• IT techniku

Neskutečná velikost,  
neskutečný zážitek

S televizorem Samsung UHD  
zažijete dokonalou kvalitu obrazu.

UE55F9000ST
UE65F9000ST

Objevte televizor S9 s rozlišením UHD 4K
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Kam ale s daty, když se nevejdou?
Pokud používáte telefon s  operačním systé-

mem Android a  v  počítači používáte Google 

Apps (Gmail a podobně), pak si můžete přímo 

v tabletu nastavit možnost automatického zá-

lohování na svůj účet. Po koupi tabletu tento 

personifikujete se svou e-mailovou adresou (je 

výhodné, pokud je to právě účet na  Googlu 

ve  tvaru třeba jme no@gmail.com). Pak mů-

žete po  nastavení možnosti zálohování nejen 

nechat zálohovat všechna důležitá data v  ta-

bletu, takže pokud přejdete na jiný tablet nebo 

zařízení, pak se vám všechny zakoupené apli-

kace přes váš účet nahrají i do dalšího zařízení 

(to je dobré v případě, že původní tablet hava-

ruje nebo vám ho někdo ukradne), ale můžete 

využít i  jednu ze služeb Googlu – totiž Fotky. 

Jak vidíte na přiložených fotografiích, obrázky, 

které pořídíte, se vám pak automaticky uklá-

dají na účet, který u Googlu máte. 

Pak si takové fotky můžete někam přeulo-

žit, zálohovat, zpracovat si je, aniž byste mu-

seli sáhnout na obrázky uložené na paměťové 

kartě, vložené v tabletu. Jen musíte tabletu říct, 

kdy si můžete vámi pořizované fotky i videa pře-

vádět – zda vždy (pokud je váš tablet vybaven 

přístupem k datovým sítím operátora, například 

3G nebo LTE), nebo jen tehdy, pokud bude tab-

let připojen k internetu přes Wi-Fi. Při základní 

výměře máte u Googlu 5 GB místa na uložení 

fotek – samozřejmě že pokud vám to je málo, 

můžete si přikoupit i větší velikost úložiště.

Pokud si ovšem koupíte jeden z nejlepších 

tabletů dneška Samsung Galaxy Note 10.1, 

model 2014, nebo phablet Galaxy Note  3 

od  téže firmy, pak vás asi bude zajímat, že 

společnost Samsung 

navázala kontakt s  nej-

uznávanějším úložištěm 

známým po celém světě, 

a  to je Dropbox (www.

dropbox.com). 

Po  instalaci malého 

prográmku na  váš mo-

bil či tablet máte data 

synchronizována, ať jste 

kdekoli, ovšem připoje-

ni k  internetu. Dropbox 

umožňuje mít libovolný 

počet zařízení připoje-

ných k  jednomu účtu. 

A jak jistě tušíte, můžete 

tudy sdílet svá data. Nevím sice, kolik gigabaj-

tů (GB) Samsung nyní ke svým zařízením s ná-

zvem Note nabízí, ale u Note II to bylo nesku-

tečných 48 GB při zakoupení Galaxy Note II 

a předpokládám, že u nových verzí to nebude 

méně.

I  zde můžete povolit ukládání vytváření fo-

tek a videí ihned do vašeho účtu na Dropboxu, 

takže – aniž byste museli stahovat data kabe-

lem z tabletu do počítače, ihned máte fotogra-

fie uloženy na účtu. Pokud si však koupíte libo-

volný tablet jiné značky, při nastavení možnosti 

ukládat fotky a videa dostanete celkem 2 GB 

volného prostorou na ukládání těchto soubo-

rů. Samozřejmě, že si pak můžete zakoupit 

i vyšší kapacitu na Dropboxu, za kterou platíte 

jednou měsíčně nebo jednou do roka – jak si 

sami zvolíte.

Další možnosti 
Podobně je na tom i  úložiště SkyDrive 

od Microsoftu nebo – pokud si zakoupíte za-

řízení od Aceru – dostanete vzdálené úložiště 

AcerCloud s podobnými možnostmi či schop-

nostmi. A  ještě jednou Google – můžete si 

pořídit datové úložiště Google Disk, na  který 

pak můžete fotky či videa ukládat vždy, když 

to budete potřebovat. 

Zcela určitě znáte systém pro zasílání vel-

kých souborů Úschovna (www.uschovna.cz). 

Tento projekt se nedávno propojil se sys-

tém cloudového (vzdáleného) úložiště Capsa 

(www.capsa.cz), které rovněž můžete využít 

na  ukládání dat. Základní bezplatná výměra 

je zde 5 GB na uložení dat a až pět účastníků, 

kteří mohou na takto vytvořený účet přistupo-

vat v rámci jednoho projektu. 

Takových úložišť je dnes mnoho a záleží jen 

na vás, které si vyberete.

Jak nepřijít o data
Nejlepším způsobem je nastavení automatic-

kého stahovaní pořizovaných fotek a videí au-

tomaticky na účet u Googlu, který jsem zmínil 

jako první možnost. Podobně tak i u systému 

Dropbox. 

Jestliže však budete používat ostatní úložiště, 

má to jednu velkou výhodu. Pokud se dostane-

te do úzkých – a fotoaparát vám už nebude mít 

kam fotky uložit –, můžete data ze svého tabletu 

přesunout na cloudové vzdálené úložiště (která 

byla popsána). Tablet je zařízení prioritně urče-

né k  tomu, aby uživatel byl neustále připojen 

k síti a sdílel svá data. Proto vy si vyberete ob-

rázky, které chcete odeslat ze svého telefonu, 

výběr (zjednodušeně řečeno) nabídnete ke sdí-

lení a v následně se objevivší bublině vyberete 

možnost sdílení prostřednictvím aplikace, která 

je vám nabídnuta (a kterou jste si nainstalovali) 

– například Dropbox, Google Disk nebo Kapsa. 

Pak spustíte synchronizaci a podle rychlosti při-

pojení máte data za malou či delší chvíli umístě-

na na vzdáleném úložišti, o čemž jste většinou 

informováni. Pak můžete odeslané obrázky 

z tabletu nebo smartphonu smazat a pracovat 

dál s obrázky na úložišti. 

Musíte mít ale nastaveno, aby se vám data 

nesynchronizovala on-line v paměti vašeho ta-

bletu, ale obrázky uložené třeba na Dropbox 

se stahovaly do  tabletu až tehdy, když si je 

vyberete. V případě zapnuté on-line synchro-

nizace by totiž došlo k jedné kontraproduktiv-

ní věci. Obrázky by sice odešly, vy byste si je 

smazali v tabletu a ony by se vám do paměti 

v tabletu zase vrátily (zpětně nahrály) ve formě 

synchronizovaných dat. Neušetřili byste tedy 

ani trochu paměti. 

Všechna vzdálená úložiště mají perfektní 

návod k tomu, jak je nejlépe používat. Pokud 

si nevíte rady, zkuste požádat známého, který 

s ukládáním dat má zkušenosti, aby vám pora-

dil při výběru vhodného úložiště a pomohl vám 

i nainstalovat potřebné aplikace. Ale garantuji 

vám, že v mnoha případech vám v tom pomo-

hou i prodavači obchodní sítě Euronics – tak 

jak se mi to stalo už několikrát při zkušebním 

nákupu.

Prvním tabletem na trhu byl Apple iPad a ten 

přišel jen s  pevně danou omezenou velikostí 

paměti, kterou jste si zvolili už při jeho koupi. 

Už tehdy spousta recenzentů tomuto tabletu 

vytýkala, že nemají možnost rozšířit jeho pa-

měť pomocí paměťové karty. Pak se objevily 

tablety s  Androidem a  recenzenti i  uživatelé 

dlouze řešili, zda si koupit ten, u  kterého lze 

zasunout paměťovou kartu, nebo jim vystačí 

ten s pouze vestavěnou pamětí. 

K čemu je vlastně  
paměť potřebná?
V  každém chytrém telefonu i  tabletu najdete 

dva druhy paměti – paměť operační a  paměť 

pro ukládání souborů (úložiště nebo také inter-

ní paměť). Operační paměť se označuje RAM 

a slouží k tomu, aby v telefonu či tabletu moh-

ly běžet aplikace a měly si kam během svého 

běhu ukládat svá data. Naproti tomu na úložiště 

se ukládají obrázky, videa, písničky, nebo se 

sem ukládají aplikace, které si stáhnete a nain-

stalujete. Během doby může počet nainstalova-

ných aplikací dosáhnout závratné výše, a proto 

se může stát, že se dostanete do potíží s nedo-

statečnou kapacitou volné interní pamětí. 

V chytrém telefonu i tabletu je spousta lákadel, 

které nás nutí stále vytvářet další a další soubory 

a tím část interní volné paměti ukusovat. Hlavním 

žroutem dat v mobilu i v tabletu dnes bývá foto-

aparát, nahrávané obrázky i videa. U fotoaparátů 

stále roste počet megapixelů a  tak – logicky – 

rostou i  velikosti souborů (fotografií), které pak 

do mobilního zařízení ukládáte. 

 

Paměť jen v tabletu
Již při koupi tohoto přístroje se musíte rozhod-

nout, jak velkou paměť v  přístroji máte zvolit 

– dnes je většinou volba mezi 16, 32 a 64 GB 

paměti v úložišti. Sem se tedy budou ukládat in-

stalované aplikace, u kterých ale nelze předem 

říci, jak budou velké. Každá z nich má jinou ve-

likost. Někdo do tabletu stahuje i videa – zde je 

možné říci, že jedno video může mít typicky veli-

kost kolem 700–800 MB, video ve vysokém roz-

lišení pak ale klidně až 4 GB – vše záleží na tom, 

v jakém rozlišení a v jaké délce je film ukládán. 

Při použití dnes zcela běžného fotoaparátu 

s  osmi megapixely počítejte s  velikostí jedné 

fotografie typicky kolem 2 MB, při ukládání 

ve  formátu JPG, ale při malém množství de-

tailů, může mít fotka 1,5 MB. Pokud má však 

fotka hodně barevných přechodů a detailů, její 

velikost může být klidně i 2,5 MB a víc. 

Podle toho si vybírejte tablet, respektive 

jeho vnitřní paměť. Dle nás je v současné době 

rozumné uvažovat o kapacitě 32 GB, ale po-

kud byste chtěli s sebou v přístroji nosit videa 

nebo je s pomocí tabletu vytvářet, doporuču-

jeme zvolit velikost úložiště klidně i 64 GB.  

Data z  tabletu i  chytrého telefonu můžete 

uložit do počítače za pomoci s nimi dodávané-

ho USB kabelu. Může se ale stát, že jste na uli-

ci a počítač k dispozici nemáte. Jak se však 

dál ve  článku dozvíte, i  na  ulici můžete data 

přenést jinam, abyste o ně nepřišli, a můžete si 

uvolnit místo na další snímky nebo na pořizo-

vání dalších videí či fotek. 

Paměťová karta
Samozřejmě je lepší, pokud je tablet vybaven 

mechanikou pro paměťovou kartu, protože 

máte jistotu uložení mnohem většího počtu dat 

na  externí paměťové úložiště, v  dnešní době 

takřka stoprocentně představované kartami 

typu microSDHC s kapacitou do 32 GB. Ně-

které tablety ale umožnují zapisovat i na karty 

microSDXC, jejíž kapacita může být od 64 GB 

výše až do 2 TB (přesněji do 2 048 GB). V pří-

padě, že máte karet více, můžete je – pokud  

jednu z nich zaplníte – vyměňovat, a tak, stejně 

jako u fotoaparátu, můžete mít data (obrázky, 

fotky, videa) uložena na několika paměťových 

médiích.

POčíTAčE • ÚLOžNÉ PROSTORY

Stačí paměť jen v tabletu?
V našem druhém hlavním článku se věnujeme menším tabletům a mobilním telefonům. Kromě 
toho také testujeme na straně 48 nový tablet Nexus 3, jemuž v závěru autor vytýká, že nemá 
slot na paměťovou kartu – a bere to jako nedostatek. Je to však opravdu dnes ještě na závadu?

pokud si nastavíte možnost zálohování v tabletu a využíváte 
služeb Googlu (Gmail), pak volba Fotky bude ukládat vámi 

pořizované fotky i filmy do vzdáleného (cloudového) úložiště 
Googlu, kde s nimi můžete dále pracovat.

Disk Google slouží k ukládání libovolných dat a můžete k nim pak 
přistupovat z tabletu, smartphonu, počítače, notebooku či přes 
webové rozhraní. Disk Google nabízí volnou kapacitu spojenou 

s vaším účtem na Googlu.

nejpoužívanější paměťová karta microSD.



Hvězda pro zábavu
HP Pavilion g7-2205sc
cena: 11.990 Kč

Hvězda pro úspěch
Lenovo IdeaPad S400u
cena: 12.999 Kč

Plně vybavený notebook na doma s  kompletní klávesnicí, tedy s  numerickým blokem, a obřím 

displejem o úhlopříčce 17,3" (44 cm) a rozlišením 1 600 x 900 bodů. Procesor Pentium B980 jede 

na 2,4 GHz, grafická karta AMD Radeon HD 7670M má samostatných 1 GB paměti a vše doplňuje 

mechanika DVD±R/RW, reproduktory Altec Lansing a pevný disk o velikosti 750 GB s technologií 

HP ProtectSmart pro ochranu dat při pádu.

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

• Napájení: akumulátor Li-Ion, šestičlánkový

• Rozměry (švh): 412 x 37 x 267 mm

• Hmotnost: 3 kg

Ultrabook o hmotnosti 1,8 kg nabízí matný, 14" (35,6 cm) displej s rozlišením 1 366 x 768 bodů, 

dvoujádrový procesor Intel Core i3, 1,9 GHz a 4 GB paměti RAM. Pevný disk o velikosti 500 GB je 

kombinován s 24GB SSD diskem starajícím se mimo jiné o zrychlení běhu systému. Grafická karta 

Intel HD Graphics pracuje se sdílenou pamětí. 

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

• Napájení: akumulátor Li-Ion, čtyřčlánkový

• Rozměry (švh): 337 x 22 x 241 mm

• Hmotnost: 1,8 kg
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POčíTAčE • HVěZdNÉ NOTEBOOKY A TABLETY

Hvězda domácnosti
Toshiba Satellite c55-A-15R
cena:  9.690 Kč

Prestigio multiPad PmP5101c Quad
cena: 4.990 Kč

Levný notebook s displejem s úhlopříčkou 15,6" (39,6 cm), rozlišením 1 366 x 768 bodů, integrova-

nou grafickou kartou Intel HD Graphics a mechanikou DVD±R/RW. Pohání ho Intel Celeron 1005M 

na frekvenci 1,9 GHz nechybí ani 500GB disk, zvuk v DTS, rozhraní HDMI a Windows 8. Pokud ale 

budete chtít, můžete mít na disku až 1 TB a některé modely jsou ke koupi i s dotykovou obrazovkou. 

• Vstupy a výstupy (výběr): USB 3.0, 2x USB 2.0, HDMI, Wi-Fi, Bluetooth 4.0

• Napájení: akumulátor Li-Ion, tříčlánkový

• Rozměry (švh): 380 x 33 x 242 mm

• Hmotnost: 2,3 kg 

Novinka v podobě desetipalcového tabletu (25,7 cm) s displejem typu IPS (1 280 x 800 bodů) zakutá 

do tenkého hliníkového těla má zabudovaný čtyřjádrový procesor ARM Cortex A9, 1,6 GHz, grafic-

kou kartu Mali Quad Core 400 MP a Android 4.2. Vedle 8 GB místa na flash disku máte k dispozici 

dalších 32 GB na mechanice karty microSD. V kombinaci s danou cenou a HDMI jde o unikátní 

nabídku! 

