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Vážení čtenáři Inspirace,

konec roku se blíží 

a těsně před ním 

přicházejí Vánoce, 

svátky klidu a po-

koje. Někde jsem 

četl, že ty letošní 

budou ve znamení 

praktických dárků. 

A tak jsme pro vás připravili na začátku 

našeho časopisu výběr tipů na zajímavé 

výrobky, které by se mohly stát vhodným 

dárkem pro vaše nejbližší. Hned tady upo-

zorňuji i na skvělou výrobkovou řadu Gogen 

Kids pro vaše nejmenší. Na trh ji doprovází 

maskot – nezapomenutelný Maxipes Fík. 

A když Fík, tak Josef Dvořák, který mu dal 

svůj hlas. I proto jsme vám připravili lahůdku 

v podobě rozhovoru s panem Dvořákem. 

Dozvíte se třeba to, že s technikou si tyká 

prostřednictvím svých vnoučat… 

Vánoce jsou po někoho obdobím, kdy si 

spolu se svými blízkými posedí nad kaprem 

a zhlédne několik pohádek, relaxuje a užívá 

atmosféru Vánoc. K tomu, abyste si mohli 

lépe vybrat ten správný program a dopřát 

si ho v maximální možné dostupné kvalitě 

na televizoru, přinášíme první – velké – téma, 

které mapuje, kam až se televizory letos 

dostaly a jaké jsou ty nejvhodnější pro vás.  

Pokud však chcete čas vánoční a novo-

roční trávit aktivně, pak pro vás máme tip 

– hotely ve Velkých Karlovicích, kde můžete 

užít spoustu zábavy při lyžování, sáňkování, 

běžkování, ale i při pěší zimní turistice. Nebo 

třeba v bazénech s teplou slanou vodou 

a krásným výhledem na okolní přírodu. 

S péčí o tělo souvisí i druhé hlavní téma na-

šeho předvánočně laděného časopisu. Malí 

a šikovní pomocníci, kteří vám pomohou 

s každodenní péčí o sebe.

Tohle i mnohem víc vám přináší nová 

Inspirace.

Chci vám všem popřát šťastnou ruku 

při výběru těch nejhezčích dárků pro vaše 

blízké, co nejkrásnější adventní a následně 

pak i vánoční čas. Krásné Vánoce bez 

stresů, parádní oslavu silvestra, a do no-

vého roku 2014 pak vykročení pravou 

nohou. Snad vám to přinese štěstí!

Za kolektiv všech, kteří se podílejí 

na vzniku Inspirace,

Milan Loucký, šéfredaktor
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Dopřejte svému prádlu tu nej-
lepší péči. Dvakrát. Pračka a su-
šička řady iQ 800 od Siemens 
nabízí kombinaci výjimečného 
designu, inteligentního ovládá-
ní a především unikátních funk-
cí, které Vám zaručí perfektní 
výsledky a k tomu mimořádnou 
šetrnost k životnímu prostředí 
i k Vaší peněžence. Pračka dis-
ponuje mimo jiné systémem 
automatického dávkování i-Dos, 

díky němuž použije vždy opti-
mální množství pracího pro-
středku, a tím Vám uspoří čas 
a až 7 000 litrů vody ročně. 
Sušička s tepelným čerpadlem 
blueTherm spotřebuje až o 60 % 
méně energie, než je stanoveno 
pro třídu A, což z ní dělá světo-
vou jedničku v úspoře energie. 
Pokud chcete vynikající výkon 
a maximální úsporu, tady jsou. 
Více na siemens-home.com/cz.

Siemens. Seznamte se s budoucností.

siemens-home.cz

Dvakrát tolik výjimečnosti. 
Mnohokrát méně spotřeby
Pračka s automatickým dávkováním i-Dos 
a sušička se samočisticím kondenzátorem

* Spotřeba energie pračky v kWh za rok na zákla-
dě 220 standardních pracích cyklů s programy 
bavlna 60 °C a 40 °C s celou a poloviční náplní 
a spotřeba v režimech s nízkou spotřebou ener-
gie. Skutečná spotřeba energie bude záviset na 
tom, jak je spotřebič používán. **Spotřeba ener-
gie sušičky v kWh za rok na základě 160 stan-
dardních cyklů ve standardním programu s ce-
lou a poloviční náplní a spotřeba v režimech 
s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba 
energie závisí na tom, jak je spotřebič používán.

Úspornější, 
výkonnější



foto: Canon, Goddess, Nikon 5inspirace euronics • 6/2013autor: Milan Loucký, foto: Gogen, Hyundai, ThinstockiNSpirACE EUrONiCS • 6/20134

VÁNOČNÍ TIPY • inSpiruJTe Se

VINOTÉKa HYuNDaI VIN32DZ DIgITÁLNÍ fOTOaPaRÁT NIKON COOLPIx S3500

DIgITÁLNÍ fOTOaPaRÁT CaNON POwERSHOT a2500

INfRaSauNa gODDESS MaLLORCa2CEION + DÁREK

DOTYKOVý TabLET gOgEN Ta 10300 QuaD

DOTYKOVý TabLET gOgEN Ta 11400 QuaD

Vinotéka Hyundai VIN32DZ 

(5.499 Kč) je připravena dopřát 

vašemu vínu optimální podmínky 

pro skladování – teplotou 

a vlhkostí počínaje, přítmím 

a správnou polohou konče. 

Díky duální zóně chlazení navíc 

můžete uvnitř vinotéky udržovat 

dvě odlišné teploty pro bílé 

a červené víno. Vinotéka pojme 

32 lahví.

Červený fotoaparát Nikon Coolpix S3500 

(2.590 Kč) je pokračovatelem nejprodávanějšího 

evropského kompaktu roku 2012. Jeho rozlišení 

je 20 Mpx a oslní třeba širokoúhlým objektivem 

se 7x optickým zoomem. Samostatné tlačítko 

pro spuštění videozáznamu je taktéž příjemnou 

vychytávkou. Inteligentní portrétní systém zase 

ideálně zachytí tváře vašich přátel. K dostání je 

ještě v černé a stříbrné barvě. Nyní se stylovým 

originálním koženým pouzdrem zdarma (do 

vyprodání zásob). 

Jednoduchost v kapesním provedení – stačí zamířit 

a stisknout spoušť. To je skvělá charakteristika 

fotoaparátu Canon PowerShot A2500 (1.599 Kč). 

Tento fotoaparát má rozlišení 16 MPx, snadné 

ovládání a atraktivní tenký design. Je vybaven 

režimem Smart Auto a tlačítkem nápovědy, aby každý 

mohl pohodlně pořizovat úžasné fotografie a filmy 

v rozlišení HD. K dostání je v černé a červené barvě.

Luxusní cedrová infrasauna 

Goddess MALLORCA2CEION 

(29.999 Kč) pro dvě osoby. 

Disponuje karbonovými 

topidly, ionizérem i rádiem. 

Je snadno složitelná 

a připravená na zapojení 

do zásuvky 230 V. Jako dárek 

dostáváte se saunou sadu 

luxusních osušek.

Tablet Gogen TA 10300 QUAD (5.990 Kč) 

s dotykovým displejem o úhlopříčce 9,7 palce 

s rozlišením 2 048 x 1 536 bodů a se čtyřjádrovým 

procesorem se 2 GB RAM přichází v elegantním 

hliníkovém provedení. Velikost jeho paměti flash 

je 8 GB. Podporuje paměťové karty microSD, 

microSDHC, má výstup na sluchátka, napájí se 

přes microUSB konektor a disponuje i konektorem 

microHDMI pro přenos obrazu třeba do televizoru. 

Zvládne formáty audia MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, 

AAC, OGG a videa AVI, WMV, MP4, MKV, RM, RMVB, 

FLV, MOV, 3GP, VOB až do rozlišení 1 080p.

Elegantní tablet Gogen TA 11400 

QUAD (4.999 Kč) v bílém provedení 

má úhlopříčku displeje 10,1 palce 

a rozlišení 1 280 x 800 bodů. 

O pohon se stará čtyřjádrový 

procesor s 1 GB operační paměti 

RAM a 8 GB paměti flash s možností 

rozšíření pomocí paměťových karet 

microSD a microSDHC. Sluchátkový 

výstup, port microUSB a miniHDMI. 

Zvládne formáty audia MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG a videa AVI, 

WMV, MP4, MKV, RM, RMVB, FLV, MOV, 3GP, VOB až do rozlišení 1 080p.
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SET METEOSTaNICE HYuNDaI wS 2266 a HODINKY RaDIOPřIjÍMaČ S CD HYuNDaI RC 403 u

DIgITÁLNÍ fOTOaPaRÁT NIKON D3100 
+ 18-55 af-S Dx II

MP4 PřEHRÁVaČ SONY NwZ-E384bMDHI 
+ SLuCHÁTKa MDRZx300b

TELEVIZE gOgEN TVL 50248 wEb

RObOTICKý VYSaVaČ ECOVaCS D66

Designová meteostanice Hyundai WS 2266 (999 Kč) s průsvitným 

displejem bude nejen vaším pomocníkem a rádcem ohledně 

počasí, ale také elegantním doplňkem vašeho domova. Spolu 

s meteostanicí Hyundai WS 2266 získáváte navíc zdarma i hodinky 

v různých barvách – dle vašeho výběru.

Pokud jste příznivci stylu retro, tohle je ten 

správný tip na dárek pro vás nebo pro vaše 

rodiče! Radiopřijímač s CD Hyundai RC 

403 U (2.999 Kč) je proveden v hnědé barvě 

a ze dřeva. To mu dává správný zvuk při 

poslechu rádia a při poslechu písniček z CD, 

které je do něj vestavěné.

Neuvěřitelně snadno použitelný 

fotoaparát D3100 (8.990 Kč) produkuje 

překrásné obrázky. Ať již budete 

pořizovat rodinný portrét nebo 

fotografovat rychle se pohybující 

batolata, režim Průvodce vám ukáže, jak 

získat skvělé snímky. Funkce D-Movie 

umožňuje zaznamenávat videoklipy 

v plném HD rozlišení a zachycovat 

veškeré akce ve vynikající kvalitě ve dne 

i v noci. Pokročilý obvod pro zpracování 

obrazu Nikon EXPEED 2 maximalizuje 

výkonnost obrazového snímače CMOS 

s 14,2 milionu pixelů a produkuje brilantní 

snímky s živými barvami. 

Videopřehrávač MP3 Walkman Sony 

NWZ-E384BMDHI přichází se sluchátky 

MDRZX300B (1.999 Kč), má 4,5cm LCD 

displej a baterie vydrží až 30 hodin. Díky 

technologii Clear Audio bude poslech 

za všech okolností vždy ten nejlepší možný. 

Hudbu stačí jen přetáhnout z aplikace 

Průzkumník Windows nebo iTunes a využít 

8 GB vestavěné paměti.

Velmi elegantní internetová LED televize Gogen 

TVL 50248 WEB je vyvedena v moderním 

černém tenkém designu s úhlopříčkou 

50 palců (127 cm) a může se pyšnit rámečkem 

v chromovaném provedení o šířce pouhých 

9 mm! Rozlišení obrazovky je Full HD  

(1 920 x 1 080 bodů) a používá zobrazovací 

frekvenci 400 Hz Clear Motion Picture, doba 

odezvy je 5 ms, dynamický kontrastní poměr 

100 000:1 a jas 300 cd/m2.

Robotický vysavač Ecovacs Deebot D66 (5.999 Kč) se dodává 

ve zlatém provedení a k optimálnímu pohybu využívá novou 

technologii Ecomotion 2. Díky antibakteriální funkci Ag+ nejen 

dokonale vysaje, ale současně i ničí bakterie. Na přehledném LCD 

displeji stačí zadat požadovaný čas, kdy má začít uklízet, a po 

návratu z práce vás čeká uklizený byt. Lze si vybrat ze čtyř režimů 

úklidu. Příslušenstvím Ecovacs D66 je virtuální zeď, pomocí níž 

snadno vymezíte prostor určený pro vysávání.

foto: Nikon, Sony, Thinstock 7inspirace euronics • 6/2013foto: Ecovacs, Gogen, HyundaiiNSpirACE EUrONiCS • 6/20136
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NaVIgaČNÍ SYSTÉM gPS TOMTOM VIa 135 EuROPE TRaffIC LIfETIME MaPY TELEVIZE HYuNDaI LLH 24945 CRgbR

TELEVIZE Lg 47La690S

TELEVIZE SONY KDL-42w653a

SOuND baR Lg Nb4530a

MuLTIMEDIÁLNÍ CENTRuM VOYO HD-I23MS

S navigačním systémem TomTom Via 135 (4.490 Kč) můžete bez 

starostí procestovat celou Evropu. K dispozici jsou vám mapy 45 

evropských zemí s doživotní bezplatnou aktualizací, přijímač informací 

o dopravní situaci (RDS-TMC) a denní opravy map od komunity 

TomTom Map Share. Navigace umožňuje také volání pomocí sady 

handsfree při propojení přes Bluetooth. Úhlopříčka displeje je pět 

palců a jeho rozlišení 480 x 272 bodů.

Televizor Hyundai LED z řady 945 

(5.290 Kč) je svou hravostí 

přímo předurčen do dětských 

či studentských pokojů. Každé 

balení disponuje čtyřmi barevnými 

rámečky, takže si můžete dotvořit 

studentský pokoj přesně podle přání 

vašeho juniora. Televizor je zajímavý 

nejen designovým zpracováním, 

ale i výbavou. Můžete využít funkci 

Record Ready – možnost digitálního nahrávání na flash disk – či funkci TimeShift – 

sledování pořadu s časovým posunem. Stylový televizor s výměnnými barevnými 

rámečky má úhlopříčku 60 cm.

Špičková 3D televize LG 

47LA690S (24.990 Kč) 

vám nabídne dokonalý 

divácký zážitek. Může 

za to jak bezrámová Full 

HD obrazovka velikosti 

120 cm, tak satelitní 

DVB-S2. V neposlední řadě 

TV disponuje množstvím 

chytrých funkcí, mezi nimiž 

pochopitelně nechybí přístup na internet pomocí Wi-Fi. Součástí balení je 

ovladač Magic Motion, umožňující ovládat TV pohyby a gesty.

LED televize Sony KDL-42W653 

(15.490 Kč) disponuje 107cm úhlopříčkou 

a Full HD rozlišením. Kromě běžného 

televizního vysílání je možné ji díky 

integrované Wi-Fi snadno připojit také 

k internetu nebo mobilnímu telefonu. Vaše 

oblíbené aplikace, fotky, videa či webové 

stránky si tak vychutnáte přímo na velké 

obrazovce. K dispozici jsou také dva 

HDMI vstupy a USB.

HD multimediální centrum VOYO HD-I23MS (1.399 Kč) nabízí VOYO aplikaci nebo 

předinstalované aplikace sociální sítě Facebook, editor fotografii Picassa nebo 

počasí a zprávy. Pro příjem internetového obsahu je zde vestavěná Wi-Fi, do 

televizoru je možné dostat hudbu i zvuk prostřednictvím dvou USB portů. Zařízení 

podporuje DLNA, takže můžete přehrávat soubory, které máte na domácí síti 

umístěné například v multimediálním serveru nebo z tabletu, chytrého telefonu, PC 

či notebooku. Pro připojení je tu HDMI 1.4.
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2.1kanálový Speaker Bar LG NB4530A (7.990 Kč) má hudební výkon 

310 W, bezdrátový subwoofer, možnost připojení externího pevného disku 

s multimediálním obsahem a přehrává soubory MP3 a WMA. Nabíjení je 

možné přes USB. Díky zvukovému systému LG s bezdrátovým poslechem 

streamovaného zvuku přes Bluetooth si můžete pustit hudbu, kterou máte 

nahranou na mobilu. Funkce Portable In umožňuje vychutnat si hudbu 

a další digitální obsah přenosných přístrojů, jako jsou MP3 přehrávače, 

notebooky a osobní multimediální přehrávače.
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Špička v nezvyklých barvách
Chytrý telefon nejvyšší třídy Alcatel One Touch Idol X (9.990 Kč) 

se bude prodávat v červené, žluté a břidlicové a jak vidíte, kla-

sická bílá či černá se tu nevede. Parametry jsou ovšem parád-

ní! Zabudován je displej typu IPS s rozlišením Full HD a úhlo-

příčkou 12,7 cm, čtyřjádrový procesor (1,5 GHz) a fotoaparát 

s rozlišením 13 mil. pixelů. A také u Alcatelu vcelku obvyklá 

podpora dvou SIM karet.

Skladná „zrcadlovka“
Tento kompaktní 40x optický zoom Olympus SP-820UZ (4.990 Kč) 

poskytuje ohromný rozsah ohnisek od 22,4 do 896,0 mm. Tech-

nologie iHS, původně navržená pro zrcadlovky a fotoaparáty PEN, 

dociluje díky procesoru TruePic V a CMOS snímači vysoké citlivosti 

a extrémně rychlého a kvalitního zpracování obrazu.  

Přichází čtyřnásobné full HD
Samsung F9000, televizor systému UHD nebo chcete-li 4K, je 

ke koupi v úhlopříčkách 55 a 65 palců, tedy 140 a 165 cm v cenách 

99.990, resp. 149.990 Kč. Vyznačuje se minimalistickým designem, 

zdvojenými tunery, 70wattovým zesilovačem a výtečným převodem 

obrazu z nižších rozlišení SD a HD, a to bez ohledu na obrazový 

zdroj. Nechybí ani proslulá technologie Samsungu zvaná Evolution 

Kit, takže po koupi letošního modelu si ho můžete – softwarově 

i hardwarově – plně aktualizovat třeba na model roku 2015. Aktuálně 

s dárkem zdarma – telefonem Galaxy S4 v hodnotě 14.990 Kč. 

foto: Alcatel, Olympus, Samsung

Nejen módní doplněk
Chytré hodinky Samsung Galaxy Gear (7.690 Kč) jsou 

kompatibilní se zařízeními Galaxy a jsou samostatným 

příslušenstvím, které vás upozorní na příchozí komunikaci, 

ať už jde o volání, textovou zprávu či například e-mail. Navíc 

vám nabídne náhled zprávy a můžete ji dokonce diskrétně 

přijmout. Díky vestavěnému reproduktoru lze také přímo 

z hodinek uskutečnit volání. Zabudován je jednoduchý foto-

aparát, možnost vytvářet hlasové poznámky a samozřejmě 

také poslouží jako běžné náramkové hodinky s dokonce 

několika variantami vzhledu.