• Vstupy a výstupy: miniHDMI, microUSB, 3,5 mm (jack) pro sluchátka, Wi-Fi, Bluetooth 4.0 

• Napájení: akumulátor Li-Po, 7 000 mAh

• Rozměry (švh): 260 x 10 x 170 cm 

• Hmotnost: 610 g

Lehké a levné
V obvyklé rubrice najdete něco na doma i něco na cesty. Hodně zajímavě pak vypadá hliníkový 
tablet s displejem typu IPS a čtyřjádrovým procesorem. To vše za parádní cenu!

Samsung Galaxy Tab 3 8.0 (T3100) 
cena: 8.690 Kč

Elegantní tablet v bílém má zabudován středně velký displej o úhlopříčce 8", tedy 20,3 cm s rozli-

šením 1 280 x 800 bodů. Pohání ho dvoujádrový procesor Marvell s frekvencí 1,5 GHz a k dispozici 

máte úložný prostor o velikosti 16 GB, doplněný mechanikou karty microSD. Zajímavostí je v rámci 

Androidu 4.2 funkce tzv. Pop-up okna. Během sledování filmu tak můžete například dělat drobné 

úkoly, třeba poznámky do kalendáře. 

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

• Napájení: typ a kapacita akumulátoru neudány 

• Rozměry (švh): 124 x 7 x 210 mm 

• Hmotnost: 310 g 

tablet s displejem typu IPS a čtyřjádrovým procesorem. To vše za parádní cenu!

Hvězda do kapsy
HP Pavilion TouchSmart 11-e000ec 
cena: 10.990 Kč

Kilový notebook se skvělou cenou a dvoujádrovým procesorem AMD A4 nabídne vysokou míru 

přenosnosti a díky gigahertzovému procesoru i solidní výkon. Zabudován je displej s úhlopříčkou 

11,6" (29,5 cm) o rozlišení 1 366 x 768 bodů, plných 8 GB RAM (!) a pevný disk s kapacitou 500 

GB. Vše koření samostatná grafická karta AMD Radeon HD 8210 a samozřejmě také Windows 8. 

À propos, displej s antireflexní úpravou je dotykový a zvuk s DTS! 

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

• Napájení: akumulátor Li-Ion, tříčlánkový

• Rozměry (švh): 290 x 36 x 216 mm

• Hmotnost: 1,4 kg

HP Pavilion TouchSmart 11-e000ec 
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Mobil, tablet, nebo phablet?
Při sedmi, osmi i deseti palcích, tedy s nějakými 

18, 20 či 25 cm, a při možnosti napojit bezdrá-

tové hands-free, což se začíná i u  tabletů po-

slední dobou prosazovat, nemusí být myšlenka 

tabletu v kombinaci s integrovaným telefonem, 

tedy s možností SIM karty a podporou běžných 

pásem GSM, zase tak špatná. Ostatně ve dvou 

různých variantách se už také relativně dlouho 

nabízí. Varianty jsou vlastně tři, ale tablety urče-

né pouze pro datové přenosy, resp. pro volání 

přes Skype, jakým je například i nejnovější Ali-

gator T1000, mezi plnohodnotné pochopitelně 

nepočítáme. 

První tabletovou variantou je standardní pro-

vedení, kdy při zasunutí SIM karty máte do-

stupná nejen data, ale i běžné telefonování přes 

GSM, což je stále ještě třeba rozlišovat. 

Druhou variantou je provedení odpojitelné 

– mobil se SIM kartou se dá z  tabletu vyndat 

a používat zcela samostatně (tablet je vlastně 

jen „hloupá krabička“). Ostatně Asus PadFone, 

který toto řešení nabízí, jsme minulý rok testo-

vali v říjnovém čísle Inspirace Euronics. A vůbec 

nedopadl špatně! Tato druhá cesta se zdá být 

velice zajímavá, ale zatím Asus zřejmě žádné 

následovníky nenašel, i když uvedl ještě druhou 

verzi PadFonu. 

Současný stav na  mobilním telekomuni-

kačním trhu je tak spíše v  poloze telefon, 

nebo tablet. Tedy klasický telefon či například 

chytrý telefon nebo tablet s mechanikou SIM 

karty a  podporou tradičních GSM pásem. 

Často k  němu dostanete i  klasické drátové 

hands-free a  dokoupit lze i  hands-free bez-

drátové. Ovšem s   tradič-

ními problémy Bluetooth, 

takže si vždy dobře ověř-

te, že takovéto hands-

-free bude s vaším zaří-

zením kompatibilní. To 

ale platí i  o  libovolném 

telefonu. 

V  každém případě 

je zřejmé, že lidi láká 

možnost mít jedno za-

řízení, a tak by phab-

lety mohly mít šanci. 

Klasika stále 
nekončí
O  tom se ostatně 

můžete přesvěd-

čit v  tomto čís-

le v  testu dvou 

obecně dostup-

ných a  šikov-

ných telefonů. 

Klasika je 

ostatně také 

už za pár korun, 

a  to, co jsme řekli 

výše o telefonech za koru-

nu, tady platí dvojnásob. Za nějakých pět 

set korun si vyberete z několika jednoduchých 

přístrojů. Například Alcatel One Touch 1010D 

(490 Kč) pracuje se dvěma SIM kartami a neji-

nak je tomu i u Nokie 100 (540 Kč) s displejem 

o  úhlopříčce 1,8" (4,6 cm). Samozřejmě opět 

barevným. 

Za  osm set už můžete mít elegantní Sam-

sung E1280, jen se musíte připravit na miniSIM 

kartu. Tu ale dostanete i s adaptérem na běž-

nou SIM, takže opět žádný problém. 

S  vyšší cenovou relací telefony nabývají 

na eleganci, funkčnosti (přístup na sociální sítě 

atd.) i  větších rozměrech displeje (Nokia Asha 

206, 6,6 cm, 1.400 Kč). Ten může být dokonce 

už i dotykový a tudíž kombinovaný s klasickou 

klávesnicí (Nokia Asha 202, 1.800 Kč). Problé-

mem nejsou ani rychlé datové přenosy či zvý-

šená odolnost, k čemuž se dostaneme záhy.

V  této klasické kategorii najdete i  mobily, 

které jsou tzv. seniorské s  jednoduchým ovlá-

dáním, GPS lokací a také pohotovostním tlačít-

kem, které může být užitečné nejen pro seniora. 

Odeslání okamžité polohy SMS zprávou, jako to 

umí například Aligator Phones A420 (1.100 Kč), 

se může hodit komukoli. A je to i dobrá investi-

ce do bezpečnosti třeba vašeho malého dítěte, 

protože často není problém předvolit například 

pouze pět čísel k volání. 

Odolné mobily pro každého
Přístrojů, které vydrží nějaký ten pád či louži 

a následné omytí, je k mání celá řada. Včetně 

vysloveně odolných či naopak jen lehce odol-

„Phablet“ je nové slovo, které někteří prosazují 

a  které naznačuje spojení telefonu a  tabletu – 

jednoduše řečeno tablet vybavený telefonní SIM 

kartou. Pokud pobrouzdáte po internetu, uvidíte 

už několik tisíc odkazů na toto téma, ale zda se 

slovo jako takové prosadí, či nikoli, ukáže tepr-

ve čas. V každém případě tablety kombinované 

s telefonem jsou tady už nějakou dobu a nejspí-

še jich bude čím dál tím víc. I o nich bude řeč, 

i když to berte spíše tak, že se ještě velikostně 

a svou pozicí vůči chytrému telefonu trochu hle-

dají. Aktivní je v tomto ohledu zvláště Samsung.

Na  druhé straně cenového spektra, souvi-

sející především s  příchodem nových velice 

levných telefonů, včetně těch chytrých s ope-

račním systémem Android, je i  změna zákaz-

nického postoje vůči telekomunikačnímu ope-

rátorovi. Po  pravdě, bylo už na  čase! Uvázat 

se na dva nebo i tři roky za pořízení levnějšího 

telefonu je nyní to nejhorší, co můžete udělat. 

Nejen že vás – celkově vzato – tahle legrace 

přijde na  podstatně víc peněz, ale protože je 

dokonce i český telekomunikační trh konečně 

docela živý (a bude ještě živější!), není k  tomu 

jediný důvod. Uvázat se je zásadní chybou, kte-

rá vás bude stát peníze, protože telefonní ope-

rátor není lidumil, zvláště v českých poměrech, 

a ke změně postoje (a snížení cen) byl jedno-

duše přinucen (nikoli „všemocnou rukou trhu“, 

nýbrž zejména uvažovaným příchodem dalšího 

operátora). 

Zkuste se tedy změnit i  vy a  rozlišovat dvě 

zcela rozdílné kategorie: samotné přístroje 

a  poskytování komunikačních služeb. Pokud 

to uděláte, ušetříte a  třeba si pak za polovinu 

úspor můžete pořídit i lepší telefon…

ELEKTRONIKA • MOBILNÍ TELEFONY A MALÉ TABLETY

Malíčci
Pokud přemýšlíte, jaký telefon vybrat sobě či jako dárek, chceme vám pomoci právě tímto té-
matem. Kromě nejrůznějších mobilů vám představíme i zajímavé malé tablety, které velikostně 
stojí na rozhraní mezi chytrými telefony a rozměrnými, desetipalcovými přístroji, a nezapome-
neme – bez ohledu na velikost – i na velmi zajímavou kategorii tzv. phabletů. Že nevíte, co to je? 
Pak vám možná pomohou dvě slova, ze kterých se tato zkratka skládá: „phone“ a „tablet“.

Třistagramový apple ipad Mini (13.900 Kč) nabídne kovové tělo, displej s úhlopříčkou 7,9" (20,1 cm) s rozlišením 1 024 x 768 bodů, 
dvoujádrový procesor apple a5, 1 GHz, operační systém iOS a dokonce i podporu datových přenosů přes mobilní telefonní síť (3G), LTe 

(4G) či telefonování v rámci běžných GSM pásmech.

aligator S4000 Duo má dotykový displej s úhlopříčkou 
10,2 cm (480 x 800 bodů) a může pracovat se dvěma SiM 

kartami současně. nechybí gigahertzový procesor s grafickým 
akcelerátorem, Bluetooth, Wi-Fi, mechanika karty microSD 

a android 2.3. pozoruhodné je, že při ceně 1.950 Kč nechybí ani 
přístup na oficiální tržiště aplikací Google play!
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Galaxy S  Duos (4.990 Kč). Jen procesor je 

jednojádrový a zabudován je Android 4.0. 

Do  sedmi tisíc pořídíte už i  telefony s  kvalit-

nějším displejem typu AMOLED (Alcatel OT Star 

6010D, 4.990 Kč), nebo přístroje s  rozměrným 

displejem. Pozoruhodný je v tomto ohledu právě 

uváděný Prestigio MultiPhone 5300 Duo (viz foto) 

s  úhlopříčkou 5,3", tedy plných 13,5 cm (480 x 

854 bodů), a dokonce čtyřjádrovým procesorem!

U  chytrých telefonů s  Androidem si před 

nákupem dejte pozor především na kombinaci 

výkon procesoru a verze operačního systému. 

Někdy to totiž může být až smrtící a nejde pouze 

o chod náročných či náročnějších aplikací, ale 

i o provoz samotného systému, čekání na pro-

vedení jednotlivých funkcí apod. Proto se 

vůbec nebojte sáhnout po  výkonněj-

ším procesoru (či vyšším rozli-

šení displeje) a  starší verzi 

Androidu. Pamatujte však, že zvláště levné 

telefony někdy mívají příliš nízké rozlišení LCD, 

takže si před nákupem dobře ověřte, že vám to 

nevadí. Nezapomeňte také, že Android nemá 

potíže zvětšit znaky na  displeji, takže obavu 

z čitelnosti většinou mít nemusíte.

Tablety a tabletíky
Půjde nejen o sedmi- či osmipalcové krabičky, 

ale i  desetipalcové, tedy na  úrovni mininote-

booku, které jsou však tenčí, a tudíž i kompakt-

ní. Jsou ale už i velice levné (od 1.500 Kč) a na-

dělaj í spoustu zábavy pro každého. 

Můžete je mít i s přístupem na in-

ternet (pouze datové přenosy) či 

telefonováním (datové i  hla-

sové přenosy), i když těch 

posledních není příliš 

mnoho. Nicméně 

se snížením cen 

se v  nabídce 

objevují stá-

le častěji 

i u nás. 

Příkladem, a také ukáz-

kou trendu, může Apple 

iPad Mini (13.900 Kč, viz 

foto) s  tloušťkou 7 mm 

a  hmotností 310 g. Je 

navržen jako modulární, 

takže ho můžete mít buď 

s  datovými, resp. hlaso-

vými přenosy, nebo bez 

nich. Vždy má ale stej-

né rozměry, kovové tělo 

a brilantní displej typu IPS 

s  úhlopříčkou 7,9" (20,1 

cm). Špičkovou techno-

logii podkresluje podpora 

nejrychlejších datových 

přenosů současnosti, 

tedy LTE (4G). 

Ve  světě Androidu na-

razíte na  tablety se SIM 

kartou už v cenové relaci 

od  3.000 Kč (GoClever 

Orion 70, resp. Prestigio 

MultiPad PMP7170B 3G), 

avšak dovolují pouze da-

tové přenosy. 

Příkladem tabletu s  GSM modulem a  tedy 

i  s  běžným voláním, může být Asus Fonepad 

(5.990 Kč) představující sedmipalcový přístroj 

s kvalitním displejem typu IPS a vysokým roz-

lišením 1  280 x 800 bodů, procesorem Intel 

Atom, 1,2 GHz a systémem Android 4.1.

Z vysloveně levných tabletů bez GSM/3G ko-

munikace zmiňme Gogen TA 7400 (viz foto na 

předcházející stránce), který můžete mít za dva 

tisíce korun v bílé nebo černé verzi. Pohání ho 

jednojádrový gigahertzový procesor a  displej 

má úhlopříčku 17,8 cm (800 x 480 bodů). 

Na co si v tabletové kategorii dát pozor, je nyní 

už zřejmé. Promyslete, zda požadujete i běžné 

telefonování, nebo se spokojíte s přenosem dat 

a případně voláním přes Skype, nebo s  „oby-

čejným“ tabletem napojitelným na internet přes 

Wi-Fi, což mají společné všechny. Pokud poža-

dujete Bluetooth a GPS, pohlídejte si to. 

V  prvním případě se rovněž ptejte, jak 

vlastně budete telefonovat. Bude nutná „drá-

tová“ sada, nebo to půjde i přes zabudovaný 

reproduktor a  mikrofon, resp. přes nějaké to 

bezdrátové hands-free? Pokud trváte na tele-

fonování přes Skype, ověřte si, zda je k tabletu 

vůbec napojitelná hands-free sada. Tady všu-

de stále můžete narazit. Vše je ještě zkrátka 

trochu ve vývoji.

foto: Samsung, Sonyfoto: Gogen, Prestigio

ných, ale zato třeba dotykových. U  nich jsme 

však cenově někde u deseti a více tisíc. Naopak 

za  levné, zaměřené vysloveně doplňkově, za-

platíte dva tři tisíce, i když pochopitelně nejsou 

tak odolné jako sofistikované výrobky s dvojná-

sobnou či vyšší cenou splňující i vojenská kri-

téria. Ty levné ale mají často jednu zajímavou 

výhodu: jednodušeji se u nich mění SIM karta, 

což se hodí, pokud používáte jedinou. 

V  odolné kategorii dnes většinou najdete 

klasické telefony s  klávesnicí, určené typicky 

pro telefonování a maximálně psaní SMS zpráv 

(v praxi toho umí sice více, ale ne vždy dobře). 

Ovšem už i na českém trhu máme několik do-

tykových chytrých telefonů vybavených ope-

račním systémem Android a  například Nokia 

u  přístrojů s  Windows Phone nabízí originální 

překrytování, takže jsou odolné nejen proti sté-

kající vodě, ale i proti pádu. Od Nokie je to určitě 

chytrý nápad!

chytré mobily:  
klesající ceny, nové možnosti
Samsung Galaxy S4 je samozřejmě jen jeden 

a u takovýchto přístrojů cena příliš neklesá. Vý-

robci v této kategorii namísto zlevňování raději 

nyní uvádějí různé „varianty“. Tohle se vám ale 

ve střední a nejnižší třídě nestane. Zvláště v té 

naposled jmenované. Na druhou stranu se tam 

točí čím dál větší peníze, i když stále jde pouze 

o přístroje s operačním systémem Android. Ten 

je u nejlevnějších mobilů často ve starších ver-

zích (např. 2.3), což není nic proti ničemu. Tako-

véto přístroje nyní už při svém uvedení začínají 

od dvou tisíc korun, jako např. Aligator S4000 

Duo (viz foto). Existují ale i výjimky, jako LG Opti-

mus L4 II (E440). Za tímhle označením se skrývá 

telefon s displejem typu IPS (3,8", tj. 9,6 cm, 320 

x 480 bodů), procesorem s frekvencí 1 GHz a – 

kupodivu – i s pomalu nejnovějším operačním 

systémem Android 4.1. Pořídíte ho za  kulant-

ních 2.895 Kč. 

Pokud toužíte po  telefonu se dvěma SIM 

kartami, není to už dnes problém ani v  této 

nejlevnější kategorii. Proslulý je v tomto ohledu 

především Alcatel a  například za  jeho S´Pop 

4030D s displejem s úhlopříčkou 3,5" (8,9 cm, 

320 x 480 bodů) zaplatíte 2.400 Kč. Ostatně 

totéž můžete mít i v dražším provedení v po-

době Alcatelu OT 992D (4.200 Kč) s proceso-

rem s dvojím jádrem, displejem s úhlopříčkou 

4" (10,2 cm) a podstatně vyšším rozlišením 480 

x 800 bodů. Ten už ale patří do pomalu střední 

třídy – a  jak vidíte, je to už trochu jiná káva. 

Za  4.500 korun můžete mít ještě vyspělejší 

Prestigio MultiPhone 4322 Duo s procesorem 

s  dvojím jádrem na  1,2 GHz, Androidem 4.1 

a displejem s úhlopříčkou 4,3" (10,9 cm) s roz-

lišením 480 x 800 bodů. Použít v něm můžete 

dokonce dvě SIM karty. S  nimi a  se stejným 

rozlišením displeje pracuje rovněž Samsung 

ELEKTRONIKA • MOBILNÍ TELEFONY A MALÉ TABLETY

Trh telefonů a tabletů se změnil.  
Očekávejte nové možnosti a příjemné ceny.

pro Samsung Galaxy S4 si můžete pořídit obsáhlé příslušenství. Výborný je „flipový“ obal (odklápí se zprava) vypínající a zapínající 
automaticky telefon (999 Kč), a pokud byste chtěli udělat něco pro zdraví, můžete sáhnout například po hrudním pásu S Health (1.700 Kč), 
nebo osobní váze Body Scale (1.700 Kč) s přenosem informací do telefonu. existuje ale i náramek S Band (2.100 Kč) sledující např. spálené 

kategorie, ušlou vzdálenost či kvalitu spánku.

Sony Xperia Tablet z se běžné produkci vymyká nejen extrémně tenkým návrhem, ale zejména odolností proti vodě, takže ho můžete 
používat třeba i ve vaně (mokrými prsty se samozřejmě ovládat nedá, ale jsou tu i tlačítka). Displej o velikosti 23,8 cm je brilantní, o čemž 

jsme se sami přesvědčili, stejně jako výkon, a jediné, na co se musíte připravit, je slabší akumulátorový systém.

prestigio Multiphone 5300 Duo vypadá na pořádný nářez! 
za 5.990 Kč dostanete 13,5 cm úhlopříčky, čtyřjádrový 

procesor, posilněnou grafiku, stereoreproduktory (!), a mj. 
i osmimegapixelový fotoaparát s bleskem. Vše obsluhuje 

android 4.1.

Gogen Ta 7400 nabídne jednojádrový gigahertzový procesor, 512 MB RaM, displej o velikosti 17,8 cm (7", 800 x 480 bodů) a mj. android 
4.1. Obejít se budete muset bez GpS, avšak stahování aplikací z tržiště Google play nechybí ani při ceně pouhých 1.999 Kč! Rozměry 

tabletu jsou 192 x 118 x 11 mm, hmotnost parádních 290 gramů.

Samsung Galaxy S4 active je prachotěsný a pod vodou v hloubce 
jednoho metru vydrží až třicet minut. Užitečné bude i dosvětlení 
fotoaparátu s LeD bleskem, samozřejmostí je při ceně 14.990 Kč 
špičková výbava, například v podobě čtyřjádrového procesoru 

(1,9 GHz), Wi-Fi verze „ac“, podpory technologie nFc a těch 
nejrychlejších datových přenosů (LTe). na tvrďáka nebývalé!
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foto: iGet, LG, Prestigioautor: Bohumil Herwig, foto: Asus, Samsung

Tablety a telefony lákají neustále. A proto i teď pro vás máme pár zajímavých tipů v rozdílných 
cenových relacích, kvalitě provedení i s různým výkonem. Vybere si každý…

Samsung Galaxy core Duos (i8262)
cena: 6.299 Kč

Prestigio multiPhone 4044 Duo
cena: 3.699 Kč

LG Optimus L4 II (E440) 
cena: 2.895 Kč

iGet N7b Family
cena: 1.999 Kč

Samsung Galaxy Tab 2 (P3110) 
cena: 3.999 Kč

Asus memo Pad mE173X
cena: 3.999 Kč

V modré barvě a pro dvě SIM karty je určen chytrý telefon střední třídy s operačním systémem 

Android 4.1, displejem o úhlopříčce 4,3" (10,9 cm) s rozlišením 480 x 800 bodů a dvoujádrovým 

procesorem Qualcomm (1,2 GHz). Zabudován je fotoaparát s LED bleskem a automatickým ostře-

ním, ale také například snímač vzdálenosti. Telefon mj. umožňuje přijímat hovory na první SIM kartě, 

i když využíváte druhou.

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

• Napájení: akumulátor Li-Ion, 1 800 mAh

• Rozměry (švh): 68 x 129 x 9 mm 

• Hmotnost: 120 g

V bílé i černé barvě, ale s dvojicí SIM karet pořídíte chytrý telefon s operačním systémem Android 4.1 

a displejem s úhlopříčkou 4" (10,2 cm) o rozlišení 480 x 800 bodů. Vše pohání dvoujádrový procesor 

MT6577T, 1,2 GHz a doprovází osmimegapixelový aparát s bleskem a automatickým ostřením a mj. 

i FM rádio.

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

• Napájení: akumulátor Li-Po, 1 500 mAh

• Rozměry (švh): 64 x 126 x 10 mm 

• Hmotnost: 120 g

Velmi levný tablet s Android 4.1, úhlopříčkou 7", tedy 17,8 cm (1 024 x 600 bodů), 4 GB na flash disku 

a jednojádrovým procesorem ARM Cortex-A9 RK2928, 1,2 GHz. Nechybí mechanika paměťových 

karet microSD pro až 32 GB, pohodové rozměry i  hmotnost, a  dokonce ani stereoreprodukto-

ry a  rozhraní mini HDMI. K dispozici je dokonce i seznam doporučených aplikací třeba pro filmy 

v MKV… 

• Vstupy a výstupy (výběr): micro USB, mini HDMI, sluchátka, Wi-Fi

• Napájení: akumulátor Li-Po, 2 500 mAh, až 8 h

• Rozměry (švh): 193 x 124 x 11 mm 

• Hmotnost: 320 g

Opět sedm palců (17,8 cm), tentokráte však s rozlišením 1 024 x 600 bodů, dvoujádrovým proce-

sorem Exynos 4210, 1 GHz, 8 GB místa a Androidem 4.0. Paměť rozšíříte prostřednictvím mecha-

niky karty microSD o až 32 GB a k dispozici je řada softwarových služeb. Například AllShare Play 

kombinující obsah z různých propojených zařízení či S Suggest vytvářející výběr aplikací s vysokým 

hodnocením přizpůsobený tomu, co rádi používáte.    

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

• Napájení: akumulátor Li-Ion, 4 000 mAh

• Rozměry (švh): 194 x 122 x 11 mm 

• Hmotnost: 340 g

Sedmipalcový tablet (17,8 cm, 1 280 x 800 bodů) s Androidem 4.2 můžete mít v modré, bílé, zelené 

a dokonce i růžové barvě, vždy s 16 GB na flash disku a čtyřjádrovým procesorem Mediatek MT8125, 

1,2 GHz. Paměť můžete rozšířit prostřednictvím karty microSD a dobrý zvuk zajišťují stereoreproduk-

tory s kovovým základem. Dokoupit lze celou řadu pouzder opět v několika barvách. 

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

• Napájení: akumulátor Li-Po, až 10 h

• Rozměry (švh): 197 x 121 x 11 mm 

• Hmotnost: 300 g

Libo trochu zábavy?

Opět v bílé i černé barvě, ale pro jednu SIM kartu můžete mít veskrze zajímavý mobil s displejem 

typu IPS LCD o úhlopříčce 3,8", tedy 9,7 cm (320 x 480 bodů), jednojádrovým procesorem Me-

diatek pracujícím na frekvenci 1 GHz a 4 GB prostoru. Zabudován je třímegapixelový fotoaparát, 

podpora datových sítí (3G) a mj. FM rádio. Vše obsluhuje Android 4.1 a doplňuje navigace GPS 

spolu s ruským Glonass.

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

• Napájení: akumulátor Li-Ion, 1 700 mAh

• Rozměry (švh): 65 x 113 x 12 mm 

• Hmotnost: 125 g
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Aspire V7-482P představuje lehký (2,1 kg) 

a dobře přenosný notebook vysoký jen 23 mm. 

Přenosnosti nahrává i  multidotykový displej 

s úhlopříčkou 14 palců, což je dobrý kompro-

mis i vzhledem k velikosti klávesnice, která je 

však bez numerického bloku. 

Notebook můžete zakoupit ve dvou varian-

tách: s  procesorem i3, grafikou od  Intelu 

a  rozlišením 1  366 x 768 bodů nebo s  Full 

HD, procesorem i5 a  samostatnou grafickou 

kartou. Pokud byste ale chtěli displej typu IPS 

či terabajtový disk – i  to vám řada V7 může 

nabídnout. 

S rozumnou cenou
Pojďme k  zapůjčené variantě. Zvolili jsme tu 

levnější bez mechaniky DVD a  s  kombinova-

ným pevným diskem. Kombinovaný znamená 

klasický točivý disk s kapacitou 500 GB dopl-

něný 16GB flash diskem (SSD) kvůli urychlení 

práce s daty a zvýšené pohodlnosti při práci. 

Flash disk, který asi znáte ze své USB klíčen-

ky, dovoluje prodloužit dobu provozu na  ba-

terii a  umožňuje i  operativnější zacházení při 

ukládání rozdělané práce na disk (hibernace). 

Ultrabook – jak známo – se nevypíná. Jen hi-

bernuje tak, aby byl kdykoli po  ruce, včetně 

vaší rozpracované činnosti. A protože v tomto 

stavu nebere žádnou energii, nevybíjí se. Na-

víc dodávané Windows 8 jsou i v tomto ohledu 

řádově lepší než předchozí „sedmičky“, takže 

je to výhodné po  všech stránkách. Příjemné 

vlastnosti Aspire V7 doplňuje nejen i  velice 

dobrá podsvícená klávesnice a nesmírně rych-

lé spuštění i hibernace. Je tu ale rovněž kvalitní 

tovární zpracování a pohodové dotykové ovlá-

dání na – byť trochu lesklejším – displeji.

Ultrabook, ale pozor na chlazení
Intel definoval své parametry ultrabooku dost 

volně. Především co se mechaniky paměťové 

karty týče (tady je) a  chlazení. Některé ultra-

booky (ty dražší) tak mají spodní stranu zcela 

hladkou a vývody chlazení jen na bocích, tak-

že je bez problémů můžete položit na peřinu, 

aniž by utrpěla životnost zejména procesoru. 

Aspire V7-482P takový není a na spodní straně 

najdete řadu žebrování (i  vzadu), takže v po-

steli doporučujeme pevnou podložku nebo tu 

chladicí. Jinak je návrh perfektní. Například 

rozhraní USB jsou rozložena po třech stranách 

a i když zdánlivě chybí výstup na klasický mo-

nitor (D-Sub, VGA), je vyřešen přes speciální 

konektor a adaptér. Notebook tak snadno při-

pojíte třeba i k deset let starému monitoru. 

A  jak hodnotíme? Aspire V7-482P jde nad 

rámec dnešní běžné produkce zejména pro-

vedením (pokud vám nevadí vývod chlazení 

na  spodní stranu) a  hutným zvukem s  boha-

tou výkonnostní rezervou. Na  omak působí 

příjemně bytelně, včetně uchycení víka s LCD, 

klávesnice je sice nízkoprofilová, ale píše se 

na ní dobře a multidotykový displej reaguje leh-

ce a přesně. Výkon pro běžné domácí aplikace 

v pohodě dostačuje i s dvoujádrovým proceso-

rem i3, který naopak blahodárně působí na vý-

drž akumulátoru, a co víc – při práci na klíně má 

jen naprosto minimální tendence k přepadává-

ní. A to je pro často cestující neméně důležité. 

Stejně jako excelentní poměr cena/výkon.

TEST • ELEKTRONIKA

autor: Bohumil Herwig, foto: Google

Nexus dorazil s operačním systémem Android 

4.2, ale hned po instalaci se nabídla aktualiza-

ce na nejnovější 4.3, která také bez problémů 

proběhla a která mimo jiné umožňuje rodičům 

znemožnit dětem přístup k  nevhodnému ob-

sahu. Pokud se ale hned v úvodu ptáte, proč 

za tablet s 16GB diskem chce Google tolik pe-

něz, odpověď je jednoduchá: vysoký výkon, 

vynikající IPS displej krytý sklem odolným proti 

poškrábání Corning Glass, excelentní návrh 

a také uvažované příslušenství. Třeba možnost 

bezdrátového dobíjení na speciální podložce či 

microUSB v podobě SlimPortu. Ten pak zvlá-

dá dobíjení a současný přenos signálu HDMI. 

Displej jedna paráda
Od svého předchůdce se druhá verze Nexusu 

liší velmi jemným displejem. Full HD je zkrát-

ka Full HD, což platí i o zabudovaném displeji 

typu IPS. Ten představuje kvalitu sám o sobě 

a nabízí ty nejširší po-

zorovací úhly (178°) 

ze všech stran – 

i  odspodu, což bývá 

problém. Vidíte je 

na  první pohled bez 

obvyklého barevné-

ho zkreslení, a i když 

si budete chtít koupit 

jiný tablet, neopo-

meňte se na  tento 

alespoň podívat. Stojí 

za  to nejen displej, 

ale i jeho reakce. Ne-

budete čekat na  nic, 

ať už půjde o  úpra-

vu nastavení či běh 

aplikací, z nichž jsme 

vyzkoušeli ty hlavní – 

čtečku Coolreader, 

přehrávač MX Player, 

hru AirAttack HD, 

ČT24 a české televiz-

ní archivy (iVysílání, 

FTV Prima) a také Voyo, které na Nexusu pra-

covalo bez zaváhání. Pracovaly i další zmiňo-

vané aplikace s výjimkou Primy, která ohlásila 

nekompatibilitu se zařízením, takže se ani ne-

nainstalovala.