Lehký a praktický
Toshiba Satellite Z30 (od 18.990 Kč) a Z30t jsou malé a snadno 

přenosné ultrabooky s elegantním designem, lišící se od sebe 

displejem, který je ve variantě „t“ dotykový. Hmotnost začíná 

na pouhých 1,2 kg, výdrž na baterie je neuvěřitelných 12 hodin 

a tloušťka hořčíkového šasi je 18 mm. Vše obsluhují Windows 8, 

resp. 8.1.
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Monitor zcela jinak
Asus představil přenosný monitor MB168B (4.890 Kč) s úhlopříčkou 

39,6 cm (15,6"), určený pro notebooky či stolní počítače. A čím 

je zajímavý? Především tím, že napájení a přenos videosignálu 

obstarává jediný kabel typu USB 3.0! Navíc díky tloušťce pouhých 

8 mm a hmotnosti 800 gramů jde o jeden z nejtenčích a nejlehčích 

monitorů vůbec.

S extra foťákem
Chytrý telefon Nokia Lumia 1020 (17.000 Kč) s Windows Phone 

8 je ke koupi ve žluté, bílé a černé a chlubí se především extra 

kvalitním foťákem s optickou stabilizací obrazu. Unikátní funkcí je 

tzv. „dual capture“, kdy se současně pořizuje snímek v extrémně 

vysokém rozlišení a zároveň i v rozlišení 5 mil. pixelů, který lze jed-

nodušeji sdílet v sociálních sítích. Mobil má zabudován displej typu 

AMOLED s úhlopříčkou 11,4 cm (768 x 1 280 bodů) krytý kvalitním 

odolným sklem Corning Gorilla 3 Glass.  

fotomyš 
Genius představil originální počítačovou 

myš Cam Mouse (439 Kč), která kromě 

funkce klasické počítačové myši nabídne 

i snímání fotografií nebo videa a umí také 

načítat QR kódy pomocí vestavěného 

dvoumegapixelového fotoaparátu. Přepí-

nání mezi myší a fotoaparátem je jednodu-

ché – stačí jen odsunout krytku objektivu.
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bleskově připravená
Hladký účes je jedním z módních trendů. Aby se při 

rovnání vlasy neničily, používá vlasová žehlička Philips 

HP8349 (1.599 Kč) teploty pod 200 °C. Keramické des-

tičky Triple-Care s technologií EHD zajišťují rovnoměrný 

ohřev povrchu bez teplejších míst a sonická technolo-

gie po něm rozprostírá vlasy, pro dokonalé narovnání. 

Žehličku lze používat už 15 sekund po zapnutí, takže vás 

žehlení vlasů nebude zbytečně zdržovat.

Rozšíření funkčnosti
Majitelé kuchyňských robotů ETA Gratus a Gratussino, ale 

i mlýnků na maso ETA Axiss a Ambo mají možnost rozšířit 

funkčnost svých přístrojů o mletí máku, díky novému nástavci 

ETA 0028 96000 (1.299 Kč). Přístroj zaručuje vysokou bezpeč-

nost používání, jednoduché a rychlé sestavení i údržbu. Hrubost 

mletí lze pochopitelně regulovat. 

foto: Braun, Electrolux, Moulinex

Nový přístroj
Zcela nový typ přístroje v podobě elektrického 

strouhače přináší Moulinex pod označením Fresh 

Expres Cube & Stik DJ905832 (3.299 Kč). Přístroj 

zastřešený pěti patenty dokáže podle vloženého 

patentovaného nástavce strouhat jemně i hrubě, vy-

rábět plátky, hranolky a dokonce i kostičky. Rychlost 

nožů se automaticky přizpůsobí zvolenému nástavci. 

Patent má i bezpečnostní systém uzamčení víka po 

spuštění stroje nebo systém uložení nástavců pomo-

cí magnetické přihrádky. Další patentovaný systém 

chrání části přístroje před znečištěním a ty, které 

chránit nemůže, můžete umýt v myčce nádobí.

uklidí i loužičku
Pro rychlý úklid drobných nehod včetně rozlitých 

tekutin se hodí ruční vysavač Electrolux Rapido 

Wet&Dry ZB5104WD (1.499 Kč). To umožňuje 

systém filtrace s vodním odlučovačem, uložený 

v oddělitelné schránce. Akumulátor Ni-MH s na-

pětím 4,8 V zjistí provoz na zhruba deset minut. 

V příslušenství najdete kromě nabíječky, stojánku 

a štěrbinové hubice i stěrku, která pomůže při 

úklidu tekutin. 

jenom větříček
Tak jemný, že s ním můžete bez obav vysoušet dětské 

vlásky, je fén Valera Swiss BéBé (849 Kč). 

Suší totiž jen vlažným vzduchem o teplotě 40 °C s prou-

děním deset litrů vzduchu za sekundu. 

Díky tomu je použití fénu jemné a tiché, což vyhovuje 

nejen dětským vláskům, ale i dospělým s citlivými vlasy. 

Využít k tomu můžete dvě kombinace proudění vzduchu 

a teploty i úzkou koncovku z příslušenství. 

Předepíše dietu
Osobní váha Fagor BB 350 (599 Kč) je chytrým pomocníkem zejména 

při dietě. Nejen že si zapamatuje osobní data až dvanácti osob a spolu 

s hmotností zobrazí i podíl svalů, tuků a tělesnou hydrataci, ale navíc 

spočítá i potřebnou denní dávku kalorií. Díky čtyřem spolehlivým 

a přesným senzorům váží po 100 g. K zadání dat využijete dotykové 

ovládání vedle velkého LCD displeje, avšak pro spuštění váhy postačí 

dotyk nohy.
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Pro zdravé zuby
O vysoce účinné 

odstranění zubního 

plaku a nečistot se 

postará elektrický zubní 

kartáček Braun Oral B 

Tri Zone 1000 (2.199 Kč), 

který využívá třízónovou 

3D technologii čištění 

zubů s 8 800 rotačními 

a 40 000 pulzačními 

pohyby za minutu. 

Při nich kratší pevná 

vlákna kartáčku čistí 

povrch zubů a delší 

pohyblivá dosáhnou 

do mezizubních prostor. 

Třetí část kartáčku 

s pohyblivými vlákny 

dosáhne i na zadní, 

těžko přístupné 

části chrupu. Při čištění kartáček upozorní na nadměrný 

tlak na zuby opticky a vypnutím pulzací. Signalizuje také 

stomatology doporučené dvě minuty čištění zubů.



autor: Bohumil Herwig, foto: Logitech, Nikon

MYŠ a RůZNObaREVNÉ REPRODuKTORY

ODOLNÉ PřEKVaPENÍ a CHYTřEjŠÍ ZRCaDLOVKa

Logitech přichází se třemi reprosoustavami pro domácí použití. Všech-

ny mají moderní design, masivní provedení a jsou k dispozici v různých 

barevných variantách. Vedle toho společnost uvedla bezdrátovou Wire-

less Mouse M560 (1.039 Kč) cílenou na ty, kdo sedí u počítače dlouhé 

hodiny a vyžadují maximální pohodlí a tudíž vysokou míru ergonomie. 

Myš je určena jak pro praváky, tak pro leváky a kromě osvědčeného ko-

lečka pro rolování třeba po webové stránce nabízí i speciální tlačítko pro 

menu Windows 8 umožňující přístup například ke spuštěným aplikacím. 

Jsou tu i dvě tlačítka pro palec sloužící k přepínání mezi uživatelskými 

rozhraními Windows 8, tj. mezi tradiční plochou a novým celoobrazov-

kovým rozhraním s přehledem aplikací. 

Mouse M560 tradičně doprovází maličký USB přijímač systému Lo-

gitech Unifying, který můžete nechat v rozhraní, takže ho neztratíte. Na-

víc poslouží i pro připojení dalších bezdrátových periferií, jako například 

kompatibilní klávesnice.

Pokud jde o reproduktory, jsou tři v cenách od pěti set do osmi set 

korun, vždy jsou doprovázeny názvem „Multimedia Speakers“ a  liší 

se výkonem, barvami 

i provedením. 

Z50 (na  snímku) má 

výkon 5 wattů a  jeden 

reproduktor o průměru 

5,7 cm. Napojíte ho tře-

ba na počítač přes 3,5mm jack a ke koupi je ve třech barvách – růžové, 

šedé a modré. 

Z150 je k  dostání v  černém a  bílém provedení, nabízí o  watt více 

než Z50, stereozvuk a 3,5mm jack pro přímé připojení sluchátek. Dru-

hý 3,5mm konektor pak poslouží k napojení na notebook nebo chytrý 

telefon. 

Nejvyšší model Z200 opět v  černém nebo bílém provedení dává 

10 wattů výkonu a  zabudovány jsou reproduktory o průměru 6,4 cm. 

Nechybí obvyklý audiovstup a audiovýstup přes 3,5mm konektory typu 

jack. Napojit můžete mj. telefon, počítač i tablet.

Nikon uvedl několik hodně zajímavých fotoaparátů a  řadu příslušenství 

pro systém Nikon 1. Ale nejen pro něj, protože například nové LED světlo 

LD-1000 (2.590 Kč) je určeno i pro kompaktní přístroje Coolpix.

Ze zrcadlovek je pro naše účely nejzajímavější D5300, protože D610 

ve formátu FX už míří s cenou 45.990 Kč do profesionálnějších vod. 

Nikon D5300 (18.990 Kč za  tělo) je digitální jednooká zrcadlov-

ka formátu DX s vestavěným připojením Wi-Fi a GPS. Na rozdíl 

od svého předchůdce má menší rozměry (rozměry 125 x 98 

x 76 mm) a nižší hmotnost a také větší výklopný a otoč-

ný displej (8,1 cm), což je dobře vidět ze snímku. Tělo 

s baterií váží pouhých 530 gramů a grip umožňu-

je stabilní držení. Přímo z  fotoaparátu můžete 

snímky odeslat na libovolné chytré zařízení 

a přes Wi-Fi lze také 

fotoaparát ovládat. 

Zabudován je ob-

razový snímač typu 

CMOS s  rozlišením 

24,2 milionu pixelů, 

citlivost ISO je 100 

až 12 800, resp. až 

25 600, a k dispozici 

je až 39bodový AF 

systém. Zrcadlovka 

je kompatibilní s ob-

jektivy Nikkor DX 

a blesky Speedlight.

Tím největším překvapením je však uvedení prvního vodotěsného 

a nárazuvzdorného fotoaparátu s výměnnými objektivy na světě. Jme-

nuje se tak nějak kombinovaně – Nikon 1 AW1 (od 18.990 Kč). Nikon 1 

jsou kompaktní „zrcadlovky“ s výměnnými objektivy, řada AW pak zase 

patří mezi vysoce odolné kompaktní aparáty. Nikon oba názvy logicky 

zkombinoval a výsledkem je pěkně odolný foťák! Vodotěsný je do 15m 

hloubky, nárazuvzdorný při pádu z výšky až 2 m a  je také odolný proti 

mrazu (–10 °C) a samozřejmě i stoprocentně prachotěsný. Výklopný blesk 

je navíc vodotěsný do stejné hloubky jako fotoaparát.

Společně s Nikonem 1 AW1 byly uvedeny dva speciální odolné objek-

tivy, fotoaparát je však kompatibilní se všemi ostatními v dané řadě.

ELEKTRONIKA • novinKy
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Vám pomůže mít vždy

Unikátní rotační kartáč
s generátorem iontů

pro maximální lesk vlasů

Žehlička 2v1,
která dokonale vyžehlívlasy při 170oC a umožňuje

i tvorbu vln

Nejtišší vysoušeč

v Evropě s garancí

vysokého výkonu

 PERFEKTNÍ ÚČES
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Maxi Hry 181

Herní konzole se 180 hrami, 3,5" barevným 

LCD displejem, výstupem pro sluchátka a na-

pájením Li-Pol baterií 700 mAh. USB kabel, 

adaptér. K dostání v bílé, žluté a modré a zele-

né barvě. Cena: 1.490 Kč.

Maxi Foto Hry

Herní konzole se stovkou her, 3,5" dotykovým 

barevným LCD displejem, výstupem pro slu-

chátka a  napájením Li-Pol baterií 800 mAh. 

Má slot na paměťové karty. USB kabel, adap-

tér. K dostání v barvách bílé a modré. Cena: 

1.990 Kč.

Maxi Foto

Dětský fotoaparát s obrazovým s třímegapixe-

lovým snímačem CMOS, objektivem F = 2,6, 

f = 5 mm, rozsahem zaostření od 2 m až neko-

nečno, 1,77" TFT LCD displejem, slotem pro 

paměťové karty SD/SDHC. Formát záznamu 

JPEG, AVI, rozlišení obrázků 2  048 x 1  536 

pixelů a rozlišení videa VGA 640 x 480 pixelů. 

Deset rámečků s Maxipsem Fíkem. Napájení 

2x AA baterie 1,5 V. Barva oranžová a červe-

ná. Cena: 1.499 Kč.

Max Pad 7

Tablet se sedmipalcovým kapacitním doty-

kovým LCD displejem s rozlišením 800 x 480 

pixelů a poměrem stran 16:9, Androidem 4.1, 

procesorem Rockchip 2926 Cortex A9 Single-

-core CPU, 1 GHz, 1 GB RAM DDR3, vnitřní 

paměť 8 GB. Přední kamera má rozlišení 0,3 

megapixelu, Wi-Fi 802.11 b/g, MicroSD slot, 

USB vstup, předinstalovaný dětský vzdělávací 

obsah a hry, dětský režim, rodičovská kontro-

la, G-Sensor, vestavěný reproduktor, záznam 

hlasu. Příslušenství: USB kabel, AC/DC nabí-

ječka, silikonové pouzdro. Barva růžová, oran-

žová, modrá a zelená. Cena: 3.490 Kč.

Maxi DVD 9

Přenosný DVD přehrávač s otočným devítipal-

covým (23 cm) LCD displejem s  LED podsví-

cením přehrává formáty JPG, MP3, AVI, DivX, 

XviD, DVD, DVD ±R/RW, SVCD/VCD, CD R/

RW. USB vstup, vstup pro SD/MMC/MS kar-

ty, zabudované reproduktory, sluchátkový 

výstup, AV výstup. Nabíjecí zabudovaný aku-

mulátor. Příslušenství: sluchátka, AC adaptér, 

adaptér do auta, AV kabel, dálkové ovládání, 

brašna pro přenos a uchycení do auta. Barva: 

černá. Cena: 2.399 Kč.

Maxi MP3

MP3 přehrávač, 1,8" LCD displej s podsvíce-

ním, 4 GB, přehrává formáty BMP, JPG, WMA, 

MP3, AMV, PLL FM tuner s možností nahrá-

vání, podpora ID3 tagů, digitální hlasový zá-

znamník, přednastavené ekvalizéry. Příslušen-

ství: sluchátka, USB kabel. Barvy: oranžová, 

modrá a fialová. Cena: 899 Kč.

Maxi Telka 24

LED panel s  úhlopříčkou 60 cm, HD Ready 

rozlišení 1  366 x 768 pixelů, digitální tunery 

DVB-T (MPEG-2/MPEG-4) a  DVB-C tuner, 

Record Ready – nahrávání vysílání z DVB-T/C 

na  externí HDD nebo Flash Disk, Time Shift 

– sledování pořadů s časovým posunem, USB 

vstup, přehrává formáty JPEG, MP3, MKV, 

AVI, MP4, XviD. Sluchátkový a  HDMI výstup. 

Barvy: bílá, červená, růžová, modrá a zelená. 

Cena: 4.999 Kč.

Maxi Telka 22

LED panel s  úhlopříčkou 56 cm, Full HD roz-

lišení 1  920 x 1080 pixelů, digitální tunery 

DVB-T (MPEG-2/MPEG-4) a  DVB-C tuner, 

Record Ready – nahrávání vysílání z DVB-T/C 

na externí HDD nebo Flash Disk, Time Shift – 

sledování pořadů s  časovým posunem, USB 

vstup, přehrává formáty JPEG, MP3, MKV, 

AVI, MP4, XviD. Sluchátkový a  HDMI výstup. 

Barvy: bílá, červená, růžová, modrá a zelená. 

Cena: 5.490 Kč.

Už v minulém čísle jsme vás upozornili na ně-

které modely z nové řady dětské elektroniky, 

která se objevuje na předvánočním trhu. Kro-

mě kapesních her v pěti provedeních a tabletů 

ve dvou velikostech zaujme i fotoaparát. Dneš-

ní děti mají k technice hodně blízko, a tak tato 

nová kolekce má ulehčit vplutí dětí do elektro-

nické doby. 

Jistě se ale můžete zeptat na  dvě věci. 

Za prvé, zda takové přístroje dětem neškodí, 

a za druhé, zda se nemohou dostat k nevhod-

nému obsahu. 

Jsou vlastně takové hračky pro 
malé děti vůbec vhodné?
Na otázky odpoví psycholožka, která se zabývá 

problematikou dětí ve spojení s elektronikou. 

„Je jasné, že v současné technické době se 

naše děti dříve či později s elektronikou setkají. 

Na rozdíl od mojí generace, která se s počíta-

či a další podobnou elektronikou seznámila až 

na prahu dospělosti, současné děti běžně pou-

žívají chytré telefony, tablety a i ty nejmenší, kte-

ré ještě neumějí číst, je dokážou zcela intuitivně 

ovládat. Trend doby je jasný – u dětí se bude 

dovednost dobře ovládat elektroniku již před-

pokládat jako součást základní gramotnosti,“ 

říká psycholožka a dodává: „Dítě, které s elek-

tronikou přijde do kontaktu, by si spolu s osvo-

jováním dovednosti s  ní zacházet mělo také 

osvojit umění dělit svůj čas mezi různé aktivity 

tak, aby nesedělo u  tabletu či počítače, s  ka-

marády si více nemailovalo, než si chodilo hrát 

ven a aby umělo odlišit virtuální sociální vztahy 

od těch žitých v reálném světě. A tohle všechno 

mohou a mají ovlivnit rodiče – čím dříve s  tím 

začnou, tím lépe. Na tabletu Maxipsa Fíka je mi 

sympatické, že obsahuje rodičovské prostředí, 

které rodičům umožňuje korigovat, s čím a  jak 

dlouho si bude dítě hrát. Lze nastavit dobu uží-

vání na například hodinu denně.“

Druhou výhodu spatřuje paní doktorka v ob-

sahu vzdělávacích aplikací tabletu v plné verzi, 

které jsou již součástí základní výbavy. Kromě 

angličtiny je zde interaktivní dopravní výchova, 

první pomoc a aplikace malý záchranář. Vždy je 

kladen velký důraz na výchovu směřující k zajiš-

tění bezpečí dítěte. Děti při užívání tabletu zapojí 

rozum, fantazii i jemnou motoriku. Aplikace jsou 

s citem vytvořeny tak, že dítě nemá prvopláno-

vě pocit, že je vychováváno a vzděláváno. 