 

bohužel bez paměťové karty?
Tablet můžete mít buď jen s  obvyklým Wi-

-Fi (i s NFC, tedy komunikací na velmi krátkou 

vzdálenost), nebo včetně podpory mobilních 

datových přenosů 4G (LTE) a telefonování přes 

GSM. 

Už jsme naznačili, že obraz je výtečný a vý-

kon tabletu excelentní. Chybí ještě zvuk. O ten 

se ve  filmech a  hrách stará technologie Cin-

go od  Fraunhofer Institute, vynálezce formátu 

MP3. I  ten je výborný, dokonce se znatelnými 

basy! 

Z Google Nexus 7 II jsme vysloveně nadšeni. 

Dobije se za asi pět hodin a vydrží skoro dvakrát 

tolik; při přehrávání videa a zapnuté Wi-Fi zvládl 

zhruba devět hodin, což je vskutku impozantní!

Radost někomu může v době velkých clou-

dových úložišť (Dropbox, Google Disk, Sky-

Drive, ale i  naše Capsa) kazit jen absence 

mechaniky karty microSD. Tady Google dlou-

hodobě ustřeluje, když kopíruje rivala jménem 

Apple. Pokud vám však absence paměťové 

karty nevadí, dostanete excelentní stroj, jaký 

na trhu hned tak nenajdete.

ELEKTRONIKA • TEST

tablet Google Nexus 7 II

Parádička
pro náročné i nenáročné!

Nexus 7 nabízí výborný displej a skvěle se drží díky pogumování zadní strany a boků. Dotykový displej a podsvícená klávesnice tohoto ultrabooku prostě nemají chybu.

cena: 6.490 Kč (16 GB)

displej:
17,8 cm (7"), 16:10, 
1 920 x 1 024 bodů

procesor; paměť 
a disk:

Qualcomm Snapdragon 
S4 Pro, 1,5 GHz, 
čtyřjádrový, grafika 
Adreno 320, 400 MHz; 
2 GB RAM, 16 GB

napájení: druh akumulátoru 
nezjištěn, 3 950 mAh

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

rozměry (švh); 
hmotnost:

200 x 114 x 9 mm;  
290 g

cena: 16.990 Kč

displej; grafická 
karta:

36 cm (14"), 16:9, 
1 366 x 768 bodů, 
multidotykový; Intel HD 
4000

procesor; paměť 
(RAM); disk:

Intel Core i3, 1,7 GHz, 
dvoujádrový; 4 GB; 500 
GB (+ 16 GB SSD)

napájení: akumulátor Li-Po, 
3 560 mAh

vstupy/výstupy: HDMI, VGA (PC) (spec. 
konektor), 3x USB, 
Ethernet LAN, sluchátka, 
mikrofon, mechanika 
paměťových karet SD, 
Wi-Fi (802.11a/b/g/n), 
Bluetooth

rozměry (švh); 
hmotnost:

340 x 23 x 240 mm; 
2,1 kg

Google Nexus 7 II

Acer Aspire V7-482P

S novým školním rokem byl zahájen prodej druhé 
verze sedmipalcového tabletu Googlu. A je to verze 
příjemná a díky velikosti displeje kompaktní.

notebook Acer Aspire V7-482P

Pohodový dotykáč
řada Acer V7 je mnohotvárná. V jejím rámci mů-
žete mít v podstatě cokoli, na co si vzpomenete. 
Nejnovější procesory, rychlé i pomalejší, displeje 
velké i menší, dotykové i nedotykové a klidně i sa-
mostatné grafické karty. my jsme ovšem z bohaté 
nabídky zvolili kompromis…

10
0% TESTOVÁNO

TIP
INSPIRACE
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Abychom vše hned zkraje uvedli na  pravou 

míru: Touch Lux je čtečka dotyková, čtečka 

osvícená LED diodami v rámu a pracuje s elek-

tronickým inkoustem, který si bere energii 

pouze při otočení stránky. A samozřejmě také 

v  případě, že zapnete LED diody. Nemění se 

vynikající čitelnost třeba i na přímém sluníčku, 

i když je pravda, že za běžného osvětlení je ne-

patrně snížena zabudováním dotykové vrstvy. 

Pro většinu zájemců to však bude nepostřeh-

nutelné a překvapilo nás, jak málo je to znát.

Dotykově se světlem
LED diody osvětlují (nikoli podsvětlují, jako 

u LCD) displej z boku. Delším podržením tlačít-

ka kontextového menu můžete světlo kdykoli 

zapnout či vypnout a  ovládání je povětšinou 

pohodlné i  jinde, i když místy narazíte na ne-

dodělky typu absence obecně použitelného 

tlačítka pro návrat či nemožnost definovat si 

pro dotykovou obrazovku místo přechodu 

například o  stranu dále. Lepší by mohlo být 

i samotné zapínání čtečky (tlačítko je nepřes-

né a  utopené, takže dámám s  nehtíky může 

činit potíže). Námitky můžete mít k místy pře-

hnané spoustě funkcí, které jsou pro aktivního 

čtenáře zbytečné, ale pravda je, že je prostě 

nemusíte používat. Bohužel první dojem kazí 

instalace bez výběru jazyka, takže první, co 

na čtečce vidíte, je ruština. Trochu zvláštně je 

také řešeno připojení k počítači přes USB, kde 

si nejprve musíte vybrat mezi přenosem sou-

borů a nabíjením. Obé najednou nejde.

Zkuste i Mini
Než Touch Lux zhodnotíme, podívejme se 

v krátkosti na PocketBook Mini, o němž se více 

dozvíte v Kaleidoskopu. Je to nedotyková kla-

sika pouze s elektronickým inkoustem příjem-

ně kapesních rozměrů (úhlopříčka 5", 12,7 cm), 

ale také bohužel s jiným ovládáním, na nějž je 

třeba si zvyknout víc než u  Touch Lux. Nic-

méně Mini lehce dáte do  kabelky a  čitelnost 

na dobrém světle je opět vynikající, stejně jako 

výdrž. Co do  ovládání a  softwaru tady však 

ještě PocketBook nějaká práce čeká. V  kaž-

dém případě vynikající nápad!

A  Touch Lux? Bez potíží pracuje s  formá-

ty DOC, DOCX a  třeba i  s  EPUB, ale zvládá 

i PDB, o kterém se oficiálně nezmiňuje. Pod-

pora dotykových gest je sice nižší než u  ta-

bletu s Androidem, ale například můžete prsty 

zvětšit písmo!

Čtečka pracuje se softwarem FB Reader, 

který najdete i na Androidu. Ten je sice velice 

dobrý, ale kvalit aplikace Cool Reader ani zda-

leka nedosahuje a týká se to především doty-

kového ovládání. Například i na prosté listování 

přes obrazovku, jehož styl bohužel upravit ne-

jde, si musíte trochu zvyknout. Přes tlačítka je 

to už ale bezproblémové. 

I  přes uvedené výhrady je PocketBook 

Touch Lux výborná čtečka zvládající všech-

ny důležité formáty, navíc pracuje překvapi-

vě svižně, je lehká a  nabízí výtečnou čitel-

nost za opravdu každé situace, včetně šera 

či naprosté tmy. Právě toho si na ní ceníme 

nejvíce. A také vysoké operativnosti a doby 

provozu, která je i přes LED diody osvěcu-

jící displej výtečná! Vzhledem ke  krátkosti 

testu jsme ji sice nebyli schopni změřit, ale 

po  přečtení dvou asi 400stránkových (v  e-

-podobě) knih ubyl jeden z pěti dílků na iko-

ně akumulátoru. Jedna byla čtena při za-

pnutém světle…

TEST • ELEKTRONIKA

autor: Bohumil Herwig, foto: Alcatel

Jak vidíte z  fo-

tografií, zatímco 

OT 2005D před-

stavuje klasický 

mobil, OT 2010D 

je „véčko“, u  kte-

rého nejvíce záleží 

na  tom, jak lehce 

se otevírá a  jak 

kvalitně je udělaný 

kloub spojující obě 

části. I  na  to se 

zaměříme. A  také 

na  čitelnost zna-

ků, která je u obou 

přístrojů důležitá – 

jak u  displeje, tak 

u klávesnice. Tohle 

„chytré mobily“ ne-

řeší, protože u nich 

lze znaky zvětšit. 

Co mají oba pří-

stroje společného? Stejné ovládací menu, dobí-

jení přes konektor microUSB a mj. také veskrze 

moderní konstrukci s lehce odklopitelným zad-

ním krytem, což stále nebývá pravidlem. 

Na displeji najdete i panel rychlé nabídky, kde 

je např. psaní SMS, hovory, fotoaparát (dva mi-

liony pixelů), rádio či hudební přehrávač, a při-

dat (či zaměnit) je můžete za další funkce nebo 

panel zcela vypnout. Zajímavostí je i přehrávání 

muziky, u níž můžete volit reprodukci jen přes 

sluchátka nebo k tomu zapnout i  reproduktor. 

Nechybí nastavení chování SIM karet, profily 

(normální, tichý, vibrace, režim letadlo), obvyklé 

sociální sítě atd. V základu však není jediná hra. 

Grafické menu je výborně ovladatelné, což 

platí i o telefonech jako takových. Možnosti na-

stavení jsou při dané ceně pochopitelně základ-

ní, ale je tu vše, co bychom čekali a kupodivu 

bohaté jsou i  možnosti nastavení fotoaparátu. 

Včetně například rozlišení foceného snímku (až 

1 600 x 1 200 bodů), vyvážení na bílou, expo-

zice, focení jednoho, tří či šesti snímků apod. 

Rozlišení videa se nastavit nedá a  ovlivnit lze 

pouze jeho kvalitu. 

Alcatel OT 2005D
Velice dobře do ruky padnoucí telefon s příjem-

nou tloušťkou a zaoblenými boky. Zadní strana 

je hladká, při držení máte přímo sametový pocit. 

Čelní straně dominuje velký displej a  výrazný 

kurzorový kříž s OK uprostřed, se kterým vý-

borně pracuje, což platí i o přesných tlačítkách. 

V daném barevném provedení se nám stávalo, 

že jsme špatně četli znaky na klávesnici. Ve tmě 

to problém není a u jiných barevných provedení 

(kovově šedá, tyrkysově modrá) nejspíše také 

nebude. 

Znaky na  displeji 

jsou ostré a  dobře 

čitelné, ale zvětšit ne-

jdou ani v SMS, takže 

pro ty, co hůře vidí, 

telefon asi nebude. 

Telefon pracuje s kla-

sickou SIM kartou 

a  microSIM vkláda-

nou zvnějšku. 

OT 2005D  je vý-

borný a  levný tele-

fon, jehož vadou je 

neschopnost zvět-

šit znaky na  displeji 

a práce pouze s GSM 

pásmy 900, 1 800. 

Alcatel OT 
2010D
Do  ruky slušně pad-

noucí „véčko“ pra-

cující s  klasickými 

SIM kartami se díky 

hlaďoučkým bokům 

části s  displejem 

hůře otevírá. Jakmile 

je však telefon ote-

vřen, uvidíte výbor-

nou a  velice dobře 

čitelnou klávesnici 

(zapůjčena byla tma-

vá verze – korálově 

červená) a  displej 

stejně velký jako u předchozí verze. Odpovída-

jí si i znaky na displeji, ale opět nejdou zvětšit. 

Odpovídají si i další vlastnosti. 

Kloub vypadá bytelně a směrem dozadu je 

jakoby na gumě. Zřejmě kvůli pádu otevřeného 

telefonu. Řešení se nám v každém případě zdá-

lo výborné, mohlo by opravdu vydržet.

OT 2010D je solidní „véčko“, u něhož bohu-

žel nemůžete zvětšit znaky na displeji, takže se 

hůře otevírá. Je tudíž pouze pro ty, kterým to 

nevadí nebo jsou šikovnější.

ELEKTRONIKA • TEST

mobily Alcatel One Touch 2005d a 2010d

Klasika pro dobré oči
Oba telefony tradičních tvarů mají podobné ovládání a kupodivu používají dvě SIm karty, 
o čemž vypovídá „D“ za jejich názvy. Liší se v návrhu a tudíž i v zaměření na zákazníky. 

cenově přístupné telefony pro dvě sIM karty jsou oba velmi snadno ovladatelné. Čtečka s výtečnou formátovou kompatibilitou, vynikající výdrží a čitelností i ve tmě.

cena: 1.290 Kč

podporované sítě:
GSM 900, 1 800, GPRS, 
EDGE, Obigo Q03C

displej; paměť: 6,1 cm (2,4"), 240 x 320 
pixelů, 262 000 barev; 64 
MB (RAM), mechanika 
karet microSD (až 8 GB)

napájení: akumulátor Li-Ion, 
850 mAh

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

rozměry (švh); 
hmotnost:

50 x 120 x 10 mm;  
85 g

cena: 3.890 Kč

displej:
elektronický inkoust, 
15 cm (6"), 1 024 x 758 
bodů, dotyková vrstva

paměť: 4 GB, karta microSD  
(až 32 GB)

podporované 
formáty:

DOC, DOCX, RTF, TXT, 
EPUB, EPUB (DRM), PDF, 
PDF (DRM), DJVU, FB2, 
FB2.ZIP, PRC, TCR, CHM, 
HTM, HTML; Adobe DRM; 
MP3; BMP, JPG, PNG, TIF

akumulátor: Li-Ion, 1 000 mAh, 
nevýměnný, výdrž: 
otočení 8 000 stran

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

rozměry (švh); 
hmotnost:

175 x115x10 mm;  
200 g

cena: 1.490 Kč

podporované sítě:
GSM 850, 900, 1800, 
1900; GPRS, EDGE, Obigo 
Q03C

displej; paměť: 6,1 cm (2,4"), 240 x 320 
pixelů, 262 000 barev; 64 
MB (RAM), mechanika 
karet microSD (až 8 GB)

napájení: akumulátor Li-Ion, 
750 mAh

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

rozměry (švh);  
hmotnost:

53 x 106 x 14 mm;  
100 g

Alcatel OT 2005D

Pocketbook Touch Lux

Alcatel OT 2010D

One Touch 2005D se ovládá velice 
příjemně a jediné, na co můžete 
u tohoto barevného provedení 

narazit, jsou někdy hůře čitelné znaky 
klávesnice.

One Touch 2010D má stejné ovládání 
jako jeho klasický kolega a v tmavém 

provedení nejsou problémy s čitelností 
klávesnice. Spojovací kloub působí 

velice dobrým dojmem. 

čtečka PocketBook Touch Lux

Čtěte kdykoli
Že je elektronický inkoust nejvhodnější pro čtení elektronic-
kých knih, začíná být pomalu známo. Že vyžaduje stejnou 
úroveň osvětlení jako běžná kniha, také. Pocketbook ale do 
displeje zabudoval LED diody, takže číst můžete třeba i v posteli 
při zhasnutém světle. Paráda!
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autor: Bohumil Herwig, foto: Olympus

Od 25 až do 600 mm jde objektiv nového ultra-

zoomu SH-50 a podporuje ho speciálně pro-

vedená mechanická stabilizace, která je navíc 

v praxi vysoce účinná, a to i u videa. Přesvěd-

čili jsme se o tom sami a dostaneme se k tomu 

za okamžik. 