Pozitivem dětského fotoaparátu je odolnost 

vůči dětskému zacházení, vzhledem k  úpravě 

hledáčku s ním mohou fotit už i menší děti. Fo-

toaparát umožňuje dívat se na věci jinak, nově, 

čímž rozvíjí kreativitu dítěte. Pokud rodič dítě 

vhodně nasměruje k  focení přírodních témat, 

zvýší se i chuť dítěte trávit čas venku, v přírodě. 

Tablet, fotoaparát a další elekronika maxipsa 

Fíka mají kvalitní designové zpracování – mys-

lelo se na to, že musí být odolné vůči dětskému 

zacházení. Za velmi pozitivní považujeme to, že 

průvodci vzdělávacími aplikacemi jsou animo-

vané postavičky od českých výtvarníků skvě-

le nadabované předními herci. „Ve  srovnání 

s  většinou animovaných postaviček zahraniční 

provenience je jejich estetická hodnota neod-

diskutovatelná. Děti hry baví – tablet jsem měla 

půjčený a mohu zodpovědně prohlásit, že můj 

šestiletý syn a čtyřletá dcera se s ním jen neradi 

loučili,“ uzavírá psycholožka. 

A co nového se na trhu objeví
Maxi Hry 60

Kapesní herní konzole se 60 hrami, 2,5" barev-

ným LCD displejem a napájením 3x AAA ba-

teriemi. K dostání v barvách červené, modré 

a zelené. Cena: 790 Kč.

Maxi Hry 150

Kapesní herní konzole se 150 hrami, 2,7" ba-

revným LCD displejem a  napájením 3x AAA 

bateriemi nebo USB kabelem. K dostání v bílé, 

růžové, modré a zelené barvě. Cena: 990 Kč.

Maxi Hry 180

Kapesní herní konzole se 180 hrami, 3,0" ba-

revným LCD displejem a  napájením 3x AAA 

bateriemi nebo USB kabelem. K dostání v bar-

vách červeno-bílé, modro-oranžové a fialovo-

-žluté. Cena: 1.490 Kč.

ELEKTRONIKA PRO DĚTI • MaxipeS fÍK

Odpovězte na otázku a vyhrajte 

úžasný létající koráb v hodnotě 

2.000 Kč!

Soutěžní otázka zní: Pamatujete si, 

jaké zvíře přejel Maxipes Fík při své 

divoké jízdě autem?   

Pro nejrychlejší odpověď máme připra-

ven létající koráb.

Odpovědi zasílejte do pátku 24. ledna 

2014 na e-mail inspirace@motyl.cz 

nebo poštou na adresu Inspirace Eu-

ronics, P. O. Box 218, 757 01 Valašské 

Meziříčí. Do předmětu e-mailové zprávy 

nebo na obálku uveďte heslo „Soutěž 

– Fík“. Pro rychlejší jednání o zaslá-

ní výhry doplňte své telefonní číslo. 

Výherci budou zveřejněni v příštím čísle 

časopisu, které vyjde v pondělí  

17. února 2014.

Soutěž:

nechte děti,  
ať si hrají
Kdo si hraje – nezlobí. To je věky ověřené heslo, které mnohým 
vrtá v hlavě především s blížícími se vánočními svátky. Máme 
pro vás však dobrou zprávu – nabídka se rozšiřuje o novou elek-
troniku, která je k dětem přátelská. Hlavním motivem nové řady 
GoGEN je Maxipes Fík a jeho přátelé.



19inspirace euronics • 6/2013

ELEKTRONIKA • Televizory

iNSpirACE EUrONiCS • 6/201318

výměna
generační

nastává

Pokud chceme koncem roku 2013 psát o te-

levizorech v českých luzích a hájích, musíme 

nejprve zmínit situaci kolem televizního vysílá-

ní. I tady se totiž na něco čeká. Tedy alespoň 

někteří čekají na DVB-T2 a tvrdí, že bez tohoto 

nástupce DVB-T nemá smysl televizor kupo-

vat. Nikdo z nich ale neřekne, jaké to DVB-T2 

v našich podmínkách vlastně bude a zda tu-

ner v  televizoru s  ním bude opravdu fungo-

vat. DVB-T2 navíc není nutné ani pro vysílání 

ve vysokém rozlišení. To dnes chytnete jak ze 

satelitu, tak v některých případech i „po zemi“. 

V  Multiplexu 7 tak totiž vysílá veřejnoprávní 

Česká televize a obraz je to jako brus! Abyste 

ho mohli přijímat i vy, stačí tuner DVB-T s pod-

porou HD, MPEG-2. Tu má drtivá většina u nás 

prodaných přístrojů na trhu za poslední dva tři 

roky a i předtím se jich našlo docela dost. Ten, 

kdo chce HD, má dnes ještě další možnost. 

Pokud jste u  kabelového operátora, můžete 

se často vydat i  touto cestu. Sice ne všude, 

ale někde určitě ano. Přes satelitní DVB-S je 

Televizory právě procházejí bouřlivým vývojem a nejde jen 
o to, že letos neuvěřitelně spadly ceny těch chytrých, podražily 
LCD a zlevnily plazmy. Jde i o to, že zcela odpadávají 3D pří-
stroje, a to především díky obsahu, že naopak gradují „chytré 
funkce“ a všichni jsou v očekávání technologie OLED. A i když 
to tady zatím spíše vypadá jako čekání na Godota, asi se jich 
jednou opravdu dočkáme. A až konečně masově přijdou, 
změní vše. Do té doby, a hlavně než zlevní, což bude za pět, 
či spíše za deset let, jsou tu technologie stávající, které často 
nabízejí výtečný poměr cena/výkon, dají se koupit v některých 
případech vysloveně za pakatel a mají solidní obraz. Tak na co 
čekat? Levnější už nebudou!

autor: Bohumil Herwig, foto: Thinstock
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historie vašeho předchozího výběru. Pokud se 

však budete zaměřovat na určité chytré funk-

ce, především na  ty takto specifické, dejte si 

pozor, aby u nás byly skutečně k dispozici. Ne 

vždy to totiž platí a některé aplikace pro české 

podmínky stále ještě rozeběhnuty nejsou. Jiné 

– a je jich relativně hodně – nejspíše ani nikdy, 

nebo alespoň v nejbližší době nebudou. 

A  ještě drobnost: mezi widgety ryze čes-

kými najdete u  televizorů například přístup 

na on-line videopůjčovnu TopFun, Voyo, které 

navíc nabízejí i sledování živého vysílání a ar-

chiv TV Nova, SkiInfo ČR a  třeba i  nějaké ty 

hry zejména pro děti (Pexeso, Skládačka atd.). 

Zajímavými aplikacemi jsou také třeba Auto-

škola či Milionář. Vždy ale záleží na  konkrét-

ním výrobci televizoru, s čím přijde a jak často 

widgety aktualizuje či přidává nové. Občas je 

také k vidění ten samý widget, ale provedený 

ve dvou různých funkcích, takže ne vždy umějí 

to samé. 

Přístup na  internet, ovládání 
z telefonu, Wi-Fi Miracast
Pokud chcete něco víc než jen prosté připojení 

na internet, které vám zajistí ethernetový kabel 

s koncovkou RJ-45, nebo pokud k televizoru 

tento konektor nemáte dotažen, potřebujete 

přístup přes Wi-Fi. Ať už je v televizoru zabu-

dované nebo je zajištěno prostřednictvím USB 

adaptéru, dovolí vám nejen operativněji ho 

umístit, ale dovolí vám i ovládat ho prostřed-

nictvím vašeho mobilu či tabletu. A  u  těch 

nejšpičkovějších přístrojů především nejvyšší 

kategorie dovolí rovněž sdílet vzájemně ob-

sah. Ať už z  televizního tuneru (tunerů) nebo 

naopak z mobilního přístroje.

Dnes tyto funkce nabízejí prakticky všich-

ni výrobci a  ti, kteří je nenabízejí, je plánují 

v brzké době. Ceny USB Wi-Fi adaptérů také 

poklesly natolik, že se některé dají koupit i vý-

razně pod tisíc korun. Pokud byste však měli 

chuť vyzkoušet nějaký ten neoriginální, raději 

na  to rovnou zapomeňte, protože se vám to 

nejspíš nepovede, resp. pravděpodobnost je 

převelice nízká. Tady musíte používat originál-

ní příslušenství téže značky, stejně jako když 

chcete zakoupit kameru s  mikrofony pro te-

lefonování Skype či nějaký „lepší“, například 

pohybový, dálkový ovladač. 

Vraťme se ale ještě ke sdílení obsahu. Mo-

derní telefony a tablety, resp. ty s nejnovějším 

operačním systémem Android, už mají dokon-

ce tuto funkci v základní nabídce. Stačí se při-

pojit přes Wi-Fi ke  kompatibilnímu  televizoru 

a  odeslat na  něj třeba fotografii. Bezdrátově 

ale můžete sdílet i  jakýkoli další multimediál-

ní obsah. Tady nejvíce záleží na kompatibilitě 

obou zařízení a  kvalitě vaší bezdrátové sítě. 

Typicky dnes jde o  telefon a  televizor stejné 

značky, avšak s tím, jak se postupně rozšiřuje 

systém Wi-Fi Miracast, půjde jen o to, aby obě 

zařízení byla s  touto technologií pocházející 

od sdružení Wi-Fi (Wi-Fi Alliance) kompatibilní. 

Specialitkou jsou pak systémy jednotlivých 

masových značek, které umí – v případě vyba-

vení televizoru dvěma DVB-T (DVB-C, DVB-S) 

pak vysílání ve  vysokém rozlišení dostupné 

prakticky každému. Kdo tedy touží po parád-

ním příjmu vysílání ve vysokém rozlišení, ten si 

zkrátka poradí! 

Chytré funkce na vrcholu
Dnešní špičkové televizory už i ve vyšší střední 

třídě nabízejí řadu funkcí usnadňujících nejrůz-

nější operace či personifikující přímo jejich na-

stavení. S pomocí obličeje se připojíte ke své-

mu profilu, takže obraz je upraven podle vašich 

osobních preferencí a  kanály jsou seřazeny 

tak, jak to máte rádi, nebo jsou k dispozici ta-

kové, jaké chcete. 

Panasonic, který například nabízí i komplet-

ní úpravu domovské obrazovky, ji může navá-

zat přímo na  vaši tvář. Můžete tak například 

mít obraz plně roztažený po panelu, nebo tře-

ba jen umístěný v menším okně, které vpravo 

a  dole doprovází přehled pořadů, jež budou 

vysílány v  nejbližší době, widget s  počasím 

v  místě vašeho bydliště či widget s  aktuální-

mi zprávami z  nějakého webového serveru. 

À propos – widget. Tento malý prográmek 

zajistí například automatické stažení novino-

vých zpráv z  webové stránky, zjistí zmiňova-

né počasí v  jednom nebo třeba pěti místech 

planety, spojí se se sociální sítí a  dovolí vám 

přes ni komunikovat nebo vás spojí s on-line 

videopůjčovnou, přes níž si můžete promítnout 

poslední díl vaší oblíbené série. 

Ovládání internetového widgetu je prak-

ticky vždy snadné a vystačíte si s obyčejným 

dálkovým ovladačem. A když jsme u přístupu 

na  internet. Ten „otevřený“, tedy s  možností 

zadání libovolné webové adresy, dnes najdete 

i  v  televizorech těch nejnižších cenových re-

lací. V  tomto okamžiku se jednotlivé přístroje 

od  sebe především odlišují tím, jak snadno 

v tomto okamžiku ovládají kurzor a jak přesné 

je podání webové stránky. Zda se například 

na  webovém odkazu šipka kurzoru správně 

změní v  ručičku tak, abyste viděli, že se od-

tud můžete dostat dál. Odlišují se ale i tím, jak 

snadné a  pohodlné je posunutí po  webové 

stránce níž či výš. Tohle stále ještě není samo-

zřejmost – dnes situace vypadá tak, že někdy 

televizor o polovinu levnější zvládá situaci lépe 

než přístroj vyhlášené značky.

Vraťme se ale ještě k  dalším zajímavým 

funkcím. Telefonování přes program Skype, 

dříve dostupné jen u  vrcholových modelů, je 

dnes snad už všude. Naopak pouze u  špič-

kových výrobků najdete inteligentní možnosti 

práce s  obsahem. Tuto funkci zastupuje na-

příklad S  Recommendation od  Samsungu. 

Ta vám ke sledování navrhuje televizní pořady 

a  filmy podle vašich preferencí, resp. podle 

ELEKTRONIKA • Televizory

Pokud porovnáme to, s čím jsme se 

letos – jako redakce – blíže sezná-

mili, a měli bychom vybrat televizory 

s nejlepším obrazem, skončíme 

jednoznačně u plazem. Pokud máte 

strach z vysoké spotřeby, je to jen 

letitý bubák a ani zdaleka to není tak 

hrozné. Pokud chcete spořit, je daleko 

důležitější zajistit si levnější vytápění či 

ohřev teplé užitkové vody nebo koupit 

tu nejkvalitnější chladničku a pračku 

alespoň v energetické třídě A++. Tak 

uspoříte nesrovnatelně víc a ještě se 

budete dívat na nejlepší dostupný 

obraz současnosti. 

Plazmy dnes u nás nabízejí tři výrob-

ci: LG, Panasonic a Samsung.

Pokud si právě nyní říkáte, „co 

OLED?“, a tak trochu na ně čekáte, je 

to zbytečné. Touto technologií výrobci 

vyhrožují už několik let, ale všechny 

pokusy uvést ji na trh – a že jich nebylo 

málo – skončily opětovným stažením 

výrobků s další omluvou typu „ne-

dostaneme se na rozumné výrobní 

náklady“. 

A až budou OLED přístroje konečně 

uvedeny, počítejte s tím, že budou ně-

kolik let, nejspíše pět či více, extrémně 

drahé. Plazmy jsou naproti tomu na 

konci svého životního cyklu, mají často 

excelentní obraz a ve stejné třídě jsou 

levnější než LCD. Končí, to je evidentní. 

A právě proto jsou dnes tou nejlepší 

koupí, jakou můžete najít. Především 

díky výjimečné kvalitě obrazu, ke které 

dospěly.

Kupujte plazmy, nebudou!
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Samsung UE65F9005STXXE (od 99.990 Kč za 140 cm) vyniká – vedle obrazovky s ultravysokým rozlišením UHD – i nádherným designem 
v minimalistickém stylu. Svědčí o tom i tento detail podstavce.

příslušenství, které můžete zakoupit k chytrému televizoru Gogen 
či Hyundai. Výhodou je bezproblémová funkčnost (testovali jsme 
kameru pro Skype i USB Wi-Fi adaptér) a velice nízká cena. Gogen 

Skype, což je kamera s mikrofony, přijde na 1.499 Kč, Hyundai 
USBWiFi1, adaptér pro připojení k internetu, na 499 Kč. 

Aplikace pro ovládání televizoru přes chytrý telefon s operačním 
systémem Android, panasonic Viera remote 2. Vedle možnosti 
odeslat např. fotku či muziku na obrazovku televizoru prostým 

pohybem prstu přes ni můžete také sledovat živé televizní 
vysílání třeba prostřednictvím druhého tuneru.

Tato malá krabička se jmenuje Samsung Evolution Kit a zajistí vám nebývalé věci. Dokáže totiž z televizoru zakoupeného v roce 2012 
udělat letošní model. Vylepší vše s výjimkou tunerů, a jak jsme si vyzkoušeli, skutečně to funguje!

Vedle běžných televizorů můžete už i u nás  
zakoupit přístroje s extrémně vysokým  

rozlišením, kterým se říká 4K nebo UHD.  
Nabízejí čtyřikrát více obrazových bodů  

než Full HD obrazovka.
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tunery – poslat na  tablet či chytrý mobil sig-

nál z jednoho z nich, zatímco druhý jede beze 

změny na obrazovce televizoru. Máte tak vlast-

ně k dispozici „druhý televizor“.

A ovládání typicky přes mobil? Speciální ap-

likace, opět jde povětšinou o aplikace konkrét-

ního výrobce televizoru, nabídne v podstatě to 

samé (někdy ale i  více) co dodávaný dálkový 

ovladač. Můžete tak změnit kanál, vstoupit 

do programové nabídky EPG nebo třeba na-

programovat nahrávání (viz foto). Vše opět jede 

přes Wi-Fi a ovládá se prostým dotykem nebo 

pohybem prstu.

Hybridní vysílání aneb HbbTV 
Rozšiřuje a sází na něj především Česká tele-

vize a  podporují ho prakticky všichni výrobci 

televizorů. Technologie HbbTV, tedy hybridní 

televizní vysílání (Hybrid Broadcast Broadband 

TV), kombinuje klasický televizní příjem třeba 

přes pozemní DVB-T s připojením na internet, 

přesněji řečeno širokopásmový internet. Ně-

kdy se také uvádí, že je to teletext další gene-

race a  i  to je část pravdy. V každém případě 

je u ČT teletext jeho součástí, i  když se tady 

naviguje jako webová stránka. 

Podobně je na tom i aplikace TV program, 

která nabízí také fotografie a někdy i video-

ukázky. Tím nejlepším je ovšem to, že obsah 

HbbTV může být synchronizován s  televiz-

ním vysíláním a že jej lze kdykoli aktualizovat 

(např. turnajové výsledky). Informace mohou 

být jak na  celé obrazovce, tak ve  výřezu 

a v  rámci systému se dá připravit například 

i hlasování. 

Česká televize přes tuto technologii šíří i te-

matické stránky například k nejrůznějším spor-

tovním událostem (Euro 2012 či MS v  hokeji 

2013), ale i přístup do svého televizního archi-

vu. Ten jsme také několikrát vyzkoušeli na růz-

ných televizorech, a i když můžeme mít výhra-

dy ke konkrétnímu provedení či tematickému 

rozdělení, základ, tedy příjem pořadů, pracoval 

povětšinou bezproblémově. 

Pamatujte jen, že pokud chcete HbbTV vy-

užívat, musíte ho na  některých televizorech 

nejprve povolit v menu, což by nemělo být nic 

náročného. Náročné není ani samotné spuště-

ní HbbTV. Stačí jen zmáčknout červené tele-

textové tlačítko… 

Ultra HD aneb když HD nestačí 
Jak můžete vidět v našich krátkých zprávách, 

i  na  náš trh zamířil jako jeden z  prvních pří-

strojů s  extrémně vysokým rozlišením Sam-

sung F9000. Byl představen na  zářijovém 

veletrhu IFA v Berlíně a ke koupi bude ve 140 

a 165 cm v cenách 99.990, resp. 149.990 Kč, 

pochopitelně s  tou nejlepší výbavou součas-

nosti. Za povšimnutí ovšem stojí také úžasný, 

naprosto minimalistický design s velice úzkým 

rámečkem a  zcela čistě navrženým kovovým 

podstavcem (viz foto). Vezměme to však tro-

chu více z gruntu…

Televizory s  extra vysokým rozlišením na-

zývané UHD či 4K nabízejí rozlišení čtyřikrát 

vyšší než Full HD a mají tak skoro osm a půl 

milionu obrazových bodů. Představují radikál-

ní revoluci, i když samozřejmě zvládají i obraz 

s nízkým rozlišením (drtivá většina současného 

DVB-T) nebo s rozlišením vysokým, tedy HD. 

Právě v  něm vysílají některé satelitní kanály, 

pozemní cestou pak Multiplex 7 (DVB-T, HD, 

MPEG-2). Je zřejmé, že u  televizoru systému 

4K momentálně nejvíce záleží, jak dokáže 

dnes běžný signál s  nízkým a  vysokým roz-

lišením zpracovat, resp. převést (resamplo-

vat), a právě na tom si Samsung podle svých 

vlastních slov nejvíce zakládá. Používá k tomu 

vlastní patentované algoritmy, fungující prý bez 

ohledu na obrazový zdroj. 

Ultra HD televizory uvádějí i  další velcí vý-

robci, jako například LG. Modely LA970V a LA 

965V pracují s  kvalitními obrazovkami typu 

IPS s vysokými pohledovými úhly (178 stupňů) 

a  jsou ke koupi v úhlopříčkách 140 a 165 cm 

od 112.500 Kč výše. 

Současná nabídka
Naprostou většinu současné produkce tvoří 

televizory LCD s  podsvícením LED diodami. 

Nabídka je velice rozmanitá a tvoří základ trhu, 

a to ve všech úhlopříčkách a cenových relacích. 

Vše doplňuje vysloveně už jen pár LCD televi-

zorů s  tradičním podsvícením CCFL trubicemi 

a  podstatně více televizorů plazmových. Tu 

a tam se objeví zmínka o OLED, ale to jsme už 

vlastně probrali a momentálně se u nás žádný 

neprodává. Jako poslední musíme zmínit malou 

skupinku kombinovaných televizorů vybave-

ných typicky mechanikou přehrávače DVD dis-

ků. Ty u nás nabízí zejména společnost Hyun dai 

a další menší výrobci. Věnujeme se tedy pře-

devším podstatě celé nabídky, tedy LCD tele-

vizorům s podsvícením LED diodami, které se 

často – pochopitelně nesprávně – označují jako 

„LED televizory“. A  ať se na  ně dnes díváme 

z jakéhokoliv úhlu pohledu, můžeme je rozdělit 

na televizory malé, velké a největší. 

Do  první skupiny dnes patří cokoliv pod 

100 cm úhlopříčky. Tyto velikosti jsou stále 

méně žádané, ale ve svých 81 cm představují 

typický druhý televizor do domácnosti či typic-

ký panelákový televizor do klasické nábytkové 

stěny. Je však jasné, že i zde se situace mění, 

protože lidé jednoznačně touží po velkých te-

levizorech, což už není dokonce ani 102 cm, 

ale spíše 107, resp. 117 cm. Najdou se ovšem 

i tací, kteří touží po vysloveně rozměrném pří-

stroji, tedy nad nějakých 120, resp. 127 cm. 

A  ani to už není tak nedostupná záležitost. 

Stačí se podívat na naše tipy.

ELEKTRONIKA • Televizory

foto: SamsungiNSpirACE EUrONiCS • 6/201322

Chytré televizory jsou nyní k mání  
v menších úhlopříčkách a za ty nejnižší ceny.  

pořídíte je už od necelých pěti tisíc korun!

pokud si v menu povolíte ovládání hlasem a projdete testem, 
který zkouší vaše konkrétní domácí podmínky, pak můžete nejen 
přepínat kanály či ovládat hlasitost, ale dokonce televizor hlasem 

i zapnout (Samsung).

Ukázka aplikace pro telefonování přes Skype v chytrém televizoru 
Hyundai. Není sice lokalizována do češtiny, ale je přehledná 

a pochopitelná.

philips 46pFL8008S Smart.

Čekáte na televizor systému OLED? Tady je jedna ukázka od Samsungu v podobě přístroje s prohnutou obrazovkou. podle stránek amerického Samsungu přijde na asi 9.500 USD za 140 cm. podobný model 
představilo i LG.

Gogen TVL 50147 Web (Smart)

cena: 15.990 Kč (127 cm)

náš komentář: Obří, levný, dobrý, 

se solidními funkcemi, obrazem 

i zvukem a také s parádním pomě-

rem cena/výkon. Pokud nemůžete či 

nechcete investovat třebas i klidně 

dvojnásobek, tady za své peníze 

dostanete maximum možného. Navíc 

je příslušenství pro tuto chytrou 

televizi (Wi-Fi, kamera pro Skype) ne-

bývalé levné, a pokud si ho napojíte 

na internet, můžete využít i techno-

logii HbbTV, přes kterou provozuje 

Česká televize nejen svůj archiv, ale 

další služby typicky k nejrůznějším 

sportovním akcím. Dobrá, rozumová 

volba.

Hyundai DLH 32285 Smart

cena: 6.990 Kč (81 cm)

náš komentář: Za danou cenu po-

chopitelně nemůžete čekat zázraky. 

To napadne každého. Televizor je 

proveden v jednoduchém plastu 

se stejně jednoduchým plastovým 

podstavcem. Druhý pohled ale ukáže 

překvapivý obraz a zvukový výkon, 

který vás nejspíše potěší stejně 

jako nás. Navíc tu máme i nahrává-

ní, možnost zastavit živé televizní 

vysílání a sledovat ho s časovým 

posunem a také připojení k internetu 

a vstup třeba i na on-line videopůj-

čovnu. A co víc! Doplňky k tomuto 

chytrému televizoru jsou veskrze 

levné. Například připojení k internetu 

přes Wi-Fi přijde na 499 Kč a kamera 

s mikrofony pro Skype na 1.498 Kč. 

Tohle jen tak jinde neuvidíte!

Naše (vyzkoušené) tipy
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Vánoce bez televizoru jsou jako ryba bez vody. A s novým televizorem budou ještě lepší! Při-
nášíme vám proto několik zajímavých tipů v nejrůznějších cenových relacích a v nejrůznějších 
úhlopříčkách. Můžete je mít i v „chytré“ podobě, s pohybovým ovladačem či třeba s propraco-
vaným nahráváním.

Philips 47PFL5028K
cena: 19.990 Kč

Samsung UE40F5370
cena: 11.990 Kč

Gogen TVL 32137 WEB 
cena: 6.990 Kč

Hyundai LLH 24914 DVDCR
cena: 5.490 Kč

Panasonic Viera TX-L42E6E 
cena: 12.990 Kč

LG 42LA620S
cena: 14.990 Kč

Ultratenký chytrý televizor vybavený osvícením pozadí Ambilight má 119 cm úhlopříčky, tunery pro 

příjem DVB-T/C/S/S2, přístup na internet a zabudovanou Wi-Fi podporu, včetně Wi-Fi Miracast, 

která je určena pro notebooky a chytrá zařízení. Zajímavostí je rovněž výkon zesilovače 2x 12 W, 

zařazení do energetické třídy A++ a mj. i speciální herní (a celoobrazovkový) režim pro dva hráče. 

Samozřejmostí je pak bohatá multimediální podpora, včetně např. AAC, MKV, X.264 a kvalitních 

externích titulků v češtině.

• Vstupy a výstupy (výběr): 3x HDMI, SCART, 2x USB 

• Rozměry (švh): 1 070 x 640 x 225 mm

• Hmotnost: 15,1 kg

I v  této cenové relaci můžete dostat televizor s bohatou zvukovou podporou představující zde mj. 

Dolby Digital Plus, DTS Studio Sound a DTS Premium Audio 5.1. Vše umocňují dolů vyzařující re-

produktory a 2x 10 wattů zvukového výkonu. Panel má úhlopříčku 102 cm, zabudovány jsou tunery 

DVB-T/C/S/S2, dvoujádrový procesor a celá řada chytrých funkcí, včetně přístupu na internet, a české 

webové servery. Televizor je připraven i pro připojení bezdrátového USB Wi-Fi adaptéru.

• Vstupy a výstupy (výběr): 3x HDMI, SCART, digitální optický audiovýstup, 2x USB 

• Rozměry (švh): 928 x 612 x 235 mm

• Hmotnost: 9,5 kg

Úhlopříčka 61 cm (24"), podsvícení LED diodami a DVD přehrávač. Rozlišení je HD Ready, tedy 

1 366 x 768 bodů, což pochopitelně nebrání přehrávání videa ve Full HD. K dispozici jsou tunery 

DVB-T (HD MPEG-4)/C, nahrávání mj. přímo přes programovou nabídku EPG a také sledování ži-

vého televizního vysílání s časovým posunem (Time shift). DVD přehrávač si vedle CD a DVD disků 

poradí i s řadou multimediálních formátů, včetně filmů v XviD. Další formáty podporuje televizor přes 

rozhraní USB (MKV atd.). 

• Vstupy a výstupy (výběr): HDMI, SCART, digitální koaxiální audiovýstup, PC vstup (VGA), USB 

• Rozměry (švh): 565 x 400 x 135 mm

• Hmotnost: 4,5 kg

Hodně zajímavý přístroj! Přichází ve stříbrné barvě, 107 cm a ve velice elegantním designu se štíh-

lounkým rámečkem (9/6 mm). Nabídne tunery DVB-T/C (HD MPEG-4), energetickou třídu A+, zabu-

dované Wi-Fi a mj. i možnost přizpůsobit si úvodní obrazovku tak, aby vám co nejvíce vyhovovala, 

tedy například včetně zpráv z internetu. Potěší i přístup na videopůjčovny Topfun a Voyo (včetně ar-

chivu TV Nova) a také zabudované HbbTV, přes něž se naopak dostanete do archivu České televize.    

• Vstupy a výstupy (výběr): 3x HDMI, 2x USB 

• Rozměry (švh): 957 x 564 x 49 (pouze panel) mm

• Hmotnost: 13,5 kg

Test sesterského modelu Viera TX-L39E6 najdete v dubnové Inspiraci Euronics.

Tento televizor můžete mít od 81 do až neskutečných 152 cm úhlopříčky. Vždy bude vybaven přístu-

pem na internet, chytrými funkcemi, zabudovaným Wi-Fi s podporou Wi-Fi Miracast a v ceně dostane-

te i čtvery 3D brýle. Nechybí podpora telefonování přes Skype (kameru s mikrofony je třeba dokoupit) 

a nahrávání na externí pevný disk s možností sledování pořadu s  časovým posunem (Time shift). 

Dokoupit můžete patentovaný ovladač Magic Remote fungující podobně jako ovladač u herní konzole. 

• Vstupy a výstupy (výběr): 3x HDMI, SCART, digitální optický audiovýstup, 3x USB 

• Hmotnost: 11,8 kg

vánoce s chytrou televizí

Televizor s plošným podsvícením LED diodami o úhlopříčce 81 cm a rozlišením HD Ready, tedy 

1 366 x 768 bodů. Zabudovány jsou tunery DVB-T/C, nechybí ani přehrávání multimédií či nahrá-

vání s funkcí Time Shift. Ta dovoluje sledovat živé televizní vysílání s časovým posunem, takže o 

nic nepřijdete. K internetu se připojíte buď přes rozhraní Ethernet (LAN) nebo přes dokoupitelný 

USB Wi-Fi adaptér. Pak můžete například i do on-line videopůjčovny TopFun. Přes HbbTV se zase 

dostanete na archiv České televize, který funguje zdarma.

• Vstupy a výstupy (výběr): 2x HDMI, SCART, digitální koaxiální audiovýstup,  

PC vstup (VGA), 2x USB 

• Rozměry (švh): 743 x 490 x 186 mm

• Hmotnost: 7,3 kg
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umějí, takže se budou orientovat spíše podle 

piktogramů. 

Po  zapnutí uvidíte obrazovku s  Maxipsem 

Fíkem a  Ájou, datum a  čas. Potažením prs-

tem tablet odblokujete a dostáváte se do ob-

razovky buď s výběrem režimů, nebo rovnou 

do dětského režimu. V něm narazíte na  řadu 

rozcestníků (viz foto). Ve  volbě Aplikace jsou 

umístěny tři základní české, výborně namluve-

né a sem se umístí i nově nainstalované, které 

dítěti rodič povolí ve  Správě aplikací. Lehce 

tedy lze vymezit, co je dovoleno. Vše ostatní je 

pak v dětském režimu zakázáno. Na obchod 

Google Play se dítě dostane jen tehdy, pokud 

mu to výslovně povolíte. 

Dětský režim je veskrze bezpečný až na je-

dinou věc: adresáře, do  kterých se ukládají 

fotografie třeba ze „zábavného fotoaparátu“, 

filmy a  hudba, jsou totiž společné pro dět-

ský i rodičovský režim – a na to je třeba dá-

vat pozor! Lepší by bylo mít k  dispozici dva 

„kompletně oddělené tablety“, ale to až někdy 

příště. 

I když by se mohlo zdát, že Gogen MaxPad7 

je především levný, za danou cenu toho nabízí 

více než dost. Je to výborný základ, na kterém 

se dá stavět a který si může dovolit snad kaž-

dý rodič. Tedy alespoň takový, jemuž v tomto 

technicky orientovaném světě záleží na  bu-

doucnosti jeho potomka. 

Při testování nám bezproblémově fungo-

vala čtečka elektronických knih CoolReader, 

videopřehrávač MX Player, archiv České tele-

vize iVysílání a  mj. také graficky náročná hra 

AirAttack HD. Doba provozu při přehrávání vi-

dea (vypnuté Wi-Fi) dosáhla skoro 6,5 hodiny! 

Dobíjení při vypnutém tabletu je velice rychlé 

(tři hodiny a  patnáct minut), za  chodu však 

prakticky vůbec nedobíjí (asi 1,5 % za hodinu).

Samsung Galaxy Tab3 Kids:  
propracovaný rychlík
Tablet provedený ve slušivé žluté s oranžovým 

obalem rozhodně nepřehlédnete. Obal lze 

snadno sejmout, ale je to zbytečné a udělat to 

budete muset jen při práci s paměťovou kartou, 

která je pod ním. Přístup k rozhraním je bezpro-

blémový a jsou na něm k dispozici i tlačítka hla-

sitosti a zapnutí/vypnutí. Na to poslední si mu-

síte dát pozor, protože tlačítko jde příliš lehce.

Instalace je zcela jiná než u běžných tabletů 

a na závěr si můžete vybrat, zda se Tab3 Kids 

bude používat ve  standardním režimu, nebo 

v režimu dětském. To druhé nás pochopitelně 

zajímá více. 

Úvodní obrazovku dětského režimu před-

stavuje řada karet, přes něž vyvoláte jednotlivé 

programy či vstoupíte do speciálního obcho-

du s aplikacemi zvaného „Dětský obchod“. Je 

speciálně upravený a nabízí aplikace výukové, 

zábavné či třeba vysvětlující základní věci, 

jako například tvary. Něco je v  češtině, něco 

je v angličtině a k řadě z nich žádný jazyk znát 

ani nepotřebujete. 

Pokud vstoupíte do  běžného režimu, bu-

dete mít k  dispozici obvyklý obchod Google 

Play a tento přístup se nám jeví jako navýsost 

správný. Děti se totiž mohou bez obav přehra-

bovat „v tom svém“ obchodě, aniž by nainsta-

lovaly něco, co vy nechcete. Doufejme, že si 

na to výrobce dá pozor. 

Nastavení tabletu jsou jednoduchá a vejdou 

se na  jednu obrazovku. Jsou tu v  podstatě 

jen základní věci – obvyklé Wi-Fi, automatic-

ké otočení displeje apod. Poslední možností 

je nastavení karet na  domovské obrazovce. 

Karty s  aplikacemi můžete přesouvat, mazat 

i  přidávat, takže potomkovi upravíte základní 

obrazovku přesně podle jeho (spíše vašeho) 

gusta. Tohle Gogen neumí.

Na domovské obrazovce najdete ještě vol-

bu rodičovský zámek. Přes něj se dostanete 

do nastavení typu „Přidávat všechny stažené 

aplikace automaticky do  režimu Děti“ nebo 

do  „Nástroje pro správu času“. Zde můžete 

omezit dobu používání tabletu či ji na  určitý 

čas přímo povolit (chytré!). Ovlivnit ale také 

můžete, jaké adresáře s multimediálním obsa-

hem chcete se svým dítětem sdílet. Poslední 

důležitou volbou je vstup do běžného režimu 

na  zcela běžnou domácí obrazovku tabletu 

tak, jak ji známe. Pokud chcete mít jistotu, 

že se tablet nezapne do  dospělého režimu, 

jednoduše si v klasickém nastavení Androidu 

zvolte heslo namísto odemčení tabletu pou-

hým přejetím prstu po obrazovce. To pak bude 

při zapnutí tabletu vyžadováno vždy. 

Samsung nám při přehrávání videa (vypnuté 

Wi-Fi) vydržel skoro 7,5 hodiny. Bohužel dobí-

jení v zapnutém stavu trvá skoro stejně (7 h), 

ve vypnutém stavu bylo jen o něco rychlejší.

Tab3 Kids je schopen bezproblémové práce 

jak v dětském režimu, tak v režimu dospělém, 

kde poslouží jako výkonná mašinka střední tří-

dy. Ještě důležitější je ale fakt, že oba režimy 

jsou od sebe kompletně odděleny. 

Jaký vybrat?
Tablety si nekonkurují. Každý nabízí trochu 

něco jiného a míří někam jinam. Co do výkon-

nosti, kvalit displeje a možností rozšíření (pero 

a speciální držák) je na tom lépe Samsung Ga-

laxy Tab3 Kids, který má ovšem také více než 

dvakrát vyšší cenu. Výkonnostně dostačuje 

pro drtivou většinu aplikací a  upotřebí ho i  ti 

náročnější. Jen si budete muset zvyknout re-

spektovat „jedovaté“ tlačítko vypnutí/zapnutí. 