Dotykové focení
Ovládání, jakmile si na  něj zvyknete, je po-

hodlné. Samozřejmě při vědomí toho, že 

v  klasickém menu nenastavíte parametry 

fotografie, jako např. rozlišení, pouze stupeň 

komprese snímku. Ten je ovšem stále s po-

malu už tradiční olympusovskou chybou 

v  překladu, takže pozor! Komprese snímku 

přeložená do  češtiny jako „vysoká“ nezna-

mená horší kvalitu než „normální“. Je to jen 

chybně přeložený originální výraz „fine“, tedy 

tady nejspíše „jemný“. 

Ovládání je vlastně trojí – jednak přes kla-

sické menu, jednak přes menu na tlačítku Info, 

kde – kupodivu – nastavíte například rozlišení 

snímku. Je tu však i dotykové ovládání, ovšem 

jen částečné, takže se využívá typicky na zvět-

šení snímku či na  jeho vyfocení s  ostřením 

na vybrané místo na LCD. Na jednu stranu se 

může zdát škoda, že není využito více, na stra-

nu druhou nám to nijak nevadilo. 

Parádní video, ale…
K  natáčení videa slouží samostatná spoušť 

na  zadní straně a  natáčet můžete prakticky 

kdykoli, ať už máte na kolečku fotorežimů na-

staveno cokoli. Je tu i volba „Pokročilé video“ 

a  „Fotka s  klipem“. Ta nahrává automaticky 

před a po pořízení snímku. Jak vidíte, SH-50 

je spíše fotoaparát s  kamerou. Pro mikrofon 

dokonce umí zapnout i větrný filtr…

Kvalita videa ve Full HD je na danou ceno-

vou relaci výborná s jasnými detaily a překva-

pivě velice dobrou (a  svižnou) reakcí na  pře-

chod světlo/stín. Zvuk s  mikrofony na  horní 

straně se natáčí do sterea a ve videu můžete 

i  zoomovat. V  tomto okamžiku však narazíte 

na tradiční problém, který má spousta i pod-

statně dražších fotoaparátů – zoom je totiž 

často v nahrávce slyšitelný. 

Fotografie mají detailů méně a  nejsou tak 

prokreslené. Zabudování levnějšího objek-

tivu je tady znát. Jsme ovšem v  ceně kolem 

sedmi tisíc, takže ho tolik nezatracujeme. Tím 

nejdůležitějším byl pak pro nás fakt, že i  při 

naprosto vytaženém zoomu záběr lépe než 

kdy jindy udržíte v  ruce. Pravda, doostření 

na danou scénu může někdy chvíli trvat (třeba 

i sekundu), ale to je jen malá daň za povedený 

a neroztřesený záběr. Zabudovaná stabilizace 

pracuje opravdu výborně!

TEST • ELEKTRONIKA

autor: Bohumil Herwig, foto: Gogen

Česká značka Gogen se zaměřuje na dostup-

nou elektroniku pro každý den. Nyní u ní za ba-

ťovských 15.990 Kč dostanete i chytrý televizor 

s  úhlopříčkou 127 cm, přístupem na  internet, 

českými aplikacemi (Topfun, Voyo) a podporou 

hybridního vysílání HbbTV, díky němuž už dnes 

máte k dispozici archiv České televize. Nechybí 

ale ani přehrávání multimédií přes USB, včetně 

titulků v češtině, zvukový dekodér Dolby Digi-

tal Plus a televizor půjde ovládat i přes aplikaci 

Gogen Smart Remote, určenou pro telefon či 

tablet. Navíc například za 499 Kč dostanete Wi-

-Fi adaptér pro USB a za 1.499 Kč kameru se 

stereomikrofonem pro telefonování přes Skype. 

Jak vidíte, za  málo peněz je tu notně muziky 

a že funguje, můžeme potvrdit z praxe. 

Nahrávání i dobrá multimédia
Klasické televizní funkce nabídnou přehledné 

devítidenní EPG, pohodlné setřídění naladěných 

kanálů, výborné ovládání prakticky všude a také 

například pět přednastavených obrazových re-

žimů. Ty můžete bohatě upravit, včetně úrovně 

podsvícení panelu, vyvážení červené a zelené či 

dokonce volby zvané RGB zesílení, u níž upravíte 

zvlášť červenou, zelenou a modrou. 

Poměrů stran obrazu je sedm a standardně 

nastavená automatika fungovala bezproblé-

mově, takže se formát příchozího pořadu pře-

stavoval tak, jak měl. U zvuku narazíte na šest 

přednastavených režimů a mj. také na pětipás-

mový ekvalizér a  virtuální zvuk mírně televizor 

utlumující. 

Pořady lze nahrávat na USB médium včetně 

například terabajtového (1 024 GB) USB disku 

Freecom a není ho ani třeba ani přeformátová-

vat. Nahrávku však (kvůli ochraně autorských 

práv) v  počítači nepřehrajete. Využít můžete 

i  TimeShift, tedy sledování živého televizního 

vysílání se zpožděním. 

Ještě jsme nezmínili multimédia promítaná 

přes USB. Jsou velice dobrá a zobrazují se sviž-

ně, ať už jde o  fotografie v JPG, BMP či PNG 

nebo hudbu v MP3 a WMA, která pracuje s nej-

vyššími datovými toky. Podporovány jsou i HD 

nahrávky z  kamer a  fotoaparátů (MOV, MP4, 

H.264, resp. AVCHD) a  také filmy s  externími 

titulky v češtině v XviD a MKV. 

Na chytro
Chytrý televizor znamená možnost připojení 

k  internetu. Ten potřebujete i pro zmiňované 

HbbTV, které pracovalo bez sebemenších 

problémů. Internet vyřešíte buď přes ether-

netový kabel, nebo si dokoupíte Wi-Fi adap-

tér. Napojení je přes výbornou softwarovou 

klávesnici dílem okamžiku. Z  aplikací jsme 

vyzkoušeli YouTube a  Voyo a  vše pracovalo 

k naší spokojenosti. Nejinak tomu bylo i s te-

lefonováním přes Skype a i když chytré funk-

ce nejsou lokalizovány do češtiny, ikony jsou 

natolik názorné, že to ani nevadí. Příjemné je, 

že se v otevřeném internetu, kde můžete za-

dat libovolnou adresu a stránku si uložit mezi 

oblíbené, pohybujete pomocí šipkových tlačí-

tek dálkového ovladače s jistotou a pohodo-

vě. Dokonce včetně odlistování celé stránky 

v okamžiku, kdy dojedete dolů. A to stále ješ-

tě není na trhu zvykem.

Pokud se ptáte po  spotřebě, i  ta je velice 

dobrá: 93 W, v  pohotovostním režimu méně 

než 0,5 W s roční spotřebou při sledování čtyř 

hodin denně 135 kWh (energetická třída A). 

Není divu, že se nám Gogen TVL 50147 jeví 

jako velice dobrý obří televizor se solidními 

funkcemi, obrazem i zvukem a  také s parád-

ním poměrem cena/výkon. Pokud nemůžete či 

nechcete investovat, třebas i klidně dvojnáso-

bek, tady za své peníze dostanete maximum 

možného.

chytrý televizor Gogen TVL 50147 Web

Pokud nechcete investovat i dvojnásobek, za své peníze zde dostáváte maximum. ultrazoom střední třídy s výtečnou stabilizací, a navíc za skutečně velmi solidní cenu.

cena: 15.990 Kč

úhlopříčka, formát: 127 cm (50"), 16:9

obrazovka: LCD, podsvícení LED 
(v rámu – Edge LED), 
1 920 x 1 080 bodů, jas 
350 cd m2, úhel pohledu 
170°, odezva 5 ms

tuner a zvuk: DVB-T (i HD, MPEG-4), 
DVB-C, analogový; 
zesilovač 2x 8 W

vstupy/výstupy: mj. 4x HDMI, SCART, VGA 
(PC), Ethernet (LAN), 2x 
USB

rozměry (švh);  
hmotnost:

1280 x 775 x 145 (bez 
podstavce 42) mm; 22 kg

cena: 6.990 Kč

objektiv:

Olympus, 24x optický 
zoom (25–600 mm), 
světelnost 3–6,9, 
stabilizace

rozlišení CCD, 
citlivost:

CMOS, 16 mil. pixelů,  
ISO až 6 400

formát fotografií 
a videa; paměť:

JPG, QuickTime Motion 
JPEG, Full HD video 1 920 
x 1 024 bodů 30p/60i, 
karty SD/SDHC/SDXC

napájení: akumulátor Li-Ion, 
1 270 mAh

vstupy/výstupy: microHDMI, miniUSB 
kombinované  s A/V

rozměry (švh);  
hmotnost:

112 x 64 x 42 mm; 270 g 
(včetně akumulátoru)

Gogen TVL 50147 Web
Olympus SH-50

Obří, levný, dobrý!
Úhlopříčka 127 cm nebývá za šest-
náct tisíc k vidění každý den. O to víc, 
když je „chytrá“, s levným a kvalitním 
příslušenstvím a českým obsahem.

Gogen nabízí k tomuto televizoru 40 měsíců záruky a levné 
příslušenství, které je ovšem velice dobré.

Víceméně minimalistická koncepce, což potvrzuje zvláště 
zadní strana s pár tlačítky, kdy např. šipka vlevo nemá 

žádnou funkci. zajímavé je, že například rozlišení snímku 
nenastavíte v menu, ale poněkud paradoxně na tlačítku 

s názvem info. To navíc jako info také funguje…

ultrazoomový fotoaparát Olympus SH-50

Bez stativu na safari
Extra zoom začínající ovšem 
dosti nízko, vynikající stabili-
zátor obrazu a příjemně kom-
paktní rozměry s příjemným 
držením. Takový je aparát 
určený především na nejrůz-
nější cesty.

Obří, levný, dobrý!Obří, levný, dobrý!Obří, levný, dobrý!
10
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neměl. Mám děti moc rád, rozumím si s nimi 

a  koneckonců jsem se jako teenager staral 

o svého mladšího brášku. Asi je to vyvážené 

tím, že nemám rád zvířata – s těma bych na-

příklad nenatočil ani milimetr filmu.

V několika rozhovorech jste prohlásil, že 

to je zároveň i poslední film, který točíte. 

Není to škoda? Co by se muselo stát, aby 

to vaše rozhodnutí změnilo? 

Ale ono už se změnilo. (smích) Chci asi ješ-

tě režírovat, bavilo mě to strašně. Teď jsem 

ve  fázi, kdy všem říkám, že budu režírovat 

za předpokladu, že Pojedeme k moři nebude 

průšvih.

Jste ostřílený herecký matador, který 

má na kontě spoustu hereckých rolí a re-

žisérskou práci zná jistě dobře, nicmé-

ně bylo něco, co vás při natáčení, navíc 

v rodném městě, překvapilo? 

Na  placu samotným nebo ve  štábu ani ne. 

Měl jsem totiž tým snů. Spíš mě překvapil 

přístup lidí. Jako herec jsem dost uzavřený 

v  sobě, soustředím se jen na  roli a  neřeším 

reakce okolí. Jako režisér musíš, ať chceš 

nebo ne, komunikovat. A zjistil jsem, že jsou 

jen dva typy kolemjdoucích nebo lidí, co se 

k natáčení nachomejtnou. Ty, které to zajímá, 

uhnou slušně ze záběru nebo aspoň nehlučí, 

protože nechtěj škodit – a pak jsou bohužel 

ti druzí.

Do  filmu Pojedeme k  moři jste obsa-

dil svého kolegu z  filmu Colette Ondru 

Vetchého. Jak vaši nabídku přijal a  jaká 

s ním byla práce? Patří totiž k velkým he-

reckým perfekcionalistům… 

To máte naprostou pravdu. Je nejlepší. O tom 

není vůbec pochyb. Jsme kamarádi, známe se 

i z jiných projektů, třeba z filmu Konfident, kte-

rý momentálně běží na Slovensku. Od začátku 

pro mě byl jasná volba. První obsazený herec 

v mým filmu.

Máte za sebou první promítání sestříha-

ného filmu pro přátele a známé – jak do-

padlo? 

Ježišmarjá, to po mně nechtějte! (smích) Film 

po prvním sestřihu už vidělo odhadem asi pat-

náct lidí. Troufnu si říct jen to, že úplný průšvih 

to není.

V jednom rozhovoru jste řekl, že nechce-

te, aby váš první film byl trapný, a přitom, 

zejména na začátku herecké kariéry, jste 

byl tím, kdo měl na kontě samé trapasy – 

samozřejmě ve filmech… 

Existuje trapnost záměrná a  nezáměrná. Ta 

záměrná funguje. Tu nezáměrnou si nepřeji.

Mimochodem, jak se dnes díváte na éru 

Snowboardáků a Rafťáků? Vídáte se ješ-

tě se svým hereckým „dvojčetem“ Vojtou 

Kotkem? 

Málo, málo... Ostatně taky připravuje film. Ale 

on má, na  rozdíl ode mě, na  to školy. Je vý-

borný. Právě mě a Terezku Voříškovou obsadil 

i  do  svého studentského filmu Ctrl Emotion, 

který má na portálu CSFD.cz. hodnocení stej-

né jako třeba Štěstí Bohdana Slámy. Vojta to 

má v paži jako málokdo.

Vaším zatím posledním filmem v  kinech 

je Colette – příběh lásky židovského mla-

díka v  koncentračním táboře, natočený 

podle novely Arnošta Lustiga. Jde vůbec 

prožít lásku v koncentráku? 

Láska kvete přece všude. I v těžkých podmín-

kách. Tam možná ještě košatěji.

Natáčeli jste v reálném prostředí němec-

kých vyhlazovacích táborů. Jaký nejsil-

nější zážitek jste si z této práce odnesl? 

Dost silný pro mě bylo, když se na  natáčení 

přijela podívat sestra Arnošta Lustiga. Na pla-

cu byly kulisy koncentráku a ona se tím vlastně 

vrátila do prostředí, kam se nikdy vrátit nechtě-

la. Její reakce mi vyrazila dech. Chvilku tam jen 

stála a její oči mluvily za vše.

Mimochodem, jak vlastně vypadala pří-

prava na roli podvyživeného, zuboženého 

vězně Wiliho Felda? 

Neměl jsem moc času a  ani po  mně nikdo 

nechtěl, abych nějak extrémně hubnul. Přes-

to jsem sundal šest kilo. Byl jsem s přítelkyní 

Evičkou v Itálii, pročítal jsem scénář a zkoušel 

si z něj scény. Moje vcelku běžná praxe, tak to 

dělám u každé role.

Hlavní ženskou roli hraje ve  filmu Fran-

couzka Clemence Thioly, protivníkem je 

Němec, natáčeli jste v  angličtině… Jak 

se vám takhle mezinárodně spolupraco-

valo? 

Výtečně. Ono to hodí něco úplně jinýho, když 

je ve  filmu mezinárodní obsazení. Má to jiný-

ho ducha. Pro Erica Bouwera i pro Clemence 

to byly doposud největší role, jakých se kdy 

zhostili. Však to také bylo na  jejich výkonu 

znát, že chtějí za každou cenu odvést dobrou 

práci. S Ericem jsme hodně v kontaktu. Je to 

fakt skvělej kluk.

Všiml jsem si, že máte svého amerického 

hereckého agenta i zastoupení v Evropě, 

co si od toho slibujete? 

Rozšíření stávajících možností. Ale je to jen 

základní stavební kámen. Zatím to neznamená 

vůbec nic.

Na filmovém plátně jste několikrát za rok, 

píšete scénáře, nyní i režírujete – co vás 

z toho nejvíc baví? 

Přiznám se, že nejraději píšu. Papír nebo po-

čítač má trpělivost naslouchat a čeká na vás. 