Gogen MaxPad7 je naproti tomu nepatrně 

větší, má nižší rozlišení displeje a nižší výkon. 

Rozdíl v ceně je ovšem značný, takže tohle se 

mu určitě vytýkat nedá. Jednoznačně však 

předstihuje Samsung v  parádních českých 

aplikacích, ale pozor si rodiče musejí dát 

na sdílené adresáře pro foto, video a muziku!

Jak vidíte, je to plně na vás…

Oba tablety s dotykovými sedmipalcovými dis-

pleji a operačním systémem Android 4.1 míří 

na malé děti předškolního věku. Nabídnou jim 

atraktivní design, apartní silikonový ochran-

ný obal a speciální dětský režim s aplikacemi 

právě pro ně. I přístup na obchod Goog le Play 

s aplikacemi dalšími, včetně českých. Jsou tu 

i  propracované rodičovské funkce, bez kte-

rých se takovéto věci neobejdou. Nemusíte 

řešit ochranu před nevhodným přístupem či 

stahováním nevhodných aplikací. Rodičovská 

ochrana je součástí tabletů a je propracovaná. 

Pokud ovšem dítě nezjistí vaše heslo… 

Povedené aplikace 

Gogen MaxPad7 nabízí v základu tři ryze české 

aplikace a všechny je dostanete ve volných ver-

zích. Po registraci si pak můžete stáhnout plné 

verze. výukové aplikace Asociace Záchranný 

kruh, které se objevují v žebříčku oblíbenosti 

na Google play pravidelně na čelních místech. 

Dopravní výchova pro děti obsahuje přes ho-

dinu a půl originálních animací a téměř 20 na-

učných her, Animovaná první pomoc, která 

byla připravena přímo se záchranáři (namluvil 

Vladimír Čech), a  Malý 

záchranář, profesionál-

ně zpracovaný balíček 

s 33 jednotlivými hrami, 

které děti naučí, jak se 

chovat v různých krizo-

vých situacích (namluvil 

Martin Dejdar). 

Samsung Galaxy 

Tab3 Kids sází spíše 

na  aplikace obecné 

než na  ty české. Jsou 

ale taktéž pochopitelné 

a  výborně ovladatelné. 

Vedle piškvorek je tu 

i  šikovné malování zva-

né Create! (à la klasické omalovánky), bez zají-

mavosti rozhodně nejsou ani Funny Road Trip, 

Sunčica či např. osmisměrka a skládačka. 

Oba tablety v  tomto směru nabízejí hodně. 

Gogen je však přece jen napřed.

Gogen MaxPad7:  
S Maxipsem Fíkem ve znaku
Ke koupi je ve čtyřech barvách se silikonovým 

obalem, který ho chrání při pádu a při opření 

pak méně klouže. Tablet je součástí kolekce 

dětské elektroniky zaštítěné Maxipsem Fíkem. 

Více se o ní dozvíte na stránkách 16 a 17.

Silikonový obal má k  dispozici tlačítka pro 

zapnutí/vypnutí a  regulaci hlasitosti. Jdou 

solidně ztuha, takže náhodné vypnutí nehro-

zí. Dítěti ale můžete práci s tabletem i časově 

omezit, a to na dobu od 30 do 180 minut. Tříbí 

si tak smysl pro povinnost a rozlišuje ji od zá-

bavy. Obal nabízí i pohodlný přístup k rozhra-

ním s výjimkou mechaniky paměťové karty. Ta 

je pod ním, což je správný přístup. 

Reproduktor je na čelní straně mimo obal. 

Tam vidíte i  rozměrné ovládací tlačítko, které 

má – kupodivu – dvě polohy. Jednak klasic-

ké Home, tedy návrat na domovskou stránku, 

jednak Back, tedy Zpět. Vše ostatní je řešeno 

softwarově na obrazovce, kde je rovněž Zpět 

a Home, a navíc třetí základní tlačítko tabletů – 

seznam spuštěných aplikací. 

Celek je těžký tak akorát a díky příhodným 

rozměrům displeje má stále ještě rozumné 

rozměry i pro dětské ruce. Větší znaky na dis-

pleji v  dětském režimu jsou ovšem jiný pří-

běh. Zvětšit nejdou a neovlivní je ani celkové 

zvětšení písma v  rámci operačního systému 

Android. Předškoláci ale stejně moc číst ne-

ELEKTRONIKA • TeST

dětské tablety Gogen Maxpad7 a Samsung Galaxy Tab3 Kids

dárky, 
nad kterými srdce zaplesá
Mají příjemné rozměry, aby se vešly do dětských ruček. Určeny jsou pro mrňata od tří let a 
do kolika to bude, záleží jen na vás. Není to rozhodující. Lze je totiž přepnout i do „dospělác-
kého“ režimu. Jsou to zkrátka dvě hračky v jednom!

cena: 2.699 Kč

displej:
17,8 cm (7"), 16:10,  
800 x 480 bodů

procesor; paměť 
a disk:

1 GHz, jedno jádro; 1 GB 
(RAM); 8 GB, microSD 
slot (až 32 GB)

napájení: akumulátor Li-Ion, 
2 800 mAh

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

rozměry (švh); 
hmotnost:

217 x 129 x 10 mm;  
310 g

cena: 5.990 Kč

displej:
17,8 cm (7"), 16:10,  
1 024 x 600 bodů

procesor; paměť 
a disk:

1,2 GHz, dvojí jádro; 
8 GB; 1 GB (RAM), 8 GB, 
microSD slot (až 32 GB)

napájení: akumulátor Li-Ion, 
4 000 mAh

vstupy/výstupy: microUSB, sluchátka 
(jack 3,5 mm), Wi-Fi 
(802.11 a/b/g/n), 
Bluetooth 3.0

rozměry (švh); 
hmotnost:

190 x 110 x 10 mm;  
300 g

Gogen MaxPad7

Samsung Galaxy Tab3 Kids

K Samsung Galaxy Tab3 Kids se bude prodávat další obal zvaný 
Kids Case. Jeho součástí bude i pero C pen, které se dá využít pro 

malování.

Na výběr máte taktéž dva režimy: dětský a rodičovský. Jen si 
dejte pozor na to, že oba mají společné adresáře s hudbou, filmy 

a fotografiemi. Tohle by chtělo do budoucna upravit!

Domácí obrazovka dětského režimu Samsung Galaxy Tab3 Kids. 
Karty představují jednotlivé aplikace a můžete si je plně upravit 

podle svého. i tohle je děláno hlavou…

Gogen Maxpad7 také nevypadá špatně, a to i díky apartnímu silikonovému obalu. Na displeji vidíte 
dětský režim s jednotlivými rozcestníky.

Konečně jsou tu tablety jen pro děti. Co se týče dětských aplikací, vítězí jasně gogen!
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Možná jste si všimli, že zmiňovaná Česká tele-

vize vysílá v rámci Multiplexu 7 vysílání ve vy-

sokém rozlišení (HD). Hned po naladění tuneru 

DVB-T to ostatně bylo vidět i zde a obraz byl 

vskutku jako brus! K tomu se ale ještě dosta-

neme. Nejdříve se podívejme, co za  danou 

cenu vlastně dostanete.

Výborná výbava
V základu máte pro připojení k internetu k dis-

pozici pouze konektor Ethernet (LAN), což je 

určitě škoda. Wi-Fi napojení můžete sice do-

koupit, ale není nejlevnější, a pokud byste ho 

chtěli, připočítejte si k ceně televizoru rovných 

1.400 Kč. 

Jakmile se připojíte, budete moci využívat 

i zmiňované HbbTV České televize. 

Jinak jsou k  dispozici solidní multimédia, 

včetně podpory DLNA, nahrávání s možností 

sledovat živé televizní vysílání se zpožděním 

(TimeShift) a Sharp můžete také ovládat přes 

aplikaci v  chytrém telefonu či tabletu. To ov-

šem vyžaduje funkční Wi-Fi… Nahrávání pak 

potřebuje vyhrazený disk, který si televizor 

musí sám přeformátovat a  spárovat, takže 

nahrávky jinde nepřehrajete. To je ale dnes 

obvyklý přístup. Pokud byste je vyžadovali 

volně dostupné, musíte si koupit samostatný 

rekordér. 

Televizor doprovází dálkový ovladač jako 

vystřižený z vyšší třídy. Má výborné rozložení 

a dobře viditelné popisky, takže spokojeni bu-

dou i ti, kdo hůře vidí. Výborně ovladatelné je 

i menu a jediné, s čímž se musíte smířit, je hor-

ší provedení programové nabídky EPG. Ta je 

bez obrazu a zvuku se dvěma druhy náhledu. 

První ukazuje program pro deset stanic bez ja-

kýchkoli informací k vybranému pořadu, druhý 

ukazuje stanic šest, zato se vším všudy. 

Menu nastavení nabízí bohatou úpravu pa-

rametrů obrazu s  možností vrátit se k  továr-

ním hodnotám, což bude užitečné. Seřídit mj. 

můžete i úroveň podsvícení, pleťovou barvu či 

speciálně každou z jednotlivých barev modelu 

RGB, tedy červenou, zelenou a modrou. 

Solidní prakticky všude
Přehrávání multimédií je na  vysoké úrovni, 

byť video neumí při přerušení navázat a  ob-

čas mělo potíže po delším zastavení tlačítkem 

Pause. Multimédia jsou, jak je zvykem, rozdě-

lena do tří kategorií. Jakmile ale v menu změní-

te styl náhledu z Neutrální na Složka, objeví se 

volba, v níž přehrajete vše dostupné najednou. 

Televizor zvládl muziku ve  formátech WAV, 

WMA i  MP3, fotografie v  JPG, BMP a  PNG 

a filmy, včetně externích titulků v češtině, mj. 

v MKV, X.264 či XviD. Poradí si ale i s řadou HD 

nahrávek z  kamer a  fotoaparátů (např. MOV, 

MP4, H.264, AVCHD 1  080i s  koncovkou 

M2TS). To je určitě více než solidní. 

Příjemná je i spotřeba 41 W, v pohotovost-

ním režimu pod 0,21 W, a  tento Sharp je tak 

zařazen do energetické třídy A s roční spotře-

bou – při čtyřech hodinách sledování denně – 

celkem 60 kWh. Vše korunuje tlačítko úplného 

vypnutí. 

Pokud nemůžete mít doma velký televizor 

nebo pokud hledáte druhý, dobře vybavený 

přístroj, pak by vás Sharp LC-32LE350V-BK 

mohl zaujmout. Je totiž opravdu dobrý, i když 

není nejlevnější. Podsvícení je rovnoměrné, na-

hrávky pouštěné přes USB či HDMI jsou podá-

vány velice dobře, bez viditelného překreslo-

vání a sklon k nepřepálenému a přirozenému 

obrazu je patrný i  zde. Patrný je rovněž i  při 

běžném televizním vysílání a všude je také znát 

hutný, plný zvuk. Co zatím chybí, jsou české 

widgety v „chytré“ části televizoru, kde můžete 

vstoupit i na otevřený web.

ELEKTRONIKA • TeST
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Výbava tabletu je vskutku vý-

tečná! Vedle výše uvedeného tu 

najdete displej typu IPS, a  tudíž 

se značnými pohledovými úhly, 

HDMI, dvojici zabudovaných re-

produktorů, Android 4.2, Wi-Fi ve ver-

zi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0 a k dispozici 

je dokonce i dobíjení přes rozhraní microUSB. 

A  to opravdu neuvidíte často! Za danou cenu 

je toho až moc, řekl by znalec. Ale kde je ten 

zakopaný pes? I k němu se dostaneme…

Pohodové a svižné ovládání 
Příjemně operativní ovládání klasicky zajišťují 

pouze dotyková tlačítka, která však nezasahují 

do aktivní části obrazovky, a tudíž nedělají po-

tíže aplikacím. Jsou tři a vedle Zpět a Domov 

je tu rovněž přehled naposledy spuštěných 

aplikací. Na boku pak najdete zapnutí a koléb-

kové tlačítko hlasitosti, druhá strana je prázd-

ná. Rozhraní jsou soustředěna na kratší stra-

ně (opačné, než jsou reproduktory) a celkově 

vzato je návrh designově velice čistý a  pro 

uživatele přehledný. Samozřejmě až na  ob-

vyklou potíž značné většiny tabletů – na první 

a ani druhý pohled totiž nepoznáte, kde je vr-

šek a spodek, kde je vlevo a kde vpravo. To 

je bohužel styl současnosti. Rozlišit se to dá 

jen podle malé kamerky v  jednom rohu, ale 

tu prakticky přehlédnete. Škoda, že tu není 

alespoň název výrobce, nicméně senzor auto-

matického otáčení obrazu funguje bezchybně, 

takže to skoro nevadí. 

Náš obvyklý test několika velice používa-

ných aplikací dopadl na  dvojku. Čtečka knih 

Cool Reader, MX Player, včetně externích ti-

tulků, Angry Birds, včetně verze Rio, i náročná 

hra AirAttack HD Lite pracovaly bezproblémo-

vě a  rychle, stejně jako například YouTube či 

ČT24 pro příjem živého televizního vysílání. 

Fungoval i  archiv České televize, iVysílání, 

nicméně Prima se už jako aplikace nenabídla. 

Když jsme nainstalovali půjčovnu filmů a  ar-

chiv televize Nova – Voyo –, aplikace naběhla, 

včetně seznamu pořadů a menu. Avšak v oka-

mžiku, kdy jsme chtěli po přihlášení vyzkoušet 

několik seriálových dílů a  filmů, tablet nikdy 

nedokázal najít tím, že nenačetl práva k pořa-

du. Ta jsou zabezpečena DRM a tady nejspíše 

bude zakopaný pes. Tohle by mělo Prestigio 

už konečně vyřešit.

Je to o prioritách
Prestigio MultiPad PMP5101C upoutalo – 

vzhledem k nízké ceně – překvapivě kvalitním 

hliníkovým tělem, designem i precizním zpra-

cováním. Výborně padne do  ruky a  kvalitní 

tělo je znát i v okamžiku, kdy si třeba vyzkou-

šíte odolnost proti zkrutu. Na časté přenášení 

je evidentně jako dělaný! Je však zřejmé, že to 

bude „něco za něco“. Počítejte s tím, že tab-

let bude určen především pro používání uvnitř 

a nikoli venku, kde displej rychle vadne, a to 

i tehdy, když jas vytočíte na maximum (auto-

matická regulace jasu tu není) a sluneční svit 

bude prakticky nulový. Nároční nesmíte být 

ani na kvalitu přehrávání videa, které je někdy 

poněkud trhané i  v  rámci nízkého rozlišení, 

resp. dnes tak populárního kodeku X.264, 

a tady je slabší grafická podpora znát asi nej-

víc. Tohle ale v  rámci tabletů této třídy, kde 

rozměrný displej potřebuje své, opravdu není 

nic překvapivého. Je to zkrátka o  prioritách 

při návrhu (a výběru). Na rozdíl od drtivé vět-

šiny produkce v ceně do pěti tisíc korun však 

má PMP5101C opravdu bytelné tělo a výteč-

ně vypadá. Co výtečně. Exkluzivně! A  to je 

nepochybně jeho největší deviza. Spolu s ex-

celentním zpracováním, ovládáním a  samo-

zřejmě také výbavou.

TeST • ELEKTRONIKA

tablet prestigio Multipad pMp5101c

něco za něco
Bytelný (hliníkové tělo) a v ruce příjemný přístroj 
s rozměrným displejem a čtyřjádrovým procesorem 
je k mání za výtečnou cenu, která zahrnuje dokonce 
i luxusní kožené pouzdro!

Na danou cenu překvapivě kvalitní tělo, design i zpracování. Displej má však menší jas.

cena: 4.990 Kč

displej:
25,7 cm (10,1"), 16:10, 
1 280 x 800 bodů

procesor; paměť 
a disk:

ARM Cortex A9 Rockchips 
RK3188, 1,6 GHz, čtyři 
jádra; 1 GB RAM, 8 GB 
(plus mechanika microSD, 
max. 32 GB)

napájení: Li-Po, 7 000 mAh

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

rozměry (švh); 
hmotnost:

260 x 170 x 10 mm; 
610 g

Prestigio MultiPad PMP5101C

televizor Sharp lc-32le350v-bK

dopřejte si dobrý obraz
Televizor vyšší třídy nabízí 
přístup na internet, obvyklé 
tunery, nahrávání a mimo 
jiné také podporu HbbTV, ve 
kterém Česká televize provo-
zuje svůj archiv. Nabízí toho 
ale ještě více. Především však 
dobrý obraz!

Není sice nejlevnější, ale má skvělou kvalitu obrazu a zvuku. bohatá je i jeho výbava.

cena: 8.990 Kč

úhlopříčka, formát: 81 cm (32"), 16:9

obrazovka: LCD, podsvícení LED 
(v rámu – Edge LED), 
1 920 x 1 080 bodů

tuner a zvuk: DVB-T, DVB-C, vše i HD 
(MPEG-4), analogový; 
zesilovač 2x 12 W

vstupy/výstupy 
(výběr):

3x HDMI, SCART, VGA 
(PC), Ethernet (LAN), 2x 
USB

rozměry (švh); 
hmotnost:

743 x 495 x 205 (bez 
podstavce 38) mm;  
10,5 kg

Sharp LC-32LE350V

10
0% TESTOVÁNO

TIP
INSPIRACE
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Abychom si hned úvodem rozuměli. Nejde 

o LCD, ale o displej s elektronickým inkoustem, 

ovšem tentokráte už provedeným v barvě. Ne-

představujte si je ale tak, jak je vidíte na svém 

mobilu, protože jsou poněkud zašedlé. Techno-

logie e-ink, tedy displeje, který je šetrnější k va-

šim očím a nespotřebovává za klidového stavu 

žádnou energii, je v případě barvy na napros-

tém počátku a barevných odstínů je k dispozici 

pouze 4 096. Na druhou stranu si čtečka vezme 

energii pouze při otočení stránky v knize (nutno 

překreslit displej), takže vydrží nesrovnatelně 

déle než TFT nebo AMOLED. 

Barva – a  to je třeba zdůraznit – je tu pře-

devším chápána jako podpůrný prostředek 

pro zlepšení dojmu při čtení časopisů, novin 

či technické literatury s tabulkami a grafy a že 

to je užitečné, rozhodně můžeme potvrdit. 

V tomto okamžiku už rozdíl zaznamenáte. 

Ovládání se zádrhely
Přístup PocketBooku k  ovládání má bohu-

žel jednu vadu. Pomalu u každé jejich čtečky 

je jiný a platí to i zde. Místo aby firma přitáh-

la zákazníky tím, že jim dá jednotné ovládací 

prostředí a jednotně popsaná tlačítka, dělá to 

přesně opačně. Kdo si má pamatovat, že třeba 

„kolečko“ je nyní domovská obrazovka? 

Paradoxní na tom navíc je, že na obrazovce 

už tradiční tlačítko domečku vidíte! A ještě jed-

na věc: Čtečku můžete ovládat dotykem přes 

obrazovku a takto i odlistujete stránku. Oblasti, 

kde se můžete dotknout, ale uživatelsky defi-

novat nelze a je tak třeba si zvyknout. Bohužel, 

fyzická tlačítka nacházející se na širším okraji 

čtečky nejsou podsvícená a  nemají ani žád-

né výstupky. V  noci je tak poznáte jen těžko 

a jediné, co nahmátnete s  jistotou, je dotyko-

vá lišta vypadající jako čára na horním okraji. 

Pokud popojíždíte prstem, můžete regulovat 

intenzitu osvětlení displeje. V  našem případě 

to nefungovalo příliš spolehlivě, službu to však 

udělá. Určitě lepší je však nadefinovat si fyzic-

ká tlačítka vlastním způsobem, což Color Lux 

umožňuje, a na jedno si umístit vypnutí/zapnutí 

osvícení. Osvícení plochy displeje, nikoli pod-

svícení jako u LCD. 

Zatím trochu nedotažená
PocketBook Color Lux nepochybně ukazu-

je směr, kterým se jistě vydají i další výrobci. 

Užitek barvy ve  čtečce s  dlouhou výdrží je 

nesporný. Pokud zapomeneme na  všechno 

ostatní, jen pro výuku by byla tato čtečka ob-

rovským přínosem. Teď ji jen dotáhnout, a  to 

především v  oblasti ovládání. Kompatibilita 

s  formáty elektronických knih je totiž na  výši 

(co výrobce slibuje, to nám pracovalo), dobíjení 

klasicky obstarává cokoliv s microUSB a čitel-

nost, i  když je bez osvícení horší než u  čer-

nobílého displeje s  elektronickým inkoustem, 

je venku (nebo na silnějším světle uvnitř) stále 

lepší než u LCD. Color Lux tak nabízí univer-

zalitu, kterou zaručí jen čtečky s e-inkem: čte-

ní venku i uvnitř bez ohledu na hladinu světla 

a také za naprosté tmy. Je sice vidět, že barva 

čitelnost bez osvícení LED diodami poměrně 

dost snižuje, ale to je daň za pokrok a  vývoj 

a  časem se to nejspíše zlepší. Cílem je nyní 

hlavně ukázat, že „my to umíme“, a i to je nut-

no ocenit! Zatím však, pokud bychom si mohli 

vybrat, bychom raději sáhli po  PocketBook 

Touch Lux, což je podle nás jedna z nejlepších 

čteček současnosti. Nicméně je zajímavé, jak 

rychle jsme si zvykli na  pocit mít na  čtečce  

s e-inkem barevnou knižní obálku…

ELEKTRONIKA • TeST

čtečka knih pocketbook color lux

poprvé s barevným „inkoustem“

První barevná čtečka elektronických knih e-ink, zatím není znám termín uvedení na trh.

cena: 6.590 Kč

displej:

dotykový (kapacitní), 
elektronický inkoust, 
20,3 cm (8"), 800 x 600 
bodů, 4 096 barev, 16 
odstínů šedi

paměť: 4 GB, až 32 GB na kartě 
SD (XC)

podporované 
formáty:

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

akumulátor: Li-Po, 3 000 mAh, 
nevýměnný; výdrž: 
přečtení 5 400 stran

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

rozměry (švh); 
hmotnost:

170 x 202 x 9 mm;  
300 g

PocketBook Color Lux

Elektronický inkoust doteď znamenal pouze 
černobílou čtečku. Nyní je tu první v barvě, 
dotyková, a navíc s osvícením LED diodami!

Značka Ecovacs představila jedinečný 
robotický čistič oken Winbot W710

Unikátní přístroj s  třífázovým čištěním a pravoúhlou 
konstrukcí, díky které zvládne vyčistit celou plochu 
včetně rohů.

Díky Winbotu vám odpadá starost s čištěním oken. Ocení jej nejen majitelé 
moderních domů s  velkými okny, ale i obyvatelé vyšších pater bytových 
domů. Winbot najde své využití také u starších lidí a lidí s  pohybovým 
omezením. Jde o velmi praktického pomocníka do každé domácnosti, ideální 
dárek pro vaše nejbližší. Zatímco Winbot čistí, vy se můžete věnovat svým 
oblíbeným činnostem. 

Jednoduché použití
Použití Winbotu je velmi jednoduché. Připojíte jej do elektrické sítě a 
umístíte jej na plochu, kterou chcete čistit. Po zapnutí se Winbot přisaje ke 
sklu, a poté už pracuje sám zcela automaticky, dokud nevyčistí celou plochu. 
Po dokončení čištění jej stačí jen odstranit z okna a tím je čištění ukončeno. 
K jeho ovládání můžete použít také přiložený dálkový ovladač. To v případě, 
že chcete čistit jen část okna.

Maximálně promyšlený 
koncept bezpečnosti
Ecovacs klade důraz na max-
imální bezpečnost. Přisátí 
Winbotu zajišťuji pro větší 
bezpečnost dvě komory. 
Winbot je dále opatřen 
záložním akumulátorem, který 
využije během výpadku 
elektrické sítě. Každé balení 
obsahuje  bezpečnostní přísav-
ku, na kterou se elektrický 
přívod Winbotu zachytí a 
Winbot je tak ochráněn proti 
případnému pádu.

Odborník na ECOVACS vám poradí
Ecovacs vám chce nabídnout nejkvalitnější služby a servis. V případě dotazů se obraťte na 
našeho Ecovacs specialistu na info@ecovacs.cz nebo telefonu +420 577 055 220. Těšíme se na 
vaše dotazy!

Získejte výhody klubu
Rádi bychom vám poskytli tu nejlepší péči a služby. Zaregistrujte se na www.ecovacs.cz/klub a 
jako poděkování vám zašleme zdarma mikrovláknové textilie. Členům klubu nabízíme výhodné 
akce na náhradní díly a příslušenství.  

www.ecovacs.cz
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Mobil zakoupíte v  černé barvě a  při dané 

ceně překvapí už svou výbavou a  kvalitou 

LCD. Prestigio však dbá i na zpracování a  to 

je i v tomto případě na výši. V ceně dostanete 

dokonce aktivní kryt, takže jím telefon zapnete 

i uvedete do pohotovostního stavu. Mimocho-

dem, jen takovýto kryt například na Samsung 

Galaxy S4 stojí tisíc korun! Ten od  Prestigia 

sice nemá „okénko“, ve  kterém byste viděli 

čas, ale vem to nešť. Bohužel nemá ani otvory 

pro foťák a blesk, což už je horší, ale přece jen 

jsme ve střední třídě, a to i přesto, že MultiPho-

ne 5044 Duo se jí trochu vymyká. 

Klávesnice nad jiné 

Začněme tím, o čem se dnes moc nemluví, ale 

co je podle nás stále velmi důležité – klávesnicí. 

Jak při natočení na výšku, tak na bok ji uvidíte 

(pokud nezvolíte jinou) v excelentním provedení 

s podporou českých znaků v samostatné řadě 

(!) a symboly, tečky i čárky na základní obrazov-

ce! Prestigio v  tomto případě rozhodně nabízí 

jednu z  nejlepších klávesnic, na  jaké můžete 

napříč chytrými mobilními telefony (a  tablety) 

narazit. A to včetně nejvyšší třídy!

Ovlá-

dání je hodně 

zajímavé. Na  snímku 

vidíte tři tlačítka: Zpět, Domov 

a tlačítko, přes které se obvykle vstu-

puje do  spuštěných aplikací. To se ale tady 

chová zcela jinak a slušela by mu spíše jiná iko-

na. Krátkým stlačením se totiž dostanete rovnou 

do  kontextového menu, kde najdete například 

i  Nastavení. Do  naposled spuštěných aplikací 

dorazíte tehdy, pokud tlačítko podržíte déle. 

Zmínit je třeba i fotoaparát s osmimegapixe-

lovým čipem a bleskem, který má automatické 

ostření po dotyku na displej (fotospoušť k dis-

pozici není), byť je v rámci třídy pouze průměr-

ný, stejně jako natáčení HD videa. Mimocho-

dem blesk pracuje s aplikací Flashlight i  jako 

pohotová svítilna a  telefon rovněž podporuje 

bezdrátové napojení na kompatibilní televizor 

přes Wi-Fi Miracast.

Skvělý obraz,  
vysoký výkon zesilovače
Aplikační kompatibilita je nadprůměrná, ne-

počítejte pouze s videopůjčovnou a živým vy-

síláním Voyo – tady má Prestigio dlouhodobý 

deficit třeba i  u  tabletů. Zbytek zkoušených 

aplikací fungoval bez zádrhelů, ať už šlo o iVy-

sílání České televize, živé vysílání přes ČT24, 

aplikaci pro přístup do archivu televize Prima, 

čtečku knih CollReader, hru AirAttack HD Lite 

či například videopřehrávač MX Player. Ten 

neměl potíže ani s hodně používaným kode-

kem X.264 ani s externími titulky. Je tu jasně 

vidět, že telefon je výborně vyladěn, což se 

týká i spolupráce s operačním systémem An-

droid 4.2. Vše pracuje svižně, bez čekání, zvuk 

z jednoho reproduktoru je slyšet i při zaklope-

ném aktivním krytu a příjemný je i více než do-

statečný zvukový výkon. Počítejte ovšem jen 

s průměrným zvukem, a to i ze sluchátek. Pro 

hifisty tenhle přístroj určitě není.

Displej je vynikající s excelentními pohledo-

vými úhly, takže se ani při pohledu prakticky 

zcela ze strany barvy nemění. Díky relativně 

vysokému rozlišení na  relativně menší úhlo-

příčce je obraz vysloveně hladký s velice pří-

jemným a  nepřehnaným barevným podáním. 

Velice dobrý je i na jasném venkovním světle.

Na  Prestigio MultiPhone 5044 Duo se 

čekalo déle, než se předpokládalo. Kdo 

si počkal, ten se nejen dočkal, ale má nyní 

možnost pořídit si opravdu parádní přístroj 

s  výtečným displejem, který dělá čest slovu 

IPS! Navíc je rychlý, nemá potíže se zpraco-

váním i  vysoce kvalitního filmu v  HD Ready 

a  rozhodně neurazí ani zpracováním. Potěší 

rovněž poměr cena/výkon (někoho i podpora 

dvou SIM karet), takže pokud vám nevadí ab-

sence Voyo, je to za danou cenu nepochybně 

výborná koupě!

ELEKTRONIKA • TeST

telefon prestigio Multiphone 5044 duo

Parádní telefon s výtečným displejem, vysokým výkonem a kvalitním zpracováním.

cena: 6.490 Kč

podporované sítě:
GSM 850, 900, 1 800, 
1 900, WCDMA

displej; paměť: 12,7 cm, 720 x 1 280 
bodů; 4 GB (1 GB RAM), 
mechanika karet micro 
SD (max. 32 GB)

napájení: akumulátor Li-Po, 
2 000 mAh

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

rozměry (švh); 
hmotnost:

145 x 73 x 9 mm;  
130 g

Prestigio MultiPhone 5044 Duo

Zajímavá cena, čtyřjádrový procesor na frekvenci 
1,2 GHz a skutečně doporučeníhodný displej 
typu IPS. Navíc si připočítejte příjemné roz-
měry, excelentní pohledové úhly, kvalitní 
barevné podání a českou klávesnici, 
kterou jen tak neuvidíte.

parádní hračka, parádní dárek!

V ceně je aktivní kryt, a jak při pozornějším pohledu zjistíte, 
i podpora dvou SiM karet. povšimněte si také precizního 

zpracování a bytelného plastového rámu.
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EURONICS – NEJLEPŠÍ MÍSTO PRO VAŠE NÁKUPY!

VÍCE NEŽ 150 PRODEJEN
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NOVINKY EURONICS
KATALOGKATALOGKATALOG

Užijte si společnou zábavu kdekoliv…

Dotykový tablet Gogen TA 8500 QUAD
• IPS displej, rozlišení 1 024 x 768 px
• flash paměť 8 GB
• 1 GB RAM
• microHDMI, microUSB, Wi-Fi, Bluetooth, micro SD, 

microSDHC

3 999,-
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Váš kandidát na vánoční dárek



Dotykový tablet Gogen TA 7500 DUAL
• HD displej, rozlišení 1 024 x 600 px
• Android 4.1
• 512 MB RAM
• microHDMI, microUSB, Wi-Fi, microSD, microSDHC

Dotykový tablet Gogen TA 11400 QUAD
• IPS displej, rozlišení 1 280 x 800 px
• Android 4.2
• 1 GB RAM
• microHDMI, microUSB, Wi-Fi,

microSD, microSDHC

1 999,-

4 999,-

Dotykový tablet Gogen TA 10200 DUAL
• HD displej, rozlišení 1 024 x 768 px

• Android 4.1
• 1 GB RAM

• microHDMI, microUSB, Wi-Fi, Bluetooth, 
microSD, microSDHC

Dotykový tablet
Gogen TA 10300 QUAD

•  RETINA displej, rozlišení 2 048 x 1 536 px
• flash paměť 16 GB

• 2 GB RAM
• microHDMI, microUSB,

Wi-Fi, Bluetooth,
microSD, microSDHC

Čtečka e-knih eReading.cz 
START 3 LIGHT
• úhlopříčka 6"
• USB, Wi-Fi, microSD, microSDHC
• výstup na sluchátka
• Microsoft Windows 8

3 999,-

2 999,-
5 990,-
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PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY
Záruční dobu lze podle vaší volby prodloužit
o jeden, dva nebo tři roky.

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

3 999,-

999,-

799,-

3 999,-

1 999,-

999,-

DVD přehrávač Hyundai PDP 10809 DVB-T
• vstup pro SD, MMC, MS karty

• USB vstup

Radiomagnetofon Hyundai 
TRC 851 AU3 

• přehrávaná média: CD, CD-R, CD-RW
• kazetová mechanika

• LCD displej
• USB vstup – podpora MP3

• barva: TRC 851 AU3 černostříbrná
TRC 851 AU3B černomodrá

TRC 851 AU3R černočervená

Přehrávač MP3/MP4 Hyundai
MPC 883 FM 

• přehrává formáty BMP, JPG, WAV, WMA, MP3, 
MP3 PRO, AMV

• doba přehrávaní audia až 6,5 hodiny
 a  videa  až 3 hodiny

• bar. kombinace: černomodrá,
 černooranžová, cena 799 Kč

8 GB paměť – černofialová
a černočervená, cena 999 Kč

Digitální fotorámeček Hyundai LF 1020 MULTI
• vstup pro USB, SD/SDHC/MMC karty
• podpora formátů JPG, MP3, AVI, DivX, XviD
•Hyundai LF 1217 MULT – 12,1" LCD displej, cena  2 499 Kč
•Hyundai LF 817 MULTI – 8" LCD displej, cena  1 499 Kč
•Hyundai LF 720 MULTI – 7" LCD displej, cena  999 Kč

Meteorologická stanice
Hyundai WSC 2180I
• čas řízen rádiovým signálem DCF 77
• Comfort Index – ukazatel optimálního prostředí
• možnost bezdrátového příjmu venkovní teploty až ze tří 

čidel 
• dárek – náramkové hodinky Hyundai – 3 bar. kombinace
• barva: černá, bílá, svět. růžová, svět. modrá

Hyundai PDP 933 SUDVBT
• 23cm displej s LED podsvícením, cena 2 699 Kč

Hyundai PDP 733 SUDVBT
• 18cm displej s LED podsvícením, cena 1 999 Kč

999,-
• Comfort Index – ukazatel optimálního prostředí
• možnost bezdrátového příjmu venkovní teploty až ze tří Dárek – exluzivní  hodinky

Gramofon s CD Hyundai RTCC 513 RIP
• přehrává CD, CD-R/RW – podporuje WMA, MP3
• kazetová mechanika
• gramofon – rychlost 33/45/78
• funkce ripování – vytváření MP3 souborů z CD, rádia, 

gramofonu, kazety bez použití PC
• barva: ořech, dub, exotic



15 990,-

5 290,-

5 990,-

LED televizor Gogen TVL 32227 DLCR
• nahrávání DVB-T/C vysílání na externí HDD nebo flash disk
• 2x HDMI, 1x USB
• podpora AVI, JPG, MP3, WMA, XviD, MKV 

LED televize Gogen TVL 50147 WEB
• 100 Hz Clear Motion Picture

• nahrávání DVB-T/C vysílání na externí HDD nebo flash disk
• přístup k internetovým aplikacím (TopFun, YouTube, 

Facebook, PlayJam, World of Red Bull a další)
• USB, 3x HDMI, LAN, Scart AV, D-Sub

LED televizor Hyundai LLH 24945 CRGBR
• 4 výměnné barevné rámečky v balení

• nahrávání DVB-T/C vysílání na externí HDD nebo flash disk
• 1x HDMI, 1x USB

• podpora AVI,JPG, MP3, WMA, XviD, MKV 

Pohrajte si s barvami …

LED televize Gogen TV L39157 WEB 
• Full HD, úhlopříčka 99 cm, cena 8 990 Kč

LED televizor Gogen TVL 24227 LCRR
• úhlopříčka 61 cm, cena 4 599 Kč

LED televize Gogen TVL 32127 WEB
• HD, úhlopříčka 81 cm, cena 6 990 Kč

LED televizor Gogen TVL 22227 LCRR
• Full HD, úhlopříčka 56 cm, cena 3 999 Kč

LED televize Gogen TVL TVL 24137 WEB
• HD, úhlopříčka 60 cm, 50 Hz, CMP, cena 5 290 Kč

LED televize Gogen TVL 22157 WEB
• Full HD, úhlopříčka 56 cm, 50 Hz, cena 4 699 Kč