Mám pocit, že tam jsem to nejvíc já. To, co jde 

na  papír, je ze mě. A  lidi jako já, co se mají 

hodně rádi, prostě tyhle momenty zbožňují. 

(smích)

V mládí jste hrál hokej – co dobrého jste si 

z něj odnesl do života? 

Spoustu pravidel platných i pro život. I  to, že 

někdy se můžeš snažit a  dřít jako vůl a  nic 

přitom nevychází. Někdy to bolí. Někdy je to 

nefér. Ale když vytrváš, tak se to jednou obrá-

tí a něco vyjde. A hlavně mě to naučilo, že je 

na světě bohužel spousta kreténů a člověk se 

s nimi musí naučit žít.

Při takovém zápřahu je asi dobré mít fy-

zičku – kde si dobíjíte baterky a nabíráte 

svalstvo? 

Vrátil jsem se ke  sportování. Sice po  dlouhé 

době, ale zato dost razantně. Už je mi sedm-

advacet, musím se přece jen nějak udržovat. 

Sice je potřeba pořád něco dělat, ale já se 

stejně furt cítím na sedmnáct. To je asi základ 

všeho, co dělám.

Jak náročná byla cesta od  oblíbeného 

teenagerského herce k  režisérovi, jenž 

právě připravuje svůj první a hned celo-

večerní debut?

Nejtěžší pro mě bylo neupnout se jen na hraní. 

Velmi lehce to totiž svádí k  tomu proslavit se 

a žít si z  jednoho dvou filmů celý život, ale já 

se snažím riskovat. Jak nesnáším adrenalinové 

sporty, tak adrenalin v  rámci risku v  práci je 

můj povolený stimulant. A samotná režie vlast-

ního celovečeráku je mým prozatím největším 

životním riskem.

Kdy přišlo to rozhodnutí, postavit se 

na  opačnou stranu kamery a  jít s  kůží 

na trh? Navíc s vlastním scénářem? Kdo 

vám při tom byl největší oporou či rád-

cem? 

Rádců jsem měl a snad ještě i mám několik. 

A podporovatelů taky. Na scénář zareagova-

li okamžitě společnost Bio Illusion a  Česká 

televize, to bylo naprosto zásadní. Samotné 

rozhodnutí posadit se na  režisérskou židli 

bylo mnohem těžší. Nejdřív jsem totiž musel 

sám dojít k  tomu, že to chci udělat. Tady se 

musím přiznat, že mě trochu „postrčili“ reži-

sér Bohdan Sláma a moje herecká partnerka 

z pohádky Peklo s princeznou Terezka Voříš-

ková.

Největší problém zřejmě způsobil fakt, že 

film je točený „očima dítěte“ – jako by devíti-

letý kluk vzal kameru a natočil film. Proč jste 

se rozhodl pro tuto poměrně extrémně nároč-

nou formu? Jak se dokáže dospělý muž vcítit 

do myšlení dítěte? 

Když už jsem to napsal, tak mi to prostě 

museli věřit. Jiný argument jsem vlastně ani 

ROZHOVOR • JIŘÍ MÁdL

je pro měje pro mě
Režie
je pro mě
adrenalinový sport
Z rolí potřeštěných puberťáků, jejichž druhé jméno je trapas, se jeden z největších hereckých 
objevů mladé generace dávno přehrál do rolí mladých mužů nejrůznějšího ražení. Přitom si 
potichu zkoušel psát scénáře a docela nedávno dokončil svůj první režijní počin. Až po úno-
rové premiéře filmu Pojedeme k moři však bude jasné, zda se z herce Jiřího mádla stal i neméně 
úspěšný režisér.

Rodáka z Českých Budějovic, naro-

zeného 23. října 1986 pro film objevil 

režisér Karel Janák, který ho po boku 

Vojty Kotka obsadil do své teenager-

ské komedie Snowboarďáci. Ačkoliv 

student Biskupského gymnázia stál 

před kamerou poprvé, projevil mimo-

řádný komediální talent, a tak následo-

valy záhy další role ve filmech: Rafťáci, 

Ro(c)k podvraťáků, Jak se krotí kroko-

dýli. Že umí i vážnější polohy, dokázal 

v dramatech Děti noci (ocenění za nej-

lepší mužský herecký výkon na 43. 

MFF v Karlových Varech) a filmech jako 

Gympl, Bathory, Konfident, Probudím 

se včera i zatím posledním filmu, dra-

matu z koncentračního tábora Colette. 

Zahrál si i prince v pohádce Peklo 

s princeznou a čerta v Lásce rohaté. 

Krátce studoval psychologii na FF UK 

a poté vystudoval obor Sociální a ma-

sová komunikace na Univerzitě Jana 

Ámose Komenského v Praze. Kromě 

hraní ve filmech píše scénáře a v létě 

režíroval svůj první film Pojedeme 

k moři.

Curriculum vitae
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hou usnout z  toho, že by holka mohla milovat 

holku a kluk kluka. 

Průvod prochází celým městem, dokon-

ce i  Hovem, což je sousední město. Vlastně 

jsou společnou správní jednotkou – Brighton 

& Hove. Pokud ovšem v  den Pridu vyrazíte 

do  ulic, nemáte šanci průvod minout. Hlasitá 

hudba, náklaďáky ve  tvaru dortu, na  kterých 

tancují muži oblečení do  ženských šatů, ale 

hlavně atmosféra vás zcela pohltí. Až tak, že se 

musíte přidat a  postupně dojít až do  Preston 

Parku, kde vše končí malým festivalem. 

Pokud nejste zrovna zastánci takovýchto 

vztahů, v Brightonu by vám tohle mohlo vadit 

i  mimo týden Gay Pride. Město totiž po  celý 

rok zůstává plné obchodů s věcmi barev duhy, 

v oknech visí barevné vlajky, v klubech jsou obří 

balonky ve tvaru mužského pohlaví a na ulicích 

potkáváte páry stejného přirození. Nikomu to 

zde ale nepřijde divné, prostě to tak je. 

Brighton je také velmi otevřený umělcům. 

Pokud se vydáte do  středu města, směrem 

k vlakovému nádraží, narazíte na spoustu gra-

fitti. Není to ovšem jako u nás – bezvýznamné 

čmáranice na každém rohu a sprejeři předhá-

nějící se v počtu podpisů na zdi. Ne. Tady na-

razíte tu na obrázek víly, tu na draka, dokonce 

kousek od  nádraží je ulice, kterou jsme našli 

jen jednou, a byl zde vyobrazený sám King of 

Pop – samotný Michael Jackson. Tato graffiti 

se hodně vážou ke Kensington Gardens Street 

a Bond Street, které jsou takovou zmenšenou 

obdobou Camden Town v Londýně. Určitě stojí 

za to si je projít. Můžete si zde koupit třeba staré 

gramofonové desky, nějaký alternativní kousek 

oblečení, posedět u  černého čaje s  mlékem 

nebo si třeba nechat udělat piercing. 

Když je projdete a  z  Bond Street odbočíte 

doprava, dostanete se na  Western Rd., což 

je obvyklá nákupní ulice. TK Max, Top Shop, 

H&M, Starbucks… Prostě klasika. Každý si 

zkrátka přijde na své. 

Studentské, večírkové město
Pokud se do  Brightonu vydáte přes léto, je 

možné, že cestujete za  jazykovou vybavenos-

tí. V Brightonu je několik anglických škol, kam 

můžete denně chodit a  učit se komunikovat 

pouze v angličtině. Na začátku pobytu uděláte 

rozřazovací testy, dostanete učebnici a přidáte 

se do třídy studentů z různých zemí. Do školy 

můžete chodit týden, ale klidně i  několik mě-

síců… Škola je dokonce schopna zajistit vám 

nějakou práci, pokud zůstáváte na dlouhodobý 

pobyt. Většina studentů toto ale využívá právě 

přes léto na dva až osm týdnů. 

Pokud se chcete naučit mluvit, nejlepší je vy-

cestovat sám. Nemusíte se bát, že češtinu usly-

šíte na každém rohu, pár spoluobčanů možná 

potkáte, ale více zde narazíte na Korejce, Špa-

něly anebo Italy. V době mého pobytu měli Špa-

nělé a Italové jazykové pobyty dotované státem, 

a právě proto jich tu bylo tolik. Nemusíte se bát 

ani toho, zda nejste na takovou „srandu“ moc 

staří – mému spolužákovi z  Itálie bylo okolo 

šedesáti a  prý měl dost toho věčného sezení 

před svým baráčkem, tak se vydal poznat no-

vou zemi. 

Brighton tomu všemu velice rychle přivykl, 

a proto je zde i pár nočních klubů, kde se může 

mládež pořádně vyřádit. Hodně jich je přímo 

podél pobřeží, v podstatě pod hlavní třídou, což 

je velice příjemné. Vyjdete z klubu a jste rovnou 

u  moře. Nemusíte však navštěvovat jen velké 

kluby. Můžete jít posedět do příjemných pubů, 

které ovšem zavírají o půlnoci a dál ani ťuk. Mně 

se osvědčila Madame Geisha, velice příjemný 

bar na občanku s příjemnou hudbou, bohužel 

však s trochu vyššími cenami. Je v jedné z prv-

ních uliček po  pravé straně, pokud se vydáte 

po promenádě od fungujícího mola k tomu vy-

hořelému. 

Další věc, co jsem na klubech, barech i hos-

podách ocenila – a nejen v Brightonu, ale v celé 

Anglii – je, že je zde přísný zákaz kouření. To je 

pro mě jako nekuřáka naprosto jiný svět. V An-

glii se nikdo z kuřáků nepozastavuje nad „ome-

zováním osobní svobody“ z toho důvodu, že si 

nemohou zapálit. 

Brighton ovšem netáhne pouze turisty a stu-

denty. Je to hlavně rekreační město pro Brity, 

kteří sem v létě jezdí na dovolenou. O tom mimo 

jiné píše již Jane Austenová ve  svém románu 

Rozum a cit. Pokud se udělá hezky, oblázkové 

pláže u moře jsou okamžitě plné lidí. Večer se 

sem lidé scházejí a grilují, nebo jen sedí s přá-

teli a povídají. Pro turisty je zde několik stánků 

s Fish & Chips většinou za pět liber. V centru 

města je ale možné najít i  levnější. Pokud se 

vám nechce jen tak sedět, můžete se podél 

moře projít po  dlouhé promenádě. Na  jednu 

stranu se dá dojít k Seven Sisters, bílým skalám 

tyčícím se z moře, je to ale spíše celodenní vý-

let. Na druhou stranu se pak projdete k Hove. 

Prostě a jednoduše, Brighton s jeho atmosfé-

rou stojí za to navštívit.

Brighton leží na jihu Anglie a má přes 150 000 

obyvatel. Kdysi býval malým rybářským měs-

tem, což díky jeho poloze nikoho nepřekvapí. 

Poté se stal – a pořád je – lázeňským městem, 

místem odpočinku, zahrad a promenád. To na-

stalo za doby prince regenta (neboli Jiřího IV.), 

který si Brighton natolik zamiloval, že si zde 

nechal na  začátku 19. století postavit honos-

ný palác v indickém stylu. Tento palác – Royal 

Pavilion, abych ho pojmenovala –, zde stojí do-

dnes a za nějaký ten obnos si ho můžete s prů-

vodcem projít, což určitě stojí za to. 

Royal Pavilion je v dnešní době ovšem pou-

ze cílem turistů. Královská rodina zde své volné 

dny už netráví. Celý palác, jak už je u Angličanů 

zvykem, leží v dokonale upravené zahradě, kde 

při troše štěstí potkáte kromě hejna nenažra-

ných racků také oprsklou lázeňskou veverku 

a navečer třeba i bílou lišku. 

Mimochodem zahrady jsou stejně jako 

v Londýně hezky udržované, ale mnohem za-

jímavější. Třeba je velice příjemné si do některé 

z nich zajít na piknik. Jedna z nich údajně in-

spirovala Lewise Carolla k napsání Alenky v říši 

divů – už to mluví za vše, ne? 

Další památkou, kterou nemůžete v Brighto-

nu minout, je kostel svatého Mikuláše z 11. sto-

letí. Leží na  hlavní třídě ve  Victoria Gardens, 

které se spolu se Steine Gardens táhnou skrz 

město jako hlavní třída. 

Když od  kostela seběhnete dolů, směrem 

k  moři, přivítá vás obrovské molo – Brighton 

Pier se spoustou atrakcí. Je to vlastně taková 

miniaturní obdoba pouti, která je zde celoroč-

ně. V  zimě je pravděpodobně uzavřena. Pár 

atrakcí, stánky s  občerstvením, pár herních 

automatů. Udělejte si čas a  projděte se zde. 

Napravo od Brighton Pier můžete v moři vidět 

trosky dalšího mola, které v roce 2003 shoře-

lo. Naopak nalevo od  fungujícího mola nelze 

přehlédnout nově postavené ruské kolo. Jed-

ná se o  zmenšeninu London Eye a  stojí zde 

pouze dva roky. 

Tolerantní město
V Brightonu si každý najde to své. Když jsem 

zde chodila do  školy, učitelka nám poradila, 

abychom se o víkendu vydali do ulic, že něco 

zažijeme. A taky že ano! Každoročně se zde to-

tiž koná Gay Pride, mimo jiné proto, že Brighton 

je lesbiček a gayů plný a je k nim velice tolerant-

ní. Gay Pride je průvod, kdy se všichni tito lidé 

sejdou dohromady, ztřeštěně se namalují a ob-

léknou a dávají světu vědět, „haló, my jsme tady 

taky a jsme úplně stejní jako vy!“ Mám pocit, že 

už pár let existuje Pride i v Praze, bohužel zde 

ho doprovázejí mocné protesty lidí, kteří nemo-

VítejteVítejte
v Brightonu!

Do Londýna míří ročně statisíce návštěvníků a toto město začíná být tak trochu klišé. Pojďme se tedy 
podívat i jinam, třeba do jednoho přímořského, velice přátelského města na jihu Velké británie.

Brighton je plný krásných průhledů k moři.

Royal pavilion – královské sídlo v indickém stylu.

Brighton pier se zmenšeninou London eye.

Brighton je plný různých graffiti obrázků, jsou ale velice 
příjemné, posuďte sami.
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Přechytralé hodinky
Hitem letošního veletrhu se staly inteligent-

ní hodinky Galaxy Gear, které uvedl na  trh 

Samsung. Jde o  hodinky, které komunikují 

s některými tablety této firmy nebo phablety 

typu Galaxy Note II či s  letos předvedeným 

skvělým Galaxy Note 3. Abyste nemuseli 

vyjímat své zařízení (tablet, phablet) z  kap-

sy nebo z  aktovky, máte na  interakci s  nimi 

právě tyto hodinky. Na  ně se pak přenášejí 

informace o schůzkách, ale hodinky dokážou 

převzít i hovor – jejich součástí je reproduktor 

a na pásku v hodinkách vestavěný mikrofon, 

takže přiložením k  uchu si můžete povídat 

s  volajícím. Volat samozřejmě můžete i  vy. 

Stejně tak přijímat SMS a  odpovídat na  ně. 

S hodinkami můžete i fotit, protože v pásku je 

vestavěna kamera. 

Prvním, kdo však podobné zařízení uvedl 

už vloni na  trh, bylo Sony. Letos fima uká-

zala druhou generaci hodinek, které však 

nemají tolik funkcí, jako nabízí Samsung. 

Oboje zmíněné hodinky se – podobně jako 

smartphony – ovládají prstem přes dotykově 

citlivý displej.

 

bomby veletrhu
Pro mě však byla bombou veletrhu jedna ma-

ličká věc, kterou jsem viděl u  Toshiby. Jde 

o paměťové karty SD s kapacitami 8 nebo 16 

GB, ve kterých je vestavěn modul Wi-Fi. Podle 

tvrzení předvádějícího budou k dostání i vyš-

ší kapacity. Výhoda je zřejmá především pro 

ty, kteří nemají poslední modely fotopřístrojů 

umožňující bezdrátově přes Wi-Fi přenést ob-

sah (fotky) do počítače. Tuto paměťovou kartu 

od Toshiby si nejprve dáte do počítače, nasta-

víte ji a pak ji vložíte do  fotoaparátu. Násled-

ně vždy jen zapnete fotoaparát, a  aniž byste 

jej museli připojovat kabelem, fotky přes Wi-Fi 

stáhnete do počítače. 

Za  bombu lze označit i  objektiv, který 

umístíte na  mobilní telefon a  který pak může 

konkurovat stále oblíbenějším fotoaparátům 

s výměnnými objektivy bez průhledového hle-

dáčku. 

Phablety a tablety
Není ani možné pojmout všechno, co bylo 

na veletrhu v těchto kategoriích k vidění, proto-

že je to módní trend a všich-

ni výrobci jedou na  plné 

obrátky. Když nechám 

stranou snad nejlepší tab-

let současnosti Samsung 

Galaxy Note 10.1 2014, 

pak je tu jeho menší bráš-

ka, phablet Galaxy Note 

3, který přichází s  mnoha 

vylepšeními v  ovládání, 

ale hlavně – se skuteč-

ným multitaskingem. 

Už v  minulé verzi 

phabletu Galaxy 

Note II bylo mož-

né najednou spus-

tit na  obrazovce dvě 

aplikace současně. Ty 

rozdělily obrazovku na dvě 

poloviny a  v  každé pak běžela jiná 

aplikace. Nyní však můžete – právě díky multi-

taskingu (současnému běhu dvou úloh) napří-

klad novou tužkou S-Pen označit text v  jedné 

aplikaci (třeba obsah SMS) a následně jí tento 

obsah přetáhnout do aplikace druhé (třeba po-

známkového bloku). To doposud možné nebylo 

a Samsung je opět průkopníkem.

A to ostatní…  

Z  oblasti další techniky kvitujeme uvedení 

herní konzole Sony PlayStation 4, která by se 

měla objevit už na vánočním trhu a celé řady 

PC Tabletů v různých provedeních. PC Tablet 

je zařízení, které lze současně používat jako 

tablet a  vše v něm obsluhovat pomocí doty-

kové obrazovky, ale zároveň i  jako notebook 

s  klávesnicí. Některé PC Tablety ji ukrývají 

„pod sebe“, jako například přístroje Lenovo, 

jiné zase mají „přetočitelnou“ obrazovku, třeba 

jako Sony. Otevřete notebook, přetočíte dis-

plej o 180° a pak jej přiklopíte zpět na kláves-

nici. Tím se klávesnice skryje a  vám vznikne 

tablet. Když potřebujete psát, zase displej 

odklopíte, přetočíte a  postavíte do  polohy 

známé u notebooků. Pak můžete stroj ovládat 

vestavěným touchpadem a psát na klávesnici. 

Takové stroje jsou stále více v oblibě.

A co bílá 
Pohled pod pokličku společností Bosch a Si-

emens najdete na  další dvoustraně, zde si 

jen řekněme o  hitu dnešní doby. A  tou jsou 

francouzské chladničky, které mají za  pravý-

mi dveřmi hned dveře druhé, ve kterých jsou 

místěny přihrádky. Do těch si jednotliví členové 

domácnosti ukládají své potraviny a  při ote-

vření dveří se nemrhá chladem a  tím pádem 

energií. Pokud budete chtít vyzvednout maso 

nebo jiné potraviny či polotovary, otevřete tyto 

„rychlé“ dveře a dostanete se k dalšímu obsa-

hu. Prezentovány byly třeba u Samsungu či LG

Druhým trendem je nasazení „digitálních“ in-

vertorových úsporných, tichých motorů s dlou-

hou životností kromě chladniček i do praček. 

Tak to předvedl třeba Samsung. Výhodou 

těchto motorů, jak se dočtete v dalším článku, 

je především to, že na ně výrobci svorně dávají 

až desetiletou záruku. 

A to by asi mohlo být vše. S novinkami pre-

zentovanými na IFA vás budeme průběžně se-

znamovat při jejich uvádění na náš trh.

Dá se říci, že ta letošní byla výstavou evoluč-

ní, protože nic nového v podstatě nepřinesla. 

Byly tu k  vidění 3D televizory, ale z  nabídky 

vystavujících úplně zmizely prototypy i  finální 

verze 3D televizorů bez brýlí. Tématu 3D se 

opět ve velkém, už třetí rok po sobě, věnovala 

společnost LG, která hned při vstupu do své 

výstavní haly nabízela příchozím 3D brýle pro 

umocnění zážitku. Mohli jsme tu vidět i speci-

ální monitory, které jsou široké jako dva běžné 

monitory vedle sebe. Tím LG naznačilo trend 

využívání obrovských zobrazovacích ploch pro 

profesionální práci. Ovšem stejně tak lze tyto 

monitory použít i v domácnosti, aby se na nich 

zobrazilo více oken – například na jedné straně 

s televizí přijímanou on-line a na druhé straně 

pak třeba kancelářské aplikace.

Na  stánku LG i  Samsungu byly k  vidění 

55palcové prohnuté televizory, které divákovi 

nabídnou obraz, jež je obklopí a přímo vtáhne 

do děje. Samozřejmostí je podpora 3D. Diváci 

jsou ale stále nabídkou 3D programů a zdrojů 

dost zklamaní, a proto se 3D odsunulo na ve-

dlejší kolej zájmu příchozích.

UHD neboli 4K se dere vpřed
O co více ustoupilo do pozadí 3D, o to více 

se tlačí do  popředí UHD (Ultra High Defini-

tion) neboli 4K (čtyřnásobné rozlišení ). Tady 

jen připomínáme, že jde o čtyřnásobné roz-

lišení ve  srovnání s  Full HD (1  920 x 1  080 

obrazových bodů). U  UHD se na  obrazov-

kách setkáme s  rozlišením panelů 3  840 x 

2  160 obrazových bodů. A  jestliže bylo 3D 

o klamání divákova oka, UHD je prostě špič-

ka. Umožňuje sledovat programy s takovými 

detaily, o  kterých jste si mohli ještě nedáv-

no nechat zdát. Pokud vás zajímá, jak se 

k  UHD signálu dostat, pak pro vás máme 

informaci, že UHD televizory jsou vybaveny 

vysoce výkonnými počítači, které dokážou 

převzorkovat signál třeba i  z  běžného te-

levizního signálu či vysílání DVB-T, DVB-S 

i  DVB-C do  4K. Není to však žádná sláva, 

a  tak přicházejí na  pořad dne Blu-ray pře-

hrávače, do  kterých se už objevily na  trhu 

filmy na  BD s  menší kompresí, aby počí-

tač v  Blu-ray přehrávači či v  televizi neměl 

s přepočtem na vyšší rozlišení tolik námahy. 

Výsledky, jak jsem měl možnost vidět, jsou 

dokonalé. Převzorkování signálu z Full HD je 

rovněž možné a poskytne logicky nesrovna-

telně lepší výsledek než přepočet z  digitál-

ního přijímaného signálu DVB-T. Objevují se 

už i družicové kanály, které nabízejí 4K ob-

sah. Ten je ve stále větší míře možné získat 

i na internetu, třeba na YouTube. 

Co přinesla IFA 2013
Každý rok se na berlínském výstavišti koná největší evropská výstava spotřební elektroniky 
a elektrotechniky. Součástí výstavy je i bílá technika. Podívejme se, co letos výstava přinesla.

Jistě víte, co to je chytrý mobilní telefon 

neboli smartphone. A jistě víte i to, co je 

to tablet. A právě na rozmezí mezi nimi 

najdete takzvané phablety. Je to slo-

ženina ze slov smartPHone a tABLET. 

Jde o zařízení s obrazovkou kolem pěti 

palců, která je větší než u smartphonů 

a současně menší než u tabletů (sedm, 

osm, deset i více palců).

Phablet 

Samsung předvedl inteligentní hodinky Galaxy Gear.

novinkou veletrhu byly objektivy s proměnnou ohniskovou 
vzdáleností, které se speciálním držákem upevní k mobilu a 

propojí se kabelem s USB portem mobilu. po nahrání speciální 
aplikace se pak tento komplet změní ve fotopřístroj, který je 

podobný „zrcadlovce bez zrcadla“. 
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Vše pod dozorem
Značka Siemens akcentovala trendy moder-

ního bydlení 21. století a  na  celkové ploše 

3 100 m2 představila své vize i praktická řešení. 

Koncept konektivity představuje připojení do-

mácností k síti. Z toho vyplývají výhody, které 

umožní snazší plánování jídelníčku i  nákupů 

– ale nejen to. Přístup ke spotřebičům po síti 

je výhodný i pro jejich údržbu a především pak 

i pro diagnostiku oprav, což zrychlí a zefektivní 

návštěvy servisních techniků.

Potraviny ve vakuu
Pokrok v ukládání chlazených potravin zna-

menaly nulové zóny, které již běžně využí-

váme. Stejně tak vakuování potravin je vy-

užíváno k  prodloužení životnosti potravin. 

Chladničky Siemens spojují oba způsoby 

v  jedinou uživatelsky velmi snadno pou-

žitelnou zónu 0 °C Vacuum Technology. 

Jde o hermeticky uzavřený prostor kombi-

nované chladničky s  teplotou udržovanou 

na 0 °C. Z tohoto prostoru je po vložení po-

travin odsát vzduch, který zabezpečí ideální 

podmínky pro zeleninu, ovoce, maso, ryby 

i mléčné výrobky. Je-li z prostoru vyčerpán 

vzduch, nemůže logicky dojít ke kontamina-

ci potravin ani k přenosu pachů mezi nimi. 

Potraviny tak zůstávají svěží a  čerstvé až 

pětkrát déle.

Automatické dávkování
V  oblasti praní a  sušení si můžeme povšim-

nout směřování k  úspoře času a  rychlým 

programům na  jedné straně a  k  maximálním 

úsporám energie na straně druhé. Automatic-

ký dávkovací systémy dnes pohodlně u všech 

firem řeší správné a pohodlné dávkování pra-

cího prostředku.

Úspory tématem dne
Většina firem představila své výrobky přede-

vším z  hlediska potřeb zákazníků. Tematic-

ké okruhy věnované úspoře energií, výkonu, 

kvalitě i nízkému hluku představovaly výrobky 

napříč celým firemním sortimentem převážné 

většiny výrobců. Duši technika potěšila mož-

nost nahlédnout do útrob přístrojů v jejich ře-

zech a speciálních funkčních exponátech. Na 

mnoha místech jste se mohli seznámit s hitem 

poslední doby – invertorovým motorem. Mno-

ho výrobců (AEG, Bosch, LG, Samsung) pak 

ukazovalo úspory dosažené jeho použitím ve 

srovnání s klasickým motorem, nejen u chlad-

niček, ale i u praček. 

Využití invertovového motoru ke  generaci 

úspor vysvětlíme na případu právě chladnič-

ky. Dříve se teplota v  chladničce udržovala 

pomocí regulátoru, který při vzestupu teploty 

nad stanovenou mez zapnul motor kompre-

soru a ten pak běžel na plný výkon tak dlou-

ho, dokud teplota nepoklesla po nastavenou 

mez. Motor tedy pracoval vždy chvíli na plný 

výkon, což se po určité době projevilo v jeho 

hlučnosti a  spotřebě. U  motoru invertorové-

ho lze však regulovat jeho otáčky, a tak díky 

mnohem vyspělejší elektronice je možné na-

stavit jeho otáčky tak, aby právě vyhověly 

požadavkům kompresoru. Navíc invertorový 

motor není vybaven vinutím na  otáčející se 

části – rotoru –, a proto je i mnohem spoleh-

livější a  tišší. Pro zákazníka to většinou zna-

mená, že výrobci mohou nabídnout na motor 

záruku až deset let. 

Užitečnou technologii představil Bosch 

v  odsavačích par, kde pomocí inteligentního 

EcoSensoru dokáže zjistit i  malé znečiště-

ní vzduchu a  automaticky zapnout odsávání 

po  dobu nezbytně nutnou. A Bosch prezen-

toval třeba i zajímavý způsob ukládání chou-

lostivých dlouhých sklenic pomocí držáků 

do  spodního koše myčky, který sklenice do-

konale fixuje.

I v oblasti malých spotřebičů přestavil Bosch 

mnohá vylepšení. Mne zaujala zdánlivá malič-

kost. Nůž na  tvorbu bramborových lupínků 

s vroubkovaným ostřím tvořící nové příslušen-

ství kuchyňských robotů. Myslím, že milovníky 

této pochutiny zcela určitě potěší…

REPORTáŽ • IFA 2013

autor: Miloš Chadt, foto: autor

Bílá technika má stále co nabízet
Nejnovější výrobky, trendy i koncepty pro budoucnost – to je náplň tradičního berlínského vele-
trhu IFA. I letos přinesl řadu novinek. měl jsem možnost na jeden den veletrh navštívit.

Vakuová přihrádka s teplotou 0 °c a snadným použitím 
znamená, že už není třeba balit do vakuového obalu každou 

potravinu zvlášť.

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.

ARBO_130675_Home profesional_210x297_v4.indd   1 31.07.13   16:07
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SOUTĚŽ • O SLUCHÁTKA S FIRMOU PHILIPS

Philips si pro hudební fanoušky připravil oblou-

ková sluchátka řady CitiScape. Pod označením 

SHL5300 se ukrývají 40mm neodymové repro-

duktory, věrně podávající vaši oblíbenou hud-

bu – od dunivých basů přes hřejivé středy až 

po křišťálově čisté výšky. Uzavřené polstrované 

náušníky dokonale izolují rušivé zvuky okolí, 

takže se můžete naplno ponořit do  říše muzi-

ky. Dostatek prostoru při poslechu poskytnou 

1,2m robustní kabely odolné proti zamotání. 

Standardní 3,5mm stereokonektor umožňuje 

využití se všemi běžnými přehrávači. Sluchátka 

CitiScape SHL5300 jsou k  dispozici v  černé, 

červené, bílé a zelenočerné variantě. 

Jejich větší bratr Philips SHL5505 nabízí 

navíc zabudovaný mikrofon v kabelu, díky ně-

muž můžete během poslechu hudby ze svého 

chytrého telefonu přijímat i  telefonní hovory, 

aniž byste sluchátka museli sundat. Tato řada je 

také složitelná do kompaktnějších rozměrů pro 

snadnou přepravu a skladování. Široký a lehký 

kovový sluchátkový oblouk potažený měkkou 

umělou kůží příjemnou na  dotek byl inspiro-

ván cyklistickými omotávkami řídítek. Modely 

SHL5505 jsou v prodeji v černém, zelenohně-

dém a krémověhnědém provedení.  

Třešničkou na dortu rodiny CitiScape je model 

SHL5705 nabízející maximální hudební požitek 

i komfort při nošení. Měkké náušníky s polstro-

váním OnEar zaručují optimální a pohodlné při-

léhání reproduktorů k vaším uším, díky němuž si 

můžete vychutnávat nerušený poslech libovolně 

dlouho. Stylový skládatelný design SHL5705 byl 

inspirován slunečními brýlemi. Stejně jako CitiS-

cape SHL5505 i  tento model má zabudovaný 

mikrofon pro usnadnění hovorů.

Vyznavače minimalistického stylu osloví slu-

chátka SHL5100 v široké škále veselých barev. 