LED televizor Hyundai LLF 22945 CRGBR
• Full HD, úhlopříčka 56 cm, cena 4 599 Kč

LED televizor Hyundai LLH 24945 CRGBR

JEŠTĚ VÍCE NOVINEK NA www.euronics.cz

4 490,-

899,-

3 499,-

1 499,-

Podlahový vysavač
ETA CANTO 1481 90000
• největší sací výkon ve své kategorii 530 W
• ekologický motor 1 200 W s úsporou elektrické energie 

až  30 %
• HEPA filtrace č. 12 – zachytí 99,5 % prachových 

mikročástic
• mimořádně tichý chod vysavače 77 dB(A)
• akční rádius 10 m
• malý turbokartáč 
• objem prachového sáčku 3 l
• Diestro trubice s otočným kloubem 180°
• hmotnost 7,3 kg
• rozměry (v x š x h): 25 x 33 x 46 cm

Vysavač Hyundai VC 003 
červený
• příkon 1 600 W 
• úroveň hluku 78 dB
• čtyřnásobný filtrační system
• objem prachového sáčku 2 l
• teleskopická kovová trubice
• příslušenství: štěrbinová, 

kartáčová hubice
• rozměry (v x š x h): 21 x 23 x 33 cm

Robotický vysavač Ecovacs D62
• příkon 30 W 
• úroveň hluku do 60 dB, čas nabíjení 3 h
• doba provozu až 100 min
• aktivní bezpečnostní senzory a čidla,

např. senzory proti pádu ze schodů
• rotační kartáč zvyšuje účinnost vysávání 

na kobercích
• hmotnost 4,8 kg
• rozměry (v x š x h): 10 x 33 x 40 cm

Ponorný mixér 5 v 1
Gallet MIX 526

• výkonný a tichý DC motor o příkon 800 W
• objem nádoby 1,2 l

• plynulá regulace otáček
• příslušenství: mixovací tyč z nerez oceli, 

dvojitá šlehací metla,
mísa 1,2 l s nástavci na krájení a strouhání, 

3 řezné kotouče, minisekáček vhodný
pro menší porce, bylinky 

1 499,-

Ponorný mixér 5 v 1
Gallet MIX 526

• výkonný a tichý DC motor o příkon 800 W
• objem nádoby 1,2 l

• plynulá regulace otáček
• příslušenství: mixovací tyč z nerez oceli, 

dvojitá šlehací metla,
mísa 1,2 l s nástavci na krájení a strouhání, 

3 řezné kotouče, minisekáček vhodný
pro menší porce, bylinky 

699,-

Rychlovarná konvice Hyundai VK 232
• příkon 2 000 W
• objem 1,7 l
• ukazatel množství vody
• Vyjímatelný a omyvatelný filtr
• materiál: nerez

1 599,-

Žehlička ETA Viento 628490010 napařovací
• příkon 2 200 W

• vysoký parní ráz 140 g/min
• speciální žehlicí plocha Eloxium

• svislé napařování a systém proti odkapávání
• samočištění, odvápňování, kropení, bezpečnostní vypínání

• extra dlouhý kabel 3 metry

Rychlovarná konvice Hyundai VK 232

seká, šlehá, mixuje, krájí, strouhá



Pračka Goddess
WFD1046D8S SLIM
• odhadovaná roční spotřeba energie 

195 kWh
• odhadovaná roční spotřeba vody

9 900 l
• LED displej, odložený start
• předem plněná úzká pračka
• účinnost praní A
• účinnost odstřeďování C 
• spotřeba energie 1,02 kWh
• spotřeba vody 47 l
• hlučnost (praní) 58 dB(A), 
• hlučnost (odstřeďování) 77 dB(A)
• rozměry (v x š x h): 85 x 60 x 42 cm

6 690,-

Vinotéka Hyundai 
VIN32DZ
• vnitřní objem 78 l
• duální zóna chlazení – nastavení 

dvou různých teplot 
• teplota nastavitelná v rozsahu 

12–18 °C (horní zóna), 8–18 °C 
(spodní zóna)

• kapacita 32 lahví
• max. rozměr lahve 8 x 33 cm
• LED displej s ovládáním
• vnitřní osvětlení
• spotřeba 0,45 kWH/24 h
• rozměry (v x š x h): 84 x 40 x 51 cm
• barva černá

5 499,-

Pračka Goddess 
WFE1035M8
• odhadovaná roční spotřeba energie 

167 kWh
• odhadovaná roční spotřeba vody 

9 200 l
• 15 programů
• LED displej, odložený start
• hmotnost 64,5 kg
• spotřeba energie 0,85 kWh
• spotřeba vody  43 l
• hlučnost praní 58 dB(A)
• hlučnost odstřeďování 77 dB(A)
• rozměry (v x š x h): 85 x 60 x 50 cm

5 990,-

Myčka Goddess 
DFC946DX8
• odhadovaná roční spotřeba 

energie 285 kWh
• odhadovaná roční spotřeba vody 

3 285 l
• 6 programů
• odložený start
• funkce přídavného sušení
• hlučnost 49 dB
• spotřeba energie 0,78 kWh
• spotřeba vody  9 l
• příkon: 1 930 W
• 1/2 náplň
• skryté topné těleso
• rozměry (v x š x h): 85 x 45 x 60 cm

6 990,-

ÚZKÉ PROVEDENÍ

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

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

Chladnička 2dv. Goddess 
RDB0143GW8
• užitný objem chladničky 171 l
• užitný objem mrazničky 41 l
• hlučnost 42 dB
• doba skladování při poruše 10 h
• spotřeba energie 0,62 kWh/24 h
• mrazicí kapacita 2,5kg/24 h
• automatické odmrazování lednice
• mechanické ovládání
• nastavitelný termostat
• výškově stavitelné nožky
• možnost změny strany otevírání dveří
• rozměry (v x š x h): 143 x 55 x 58 cm

Chladnička komb. Goddess 
RCC0180GW9
• užitný objem chladničky 179 l
• užitný objem mrazničky 70 l
• hlučnost 43 dB
• doba skladování při poruše: 15 h
• mrazicí kapacita 3,5 kg/24 h
• mechanické ovládání
• nastavitelný termostat
• automatické odmražování lednice
• 4 nastavitelné police z tvrzeného skla

v lednici
• 1 průhledný šuplík v lednici
• 4 průhledné přihrádky ve dveřích lednice
• 3 průhledné šuplíky v mrazničce
• výškově stavitelné nožky
• rozměry (v x š x h): 180 x 55 x 56 cm

5 690,-

7 790,-

Mraznička Goddess 
FSC0143TW8; šuplíková
• hlučnost 42 dB
• doba skladování při poruše 11 h
• spotřeba energie 0,61 kWh/24 h
• mrazicí kapacita 8,0 kg/24 h
• ovládání termostatem 
• 6 průhledných zásuvek
• výškově stavitelné nožky 
• možnost změny strany otevírání 

dveří
• rozměry (v x š x h): 143 x 55 x 58 cm

Mraznička Goddess 
FTD0301WW8; pultová
• hlučnost 42 dB
• doba skladování při poruše 40 h
• mrazicí kapacita 14,0 kg/24 h 
• klimatická třída N/ST 
• spotřeba energie 0,69 kWh/24 h
• spotřeba energie za rok 

253 kWh/rok
• hmotnost 50 kg
• celkový užitný objem 289 l
• ovládání termostatem 
• 1 drátěný košík
• 4 přepravní kolečka
• rozměry (v x š x h): 84 x 125 x 

60 cm

6 790,-

7 990,-



Pardubice,
obchodní centrum AFI Palác
Dne 4. října byla opětovně otevřena prodejna 

sítě Euronics v obchodním komplexu AFI Pa-

lác, který pár dní nato, přesněji 25. října 2013, 

oslavil páté narozeniny. Kdo 4. října přišel na-

vštívit prodejnu Euronics, která se přestěhovala 

z prvního do druhého patra, našel na 350 m2 

mnohem větší prodejní plochu a v  ní širokou 

nabídku notebooků, mobilních telefonů, table-

tů, ale třeba i televizorů a dalších elektrospo-

třebičů. Euronics – jak bývá dobrým zvykem 

– si připravil akční ceny na desítky vybraných 

produktů a některé slevy dosáhly až na 60 pro-

cent. Například tablet Acer bylo možné pořídit 

tento pátek místo za 4.590 korun za pouhých 

1.999 korun. 

Tato prodejna se nyní může pyšnit např. speciál-

ním kioskem pro on-line objednávky, ale i mo-

derním vybavením, jako jsou herní zóny nebo 

třeba zóny s kávovary, kde lze kávu ochutnat 

přímo z vybraného automatu. Zájem návštěvní-

ků byl opětovně obrovský, lidé využili i možnost 

po dobu čtyř dnů po otevření nakupovat na 

splátky bez navýšení nebo s dopravou zdar-

ma. Partnerem otevření byl i Elektrowin, v jehož 

stánku mohli příchozí odevzdat vysloužilé spo-

třebiče a získat další slevu na nákup. 

Olomouc, OC Šantovka
V pátek 18. 10. 2013 bylo otevřeno zcela nové 

obchodní centrum v  srdci Olomouce, kde se 

nachází i prodejna Euronics. Ta opět odpoví-

dá standardům kladeným na prodejní prostory 

této společnosti – zboží je tedy předváděno 

tak, aby bylo snadno dostupné a každý přícho-

zí si mohl bezbariérově a bezproblémově vy-

zkoušet výrobek, který ho zajímá. K dispozici 

má každý možnost konzultace s  vyškolenými 

prodavači. Obchod se nachází v  přízemí ob-

chodního centra.

První otevírací den byl ve znamení zájmu přede-

vším o televizory a tablety z letákové nabídky. 

LED televizor GoGen s úhlopříčkou 81 cm bylo 

možné pořídit s téměř 40% slevou za 4.999 ko-

run. Mnoho zákazníků využilo i možnost náku-

pu na splátky, kdy jim ke koupi televizoru stačilo 

zaplatit na místě jen 500 korun. „Skvělou koupí 

byla pračka Beko, která byla během otevíracího 

víkendu zlevněna o 58 % na pouhých 3.999 ko-

run, což je v energetické třídě A+ nevídané,“ vy-

počítává možnosti výhodného nákupu vedoucí 

prodejny Euronics v olomoucké Šantovce.

Pelhřimov, obchodní park
Nově otevřený obchodní park v severozápadní 

části města otevřel svoje brány 31. října. Jeho 

součástí je šest nově vzniklých prodejních 

ploch, mezi nimi i Euronics. Pelhřimov je po 

Znojmu a Olomouci další prodejnou sítě Eu-

ronics, kde našli uplatnění i uchazeči bez od-

borné praxe, evidovaní na úřadu práce. „Přijetí 

uchazečů z úřadu práce se nám osvědčilo. Vět-

šina pracovníků, které jsme takto dosud využili, 

se dokázala v každodenním provozu prodejen 

prosadit a přispět k  lepším prodejním výsled-

kům a vyššímu počtu spokojených zákazní-

ků,“ uvádí tiskový mluvčí Euronicsu Bohuslav

Komín. 

Jak je u Euronicsu zvykem, otevření nové pro-

dejny podpořila letáková akce s  mimořádnou 

cenovou nabídkou, jež přilákala stovky nedo-

čkavých zákazníků, kteří ji doslova zaplavili. 

Slevy se vyšplhaly až do výše padesáti procent 

a v letáku byla zajímavá nabídka produktů, po 

kterých je poptávka. Pelhřimovská prodejna 

Euronics nabízí ucelený sortiment elektra a do-

mácích spotřebičů s rozšířenou nabídkou mo-

bilních telefonů, tabletů a notebooků.

Nový Jičín, OC Tabačka
Jen pár dní poté, co vyšlo toto číslo Inspirace, 

otevře společnost Euronics 28. 11. 2013 další 

prodejnu v Novém Jičíně. I zde se pro zájemce 

chystají super slevy a překvapení na první den 

včetně bohatého programu od OC Tabačka. 

Zákazníci budou na místě moci využít kromě 

slev i možnost nákupu na splátky, takže se pro 

ně stane zboží ihned dostupnějším.

Čtyři nové prodejny v režii Euronicsu!

autor: Milan Loucký, foto: archiv Euronics

Měsíce září a říjen byly opětovně ve znamení otevření nových prodejen nebo znovuotevření 

prodejen modernizovaných. Pojďme se inspirovat novými prodejními prostorami, které pro vás

Euronics připravil!

I nové prodejny ctí pravidlo co nejjednoduššího
a bezbariérového přístupu k nabízenému zboží. 

Obchod Euronics najdete v OC Šantovka na druhém podlaží. Hned první den tu byla spousta zájemců, kteří si přišli 
především pro zvýhodněné zboží.

Ani v Pelhřimově při otevření nového obchodu to 
nebylo jiné: spousta zájemců čekala na příležitost 

nakoupit výhodněji dlouho před otevřením prodejny.

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

Vztahuje se na: 
• domácí spotřebiče
• spotřební elektroniku
• IT techniku
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jeme disk používat jako médium, které vám 

slouží jako rychlé zálohovací osobní úložiště, 

jež zvyšuje bezpečí souborů, se kterými pra-

cujete. WD SmartWare totiž umožňuje vybrat 

možnost zrcadlení souborů. To znamená, že 

jakmile získáte nebo upravíte nějaký soubor 

v počítači, tato změna se ihned uloží na disk. 

Tak máte jistotu, že při havárii pevného disku 

vašeho počítače o žádná svá data nepřijdete. 

A ještě něco. Uživatelé nemusejí být žádný-

mi počítačovými profesionály, kteří by museli 

zdlouhavě vybírat soubory, jež chtějí zálohovat. 

WD SmartWare nabízí dva pohledy na data, se 

kterými pracuje. První z  nich je obecný, kdy 

program automaticky najde všechny soubory 

patřící do  kategorií pošta, dokumenty, filmy, 

hudba, obrázky a  ostatní. Tyto kategorie si 

můžete nechat zálohovat i jednotlivě. Je tu ale 

i druhý náhled na data – profesionální –, kdy si 

necháte zobrazit adresářovou strukturu disků 

počítače a vy si pak sami vyberete konkrétní 

adresáře či soubory, které si necháte zálo-

hovat. Volba toho, kam budete zálohovat, je 

úžasně jednoduchá.

Domácí multimediální server
V současné době asi nejlepší síťové disky NAS, 

připojitelné k počítačové síti, vyrábí společnost 

Synology. Její novinky DiskStation DS214 

a DS214 Play jsou zařízení, která v sobě mají 

počítač a dvě volná místa pro umístění 3,5pal-

cových disků. Tyto sety můžete používat jako 

multimediální server pro všechna domácí zaří-

zení. Pokud si však koupíte verzi DS214 Play, 

získáte v současné sobě asi nejlepší multime-

diální server na trhu, který je optimalizován pro 

dodávání proudu dat do  zařízení připojených 

k domácí síti, jako jsou chytré televize a tele-

fony, tablety, ale i notebooky a stolní počítače.

Oba servery umožňují instalaci dvou pev-

ných 3,5palcových disků bez použití jakého-

koli nářadí. Prostě je vložíte do  připravených 

sáněk a ty následně zasunete do úložiště. To 

pak spustíte a za pomocí ovládacích progra-

mů (byly popsány při testu staršího modelu 

DS213j v Inspiraci číslo 4, na stranách 22–23) 

jej uvedete do provozu. Chceme jen upozornit 

na  to, že obě dnes popisovaná zařízení jsou 

špičkou v  multimediálních serverech. Uvidíte 

proč. 

Tato zařízení řeší komplexní problemati-

ku elektronického života, protože stejně jako 

domácí výkonný multimediální server mohou 

směrem do  internetu zastávat službu webo-

vého serveru, FTP serveru. Můžete dokonce 

využít vzdálený přístup z vašich zařízení typu 

notebook, chytrý telefon a  tablet odkudkoli, 

kde je dostupný internet (klient běží pod An-

droidem, Windows Phone i  iOS). DiskStation 

s  pomocí speciálního softwaru můžete ovlá-

dat i  na  dálku. Na  DiskStation může běžet 

i poštovní server. 

Doma můžete provozovat pod svým dohle-

dem webové stránky elektronického obcho-

du, který vlastníte. Zepředu lze připojit flash 

disk a nastavit, aby se jeho obsah automaticky 

uložil do vybraného místa v NAS serveru. Zaří-

zení může sloužit i jako tiskový server, ke kte-

rému připojíte tiskárnu, a tu pak sdílejí všichni 

uživatelé sítě. Stejně tak můžete přes USB 3.0 

připojit další externí disky a jejich kapacitu po-

tom nabídnout domácí síti ke sdílení. 

Ukládaná data lze šifrovat a  zabezpečit je 

prostřednictvím dvou režimů: RAID1, kdy se 

data zrcadlí na  oba disky, takže je máte pro 

jistotu uložena dvakrát. Dostupná kapacita 

úložiště je pak dána kapacitou menšího z pou-

žitých disků (doporučujeme ale používat vždy 

stejné modely se stejnou kapacitou). Při nasta-

vení RAID0 je dostupná kapacita rovná součtu 

kapacit obou vložených disků. Maximální ka-

pacita úložiště je 8 TB (2x 4TB disky zapojené 

v RAID0). 

Můžete dokonce zrcadlit 

vybrané adresáře počíta-

če, jak bylo popsáno u WD 

My Passport Ultra. Jakmile 

v  nějakém pro vás důleži-

tém adresáři změníte sou-

bor (opravíte obrázek nebo 

textový soubor), tento se 

ihned aktualizuje i  v  Disk-

Station. 

Všechny servery Syno-

logy NAS jsou navrženy 

s ohledem na úsporu ener-

gie. Mají ventilátor s  inte-

ligentní funkcí proudění 

vzduchu, který ochlazuje 

systém. Funkce omezo-

vání hluku má ve srovnání 

s  ostatními PC zařízeními velmi tichý provoz. 

Podpora funkce Probuzení přes LAN/WAN 

a plánované zapnutí a vypnutí ještě více snižují 

spotřebu energie a provozní náklady.

Kompaktní diskové úložiště NAS DS214 

(6.700 Kč, bez disků – ty si musíte sami přikou-

pit a nainstalovat) je určeno do domácnosti, ale 

lze ho používat i v menší firmě o několika lidech. 

Je osazeno dvoujádrovým procesorem s frek-

vencí 1,066 GHz, má paměť 512 MB DDR3. 

Synology DS214 nabízí vynikající výkon čtení/

zápisu, průměrnou rychlost přes 100 MB/s při 

konfiguraci RAID1 v  prostředí systému Win-

dows a rychlost více než 110 MB/s čtení.  