Neuvěřitelně tenký a  lehký oblouk polstrovaný 

tkaninou je stylový a  pohodlný zároveň. Slu-

chátka SHL5100 budou v prodeji v černé, mod-

ré, modro-fialové, růžové, bílé a žluté barvě.

Pokud si ovšem nechcete skvělou hudbu 

nechat jen pro sebe, ale podělit se o ni s kama-

rády kdykoliv a kdekoliv, jsou pro vás přenosné 

reproduktory Philips SoundShooter tím ide-

álním řešením. Designové přenosné bedýnky 

SBA3010 a SBA3005 nabízejí působivý zvuk 

v  kompaktním provedení o  velikosti pouhých 

několika centimetrů. Dvouwattové přenosné 

reproduktory mají vestavěný akumulátor, který 

lze nabíjet přes USB. Díky němu si můžete vy-

chutnávat oblíbenou hudbu bez překážejících 

napájecích kabelů nebo hledání elektrické zá-

suvky. S hmotností pod 140 g (model SBA 3005 

váží 185 g) a  kompaktními rozměry do  osmi 

centimetrů jsou reproduktory SoundShooter 

neuvěřitelně skladné a přenosné. Jejich 3,5mm 

vstupní kabel lze zasunout do těla reprodukto-

ru, takže žádné zamotání kabelům nehrozí. Tato 

malá, ale šikovná vychytávka usnadňuje i ele-

gantní uložení reproduktoru, když jej zrovna ne-

používáte. Reproduktory Philips SoundShooter 

SBA3010 jsou v prodeji v modrém, oranžovém 

a zeleném provedení, model SBA 3005 je k dis-

pozici v elegantní černé barvě.

Soutěžte o výrobky s Philipsem!
Odpovědi zasílejte do pátku 1. listopadu 2013 

na  e-mail inspirace@motyl.cz nebo poštou 

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

757 01 Valašské Meziříčí. Do předmětu e-mai-

lové zprávy nebo na obálku uveďte heslo „Sou-

těž“. Pro rychlejší jednání o zaslání výhry doplň-

te své telefonní číslo. Výherci budou zveřejněni 

v příštím čísle časopisu, které vyjde v pondělí 

25. listopadu 2013.

SOUTĚŽ

Nic než skvělý zvuk
O sluchátkách Philips jsme již psali v jednom z minulých vydání 
Inspirace. Tentokrát se k tématu opět vracíme, a to z důvodu pod-
zimních novinek tohoto výrobce, který si pro milovníky hudby 
nachystal novou řadu sluchátek a přenosných reproduktorů.

1. V jakých barvách se prodávají sluchátka Philips SHL5300? 
2. Které z představovaných novinek jsou vybavené zabudovaným mikrofonem? 
3. Jak řeší přenosné reproduktory uložení kabelů? 

OTázKy

VýHRy

1. O´Neill sluchátka 
SHO5300bK/00

2. Hudební DVD microsystem 
mcD2160/12;

3. mini systém, Dynamic bass 
boost, Digital Sound control 
FWm154/12
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ZÁBAVA • KříŽOVKA

Znění tajenky křížovky zasílejte do pátku 1. listopadu 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 25. listopadu 2013.

Pro tři z vás, kteří správně vyluštíte křížovku, máme připravena sluchátka Sony MDR-ZX600. Jde o výtečná sluchátka 
se silnými basy, která díky polstrovanému mostu sedí velmi dobře na hlavě. Ani po delším poslechu hudby sluchátka 
nevadí a jsou velmi příjemná. Za zájemci přicházejí ve čtyřech barevných odstínech: černé, modré, červené a bílé.

Vyhrajte jedny ze sluchátek od společnosti Sony!
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Rozhovor s Mgr. Tomášem Kadlecem, Ph.D., 

generálním ředitelem BNP Paribas Cardif 

Pojišťovna, a. s. na téma pojištění.

Mohl byste nám v  krátkosti představit 

Pojištění prodloužené záruky, Pojiště-

ní nahodilého poškození a nyní nového 

produktu Pojištění nahodilého poško-

zení a odcizení věci nabízené v síti pro-

dejen Euronics?

V současnosti nabízíme prodloužení zákon-

né dvouleté záruky až o  tři roky nebo po-

jištění nahodilého poškození věci. Pojištění 

prodloužené záruky kryje náklady spojené 

s opravou výrobku, jako je tomu u zákonné 

záruční doby, zatímco pojištění nahodilého 

poškození chrání zakoupený výrobek pro 

případ nešťastného poškození nebo zničení 

výrobku v  průběhu zákonné záruční doby. 

Nyní je nově v  nabídce sítě Euronics také 

rozšířen produkt Pojištění nahodilého po-

škození a odcizení věci, který je velmi výhod-

ný, neboť výrobci běžně takovou ochranu 

vůbec nenabízí.

Co to vlastně pro zákazníka znamená, 

když si ke zboží vybere některý z nabí-

zených produktů?

Jednoduše to znamená, že zákazník si může 

být jistý, že své peníze do výrobku neinves-

toval nadarmo a  že i  například v  případě 

nešťastného poškození, zničení či odcizení 

výrobku je zákazník krytý. Myslím si, že vět-

šině z  nás se již stalo, že jsme si zakoupili 

nový výrobek a  po  pár měsících nám upa-

dl na zem a  reklamace v zákonné lhůtě sa-

mozřejmě nebyla uznána. Nebo že nám byl 

výrobek odcizen. V případě, že má zákazník 

Pojištění nahodilého poškození a  odcizení 

věci, je právě pro tyto situace chráněn. Při 

koupi výrobku zákazník nepřemýšlí o tom, že 

si za dva roky koupí nový, naopak chce, aby 

výrobek fungoval co nejdéle. Proto si klient 

může záruku na  zboží zakoupené v  síti Eu-

ronics prodloužit a zajistit si tím, že nebude 

muset vydávat žádné nadbytečné náklady 

na opravu výrobku, a to až po dobu dalších 

tří let.

Pro jaký druh výrobků je toto pojištění 

vhodné?

Pojištění se vztahuje na  široké spektrum 

výrobků černé, bílé či šedé techniky. Pojiš-

tění prodloužené záruky zákazníci nejčastěji 

využívají nejen pro výrobky, které používají 

prakticky denně, což je například lednička, 

TV či notebook, ale i  pro výrobky, jež mají 

specifické využití – například Blue Ray, di-

gitální fotoaparát či hi-fi. Naopak u výrobků, 

které zákazníci nosí denně u sebe, je ideál-

ním produktem Pojištění nahodilého poško-

zení nebo Pojištění nahodilého poškození 

a odcizení věci.

Jak to potom funguje v  praxi, když se 

zákazníkovi nějaké zboží porouchá? 

Je to velmi jednoduché. Nejprve je nezbytné, 

aby zákazník kontaktoval zákaznický servis, 

kde mu operátor vysvětlí možnosti řešení. 

Poté už záleží jen na něm, kterou z nabíze-

ných variant řešení si zvolí. 

Jaké možnosti tedy nabízíte?

Zákazník si může zvolit ze dvou variant. 

Po  nahlášení škody na  zákaznický servis 

mu operátor zašle formulář a  sdělí kontakt 

na servisní místo, kde si zákazník nechá věc 

opravit. Servisní místo vystaví fakturu, kte-

rou zákazník uhradí, a  protokol o  opravě. 

Formulář s potřebnými doklady zašle zákaz-

ník na  adresu pojišťovny, která je posoudí, 

a vznikl-li nárok na plnění, budou zákazníko-

vi náklady na opravu věci poukázány na jeho 

účet. 

Druhá možnost spočívá v  řešení přes 

operátora, kdy po  nahlášení události vyplní 

zákazník společně s operátorem reklamační 

protokol a pojišťovna po dohodě se zákazní-

kem zajistí dopravu výrobku do servisu. Ten 

provede opravu a  zašle všechny potřebné 

doklady přímo pojišťovně. Zákazník tak ne-

musí vůbec nic hradit.

Záleží tedy na zákazníkovi, zda upřednost-

ňuje vyřízení s vyšším podílem svépomoci, či 

vyřízení nechá téměř celé na pojišťovně.

Plánujete nějaké další změny produktu 

nebo jejich rozšíření?

V  síti Euronics jsme uvedli nový produkt 

Pojištění nahodilého poškození a  odcizení 

věci. Pojištění prodloužené záruky i Pojištění 

nahodilého poškození nabízíme v  síti Euro-

nics již téměř tři roky a zájem klientů je stá-

le větší. Proto se snažíme zlepšovat hlavně 

zákaznický servis, aby klienti byli spokoje-

ni s  průběhem a  rychlostí vyřízení pojistné 

události.

PROdLOUžENÁ ZÁRUKA • SLUŽbA

Výhody pojištění
bNP Paribas cardif Pojišťovna, a. s., je specializovanou pojiš-
ťovnou působící na českém trhu již více než deset let. V síti 
prodejen Euronics pojišťovna nabízí doplňkové produkty 
Pojištění prodloužené záruky a Pojištění nahodilého poško-
zení, které je možné zakoupit k výrobkům bílé, černé i šedé 
techniky (jako jsou například počítače, tiskárny a monitory).
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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 audiověž, přenosný přehrávač 
a radiobudík od firmy Philips

Odpovědi na otázky z minulého čísla znějí:

1. Jaký výkon mají sluchátka SHL 3100, 3200 

a 3300?

2 200 mW.

2. Jaké označení nesou bezdrátová sluchátka, 

které Philips vyrábí?

SHB 7000.

3. V jakých barvách se vyrábějí sluchátka 

SHO3300?

Acid, Clash, Escap, Mint a Beach. 

Za správnou odpověď odesíláme ceny násle-

dujícím výhercům: 

Daniele Kvapilové z Mělníka, 

Martině Vaňkové z Prahy 9 

a Josefu Coblovi z Chrastu u Chrudimi.

Vylosovaným výhercům srdečně blahopřejeme!

Křížovka

Sluchátka MDR-XB400 od společnosti 

Sony putují za výherci, kteří správně vyluštili 

tajenku: Vychutnejte si kvalitní zvuk se slu-

chátky od Sony. 

Vylosovali jsme tyto výherce: 

Jana Chovance z Rožnova pod Radhoštěm, 

Libora Fischera z Postřelmova 

a Libuši zwyrtkovou z Prostějova.

I zde výhercům srdečně blahopřejeme!

příští, už předvánoční číslo

Pokud ještě váháte s pořízením chytré televize, 

mám pro vás zajímavou zprávu. I vaše klasická 

televize se může stát chytrou, a navíc může-

te přistupovat do videoarchivu VOYO, vybírat 

si programy, které chcete vidět, a  tak třeba 

i zhlédnout oblíbené seriály dříve, než budou 

vysílány televizí Nova!

Zní to lákavě? Zcela jistě ano a  my vám 

sdělíme, že společnost Euronics se stala part-

nerem projektu, který bude nabízet novinku 

– VOYO Player. S  ním pak v  rámci jednoho 

měsíčního předplatného budete moci sledo-

vat stovky filmů, seriálů a  sportovních pře-

nosů – bez reklam, kdykoli a kolikrát chcete. 

VOYO Player nenabízí pouze VOYO aplikaci, 

ale také předinstalovanou aplikaci sociální sítě 

Facebook, Picasa pro sdílení fotografií, zprá-

vy z TN.cz či počasí. Navíc VOYO Player umí 

přehrávat videa a fotografie z vašich externích 

zařízení přes USB nebo DLNA.

Nemusíte být žádný odborník…
… abyste si VOYO Player nainstalovali sami 

doma ke  starší televizi. Ten si totiž rozumí 

s  jakoukoliv obyčejnou televizí. Potřebo-

vat budete jen vysokorychlostní připojení 

k  internetu buď přes kabel nebo přes Wi-

-Fi. Součástí bale-

ní VOYO Playeru je 

kabel HDMI pro při-

pojení k  televizoru. 

Pokud je ale vaše 

televize staršího data 

narození, nezoufejte, 

VOYO Player můžete 

připojit obyčejným 

A/V kabelem. 

K  připojení a  pře-

hrávání není potřeba počítač ani žádné další 

zařízení. K přístupu do VOYO knihovny je po-

třeba mít aktivní VOYO předplatné, které lze 

získat na www.voyo.cz.

VOYO Player bude už brzy možné zakoupit 

v prodejní síti Euronics.  

Vánoční speciál
Pokud budete chtít svým blízkým dát pod stromeček nějaký dárek, po-

staráme se o to, abychom dostáli názvu našeho časopisu – Inspirace. 

Abychom vás zaujali zajímavými výrobky, které vašim blízkým dokážou 

udělat radost. Nebojte se, bude jich dost.

Televizory
Co by to bylo za Vánoce, kdybyste si nemohli pustit klasické pohádky 

a vychutnat si tak skvělou pohodu? A chystáte se koupit si nový televizor 

nebo o něm zatím jen uvažujete? Právě pro vás jsme připravili jako hlavní 

téma průřez nabídkou televizorů na trhu.

Inspirace Euronics 6/2013 vychází v pondělí 25. listopadu 2013.

Hlavními tématy následujícího čísla Inspirace budou:

I vaše televize může být chytrá 
a můžete si vybírat programy na VOYO!

VOyO player udělá z vaší televize chytrou televizi s možností 
přístupu na archiv VOyO.

Udělejte ze své obyčejné
televize chytrou!

Více informací na www.voyoplayer.cz

Abychom vás zaujali zajímavými výrobky, které vašim blízkým dokážou 

udělat radost. Nebojte se, bude jich dost.

Bližší informace o produktech značky GoGEN najdete na www.gogen.cz

HbbTV  
Spojení televizního vysílání s širokopásmovým 
internetem. Průlomová technologie HbbTV Vám 
zdarma zpřístupní kompletní archiv České 
televize, který poskytuje až 8 let záznamů. 

Prémiové aplikace  
Prémiové aplikace v češtině, 
které Vám budou společníkem 
pro volný čas. Skype, YouTube, 
Facebook, Twitter, RedBull...

INTERNET TV FENOMÉN DNEŠNÍ DOBY

DLNA
Fotky, videa, �lmy si 
přehrajete ve Smart TV
GoGEN. Sdílejte obsah z 
kamery, PC či chytrého 
telefonu do vaší TV.                                              

Smart Remote Control   
Proměňte svůj mobil 
nebo tablet v osobní 
dotykový dálkový 
ovladač a pohodlně 
tak ovládejte 
Smart TV. 

Internet Browser
 Internetový prohlížeč  
Volně surfujte na internetu 
ve Smart televizi  GoGEN 
stejně jako na počítači

Spojení televizního vysílání s širokopásmovým 
internetem. Průlomová technologie HbbTV Vám 
zdarma zpřístupní kompletní archiv České zdarma zpřístupní kompletní archiv České 
televize, který poskytuje až 8 let záznamů. 

Bližší informace o produktech značky GoGEN najdete na www.gogen.cz

Nadstandardní záruka
40 měsíců na TV GoGEN.

Energetická třída A 
úspora pro vaši peněženku.

CMP 100 Hz zajistí ostrý 
obraz i při rychlých scénách.100Hz

C MP
A

EN. TŘÍDA

Topfun
Přístupem do největší on-line 
videopůjčovny Topfun. 
500 �lmů ZDARMA jako dárek.

INTERNETOVÁ TV GOGEN



www.euronics.cz

POJISTÍME VAŠE SPOTŘEBIČE 
PROTI NENADÁLÉMU POŠKOZENÍ

Vztahuje se na: domácí spotřebiče

spotřební elektronika

IT technika

NAHODILÉ POŠKOZENÍ

mobilní telefony

kamery