Synology DS214 Play je mediální server urče-

ný pro uživatele, kteří si chtějí na zařízeních NAS 

užít maximum zábavy. Zařízení má dvoujádrový 

procesor na  frekvenci 1,6 GHz a paměť RAM 

1 GB DDR3. Díky tomu patří mezi nejlepší NAS 

servery na trhu. Nabízí průměrnou rychlost čte-

ní 111 MB/s a zápisu 101 MB/s při konfiguraci 

RAID1 v  prostředí Windows. Zařízení DS214 

Play umožní překódování videí s  rozlišením 

1 080p Full HD a uspokojí tak fanoušky na vy-

soce kvalitní datové proudy videa.

Shrnutí
Zálohování je jednou z  nejdůležitějších čin-

ností a  oba typy zařízení ji zvládnou doko-

nale. Pokud máte doma chytrou televizi 

a  chcete si na ní pouštět videa (stejně jako 

na dalších mobilních zařízeních i počítačích), 

uvažujte o serveru NAS, jako je právě Syno-

logy.

Přenosný disk  
WD MyPassport Ultra
Tento disk se hodí především pro rychlou ar-

chivaci dat, jejich přenášení z jednoho zařízení 

na druhé a spolu s dodaným programovým vy-

bavením od společnosti WD umožňuje prová-

dět zálohy nejen na tento externí disk, který se 

k počítači připojuje přes rychlé rozhraní USB 

3.0, ale i na síťové disky NAS nebo do cloudo-

vého úložiště Dropbox (o něm i o těch dalších 

jsme psali minule). 

Disk My Passport nabízí vysokou kapacitu 

pro uložení všech vašich důležitých dat. Dodá-

vá se v elegantních barvách – červené, mod-

ré, černé a titanové – a s kapacitami 500 GB 

(1.700 Kč), 1 TB (2.500 Kč) a 2 TB (4.000 Kč). 

Součástí dodávky je elegantní pouzdro, které 

slouží proti poškrábání disku při jeho přenáše-

ní. Externí disky se dodávají se zálohovacím 

softwarem WD SmartWare Pro, který umož-

ňuje i  integraci se službou Dropbox. Před 

neoprávněným přístupem mohou být disky 

chráněny hardwarovým šifrováním a  heslem. 

Programové vybavení je k dispozici pro Win-

dows, ale i pro počítače Apple. 

Společnost WD tyto disky připravila ve sty-

lu co nejsnadnějšího ovládání, jaké si můžete 

představit. Po  připojení kabelem k  počítači 

spustíte instalační program, který do počítače 

umístí WD SmartWare. Ten slouží k přehledu 

o tom, jak plné jsou vaše disky, můžete nasta-

vit i různé způsoby zálohování. Verze Pro, kte-

rou si lze dokoupit, pak podporuje zálohování 

do cloudového (vzdáleného) úložiště Drop box. 

Velikost úložného prostoru na  Dropboxu si 

můžete přikupovat podle toho, jaké objemy 

dat na něj budete ukládat. Ale kupovat si tře-

ba dvouterabajtový disk jen kvůli tomu, abyste 

získali program pro zálohování dat na externí 

úložiště, se může zdát jako opravdový luxus. 

WD SmartWare ovšem umožňuje organizovat 

zálohování dat i síťové disky, připojené do vaší 

domácí sítě, tak zvané NAS (například WD 

Book Live, WD Book Live Duo). WD Passport 

Ultra můžete využít i  pro zálohování na  tento 

disk nebo jej používat pro přenášení velkých 

objemů dat (videa, písničky, fotky) do  jiného 

počítače, pokud máte třeba pomalé připojení 

k internetu nebo pomalou domácí síť. 

Kromě posledně jmenované činnosti – tedy 

přenášení souborů – vám vřele doporuču-

POČÍTAČE • exTernÍ ÚložiŠTě a MulTiMediálnÍ Servery

V naší rubrice se věnujeme otázce zálohování a ukládání dat tak, aby byla přístupná z vícero 
zařízení. Tentokrát se podíváme na dva zajímavé výrobky, které už jsou dostupné zájemcům. 
Každé z nich řeší trochu jinak problematiku úschovy dat a hodí se pro trochu jiný účel, ale o tom 
se dočtete dále.

Jak na zálohování a multimédia

WD My passport Ultra se vyrábí ve čtyřech barevných provedeních.

Náhled na data na jednotlivých připojených discích. Vlevo je 
stav pevného disku v počítači, směrem doprava pak najdete 
obsazenost připojeného disku My passport Ultra a dvou NAS 

serverů připojených k domácí síti. U verze WD SmartWare 
pro pak najdete informaci o tom, kolik prostorou máte na 

vzdáleném úložišti Dropbox.

Zálohování je snadné. Můžete si nastavit, aby se zálohovaná 
data i šifrovala – pak ovšem nesmíte ztratit zadané heslo. Zde 
je náhled podle typů souborů, kde zálohování jednotlivých 

souborů řídí WD SmartWare.

při zobrazení náhledu souborů můžete adresáře a soubory, 
které si chcete nechat zálohovat, vybírat sami.

Synology DiskStation DS214.

pohled na NAS server zezadu. Zde vidíte tichý ventilátor, který 
přizpůsobuje svoje otáčky výkonu právě potřebnému pro NAS, 

a dvě zásuvky USB 3.0 pro připojení externích pamětí nebo 
tiskárny. Vedle nich je pak ethernetové rozhraní, kam zasunete 

kabel, který zapojíte do směrovače.



Hvězda pro zábavu
Asus X75VB-TY073H
cena: 12.999 Kč

Hvězda pro úspěch
Acer Aspire S3-391
cena: 13.990 Kč

Bílý notebook určený pro domácí použití vyniká především rozměrným displejem o  úhlopříčce 

44 cm (17,3") s vysokým rozlišením 1 600 x 900 bodů. Pohání ho dvoujádrový procesor Intel Pen-

tium 2020M, 2,4 GHz spolu se 6 GB paměti RAM a samostatnou grafickou kartou nVidia GeForce 

GT 740M (2 GB). K dispozici je DVD vypalovačka, pevný disk s kapacitou 750 GB, klávesnice s nu-

merickým blokem a Windows 8. 

• Vstupy a výstupy (výběr): HDMI, VGA, 3x USB (2x USB 3.0), Wi-Fi, Bluetooth 

• Napájení: akumulátor Li-Ion, 4 400 mAh, šestičlánková, až 3 h

• Rozměry (švh): 420 x 39 x 280 mm

• Hmotnost: 3 kg

Ve zlatavé barvě můžete mít apartní ultrabook s dvoujádrovým procesorem Intel i3-3217U (1,8 GHz). 

Právě díky jemu a velikosti displeje 33,8 cm (13,3", 1 366 x 768 bodů) představuje S3 ideální kombi-

naci mezi přenosností, dobou provozu a výkonem. Vše doplňují 4 GB RAM, integrovaná grafika Intel 

HD 4000, a jak je u Aceru nyní zvykem, také kombinovaný pevný disk s kapacitou 500 GB doplněný 

o 20 GB SSD flash disk pro pohodlnější práci. A samozřejmě obvyklé Windows 8. 

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

• Napájení: akumulátor Li-Ion, 3 280 mAh, tříčlánková, až 6,5 h

• Rozměry (švh); hmotnost: 320 x 20 x 219 mm

• Hmotnost: 1,4 kg
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POČÍTAČE • hvězdné noTebooKy a TableTy

Hvězda domácnosti
Toshiba Satellite C55
cena:  9.990 Kč

Samsung Galaxy Tab 3 Kids
cena: 5.990 Kč

Kombinace domácího a přenosného notebooku s displejem střední velikosti (15,6“, tj. 39,6 cm, 

1 366 x 768 bodů) a standardní klávesnicí, tedy včetně numerického bloku. Uvnitř najdete procesor 

Intel Celeron 1005M pracující na 1,9 GHz, 4 GB paměti RAM, DVD vypalovačku a 500GB pevný 

disk, i když můžete mít až 1 TB. Pokud vás láká dobrý zvuk, je tady zabudována technologie DTS 

Sound.

• Vstupy a výstupy (výběr): HDMI, VGA, 3x USB (1x USB 3.0), Wi-Fi, Bluetooth

• Napájení: akumulátor Li-Ion, až 3,5 h

• Rozměry (švh): 380 x 33 x 240 mm

• Hmotnost: od 2,3 kg 

Povedený tablet pro předškoláky s displejem o úhlopříčce 17,8 cm (7“) a rozlišením 1 024 x 600 

bodů. Ke koupi je ve žluté barvě a pohání ho procesor s dvojím jádrem pracujícím na frekvenci 

1,2 GHz. Zabudován je 1 GB RAM a 8 GB prostoru na flash disku, který můžete rozšířit až o 32 GB 

na kartě typu microSD. Test (a další foto) v tomto čísle. 

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

• Napájení: akumulátor Li-Ion, 4 000 mAh

• Rozměry (švh): 190 x 10 x 110 mm

• Hmotnost: 300 g

vánoce s přenosnými hračkami
Z dnešní notebookovo-tabletové várky vaší pozornosti doporučujeme především parádní ultrabook 
Acer S3 a jeden z mála tabletů s Full HD displejem o úhlopříčce 8" – LG G Pad W500. Vedle něj tu však 
máme i tablet pro děti, jehož test také aktuálně přinášíme v tomto čísle na straně 27.

LG G Pad W500 
cena: 7.990 Kč

Tablet s dotykovou obrazovkou o úhlopříčce 8,3ʺ (21,1 cm) vyniká především rozlišením o něco 

vyšším, než jaké má Full HD (1 920 x 1 200 bodů), což je v rámci úhlopříčky unikátní. Pohání ho 

Android 4.2, čtyřjádrový procesor Qualcomm, 1,7 GHz a k dispozici máte 16 GB úložného prostoru, 

který můžete rozšířit o až 64 GB na paměťové kartě. Za pozornost stojí i vyspělé funkce dovolující 

například pracovat s až třemi aplikacemi v jednom okně. Tablet lze zapínat a vypínat dvojím pokle-

páním na displej. 

• Vstupy a výstupy: microUSB, sluchátka, Wi-Fi, Wi-Fi Miracast, Bluetooth

• Napájení: akumulátor Li-Ion, 4.600 mAh, až 3,5 h

• Rozměry (švh): 220 x 8 x 130 mm

• Hmotnost: 340 g 

máme i tablet pro děti, jehož test také aktuálně přinášíme v tomto čísle na straně 27.

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

Kompaktní notebook s dotykovým displejem s úhlopříčce 29,5 cm (11,6") a rozlišení 1 366 x 768 bodů 

vybavený dvoujádrovým procesorem AMD A4-1250. Zabudováno je plných 8 GB RAM, 500 GB pev-

ný disk a samostatná grafická karta AMD Radeon HD 8210. Výbornou výbavu doplňuje dotyková 

destička s podporou vícedotykových gest, zvuk v DTS a vše obsluhují 64bitové Windows 8. 

• Vstupy a výstupy (výběr): HDMI, VGA, 3x USB (2x USB 3.0), Wi-Fi, Bluetooth

• Napájení: akumulátor Li-Ion, tříčlánková

• Rozměry (švh): 290 x 36 x 220 mm

• Hmotnost: 1,4 kg

HP Pavilion TouchSmart 11-e000ec 
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Koncept drsného a  silného muže nahrazuje 

představa muže jemného a upraveného. Také 

proto se představuje tolik novinek v oblasti pří-

strojů pomáhajících v péči o  tělo a zdraví. Je 

přirozené, že právě zde bude řada lidí hledat 

vánoční dárky pro své blízké, a tak se vám jistě 

bude hodit, když si zopakujeme, co všechno 

můžeme od těchto přístrojů očekávat, na co si 

dát pozor a  jaké jsou nejnovější trendy v  této 

oblasti. 

Zářivý chrup
Víte, že zubní kaz je jedním z  nejčastějších 

problémů zejména u dětí? Se skončením po-

vinných zubních prohlídek ve škole se problém 

ještě zhoršil. Jednou z příčin jsou špatné ná-

vyky dětí a zanedbaná zubní hygiena. Pomo-

ci může dětský zubní kartáček v  provedení 

s  dětskými obrázky, který čistí zuby pomocí 

rychlých pohybů daleko účinněji než ten kla-

sický. Některé modely umí dokonce pohlídat 

délku čištění zubů a přivykat na  jejich čištění 

ty nejmenší. První kartáček je navržen pro děti 

od  čtyř měsíců do  dvou let pro péči o  první 

zoubky i dásně a pro každý další dětský věk je 

možné pořídit speciální zubní kartáček.

Mezi elektrickými zubními kartáčky pro do-

spělé si lze vybrat podle způsobu oscilace ště-

tin či některých jeho částí. Výhodou je pohyb 

do několika stran a výměnná hlava, které mů-

žeme zvolit podle toho, zda potřebujeme při 

čištění zuby současně vybělit, vyleštit, vyčistit 

perfektně mezizubní prostor, masírovat dásně 

nebo zajistit čistotu ortodontických pomůcek.

Síla vody
Vynikajícími přístroji pro odstranění nečistot 

zejména z mezizubních a špatně přístupných 

prostor jsou ústní sprchy (irigátory), které tla-

kovým proudem vody rychle vyčistí i ty nejužší 

mezizubní prostory, které se jinak čistí velmi 

obtížně. Nejefektivnější čištění je pomocí kom-

binace elektrického kartáčku a  ústní sprchy, 

proto v nabídkách obchodů najdete i  kombi-

novaný přístroj.

Zářivý úsměv je tedy na dosah.
Ústní sprchy jsou neprávem opomíjeným po-

mocníkem ústní hygieny. Kromě důkladného 

čištění nabízí i masáž dásní proudem vody, což 

je nejen prospěšné, ale i příjemné. 

Rovné vlasy, či kudrliny?
Asi záleží na  vkusu každého soudruha, jak 

zaznělo v  jednom známém filmu, přesto kaž-

dý účes potřebuje údržbu a přístroje, které ji 

provedou. Na první pohled nejtriviálnější je fén 

na vlasy, který ale v poslední době zazname-

nává mnohá vylepšení. Protože je důležité vla-

sy zachovat v dobré kondici, umí moderní fény 

zabránit vysokým teplotám při sušení a pomo-

cí ionizace zachovat hladkou a  lesklou struk-

turu vlasu. Ionizace zajistí hydrataci vlasů díky 

molekulám vody, které přitáhne do  struktury 

vlasu, takže nedojde k jeho přesušení a poru-

šení struktury. Důležité je i  nastavení výkonu 

ohřevu i  průtoku vzduchu, nejlépe v několika 

stupních. Pro fixaci účesu je výhodné vybavení 

tlačítkem studeného vzduchu. Moderní funkce 

pro automatické nastavení bezpečné teploty 

a průtoku vzduchu jsou novinkou stejně jako 

nové turbíny s  upraveným průchodem vzdu-

chu, které stojí za tišším provozem. 

Na vlasy s žehličkou
Žehlička na vlasy slouží kupodivu nejen k na-

rovnání vlasů, ale i k vytvoření zajímavých vln. 

Když jsem se to kdysi dozvěděl, chvíli mi tr-

valo, než jsem zjistil, jak že to ty dámy dělají. 

Ale je to prosté. Jednoduše pootočí žehličku 

o 180° a zahřáté vlasy tak ohýbají o hranu pří-

stroje. Jednoduché a tím geniální. Dámám se 

omlouvám za pro ně zbytečné řádky, zajímavé 

spíše pro nepoučené chlapy. 

U  vlasových žehliček je teplota žehlicích 

ploch zásadním parametrem, protože vlasy se 

jich přímo dotýkají a tak hrozí jejich poškození 

příliš vysokou teplotou. 

Podle studie výrobců by se vlasy neměly 

setkat s teplotou nad 200 °C, která může způ-

sobit trvalé poškození a změnit jejich strukturu. 

Jinak jsou ale odolné silné a jinak jemné vlasy. 
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DOmÁcÍ sPOTřEbIČE • péče o Tělo

Péče o tělo, jeho krásu a zdraví se stává stále více trendem doby. Ano, chceme být nejen zdraví, ale 
také krásní, a proto pečujeme o vlasy, pleť, zuby, svaly i vousy. Zatímco ještě nedávno byla kosme-
tika, depilace a úprava obočí či řas výsadou žen, dnes proniká i do každodenního života mužů.

krásou a zdravím
opojení

130–160 °C pro jemné, porézní vlasy 

160–180 °C pro normální nebo barve-

né či odbarvené vlasy 

180–200 °C pro silné, husté nebo 

nepoddajné vlasy 

Doporučené teploty  
nastavení vlasových žehliček:
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Trendy holení
Jak vyplývá z předchozího, holit lze celé tělo. 

Tradiční, žiletkovým strojkem nebo břitvou s ri-

zikem pořezání, nebudeme brát v  úvahu, ale 

zaměříme se na elektrické strojky.

Poslední novinkou je snaha o  odstranění 

nepříjemných pocitů při holení pomocí zchla-

zování pokožky, speciální chladicí lištou umís-

těnou mezi holicími lištami, u  planžetového 

strojku. Frézkové strojky využívají pro vylep-

šení pocitů při holení chladicí gel aplikovaný 

přímo strojkem. 

A pak že chlapi nejsou zženštilí…

Možná jste zaznamenali posun k  akumu-

látorovým strojkům, způsobený vývojem mo-

derních akumulátorů a  jejich lepší vlastnosti. 

V souvislosti s tím se mohlo holení přesunout 

do  sprch, což klade požadavky na  vodotěs-

nost strojků. Přístroj, který je ve spojení se sítí, 

se totiž nesmí používat ve vodě z bezpečnost-

ních důvodů.

Dalším požadavkem je uživatelský komfort, 

který poskytují hlavní výrobci pomocí automa-

tických nabíjecích a čisticích stanic. Po oho-

lení prostě strojek odložíte do stanice a ta se 

postará o  vyčištění, promazání, dezinfekci 

a nabití, takže při dalším holení je strojek per-

fektně přichystán. 

Dohladka
Oba holicí systémy, planžetový i frézkový, mají 

své zastánce, kteří na ně nedají dopustit. To je 

důkazem, že oba působí spolehlivě i přesto, že 

k výsledku používají různé cesty. 

Planžetový strojek klade důraz na tenounké 

planžety ve výkyvných držácích (celku říkáme 

opět planžeta), které jsou zpravidla dvě, do-

plněné střední stříhací planžetou pro zkráce-

ní delších vousů. To vše se ještě celé naklápí 

na kyvné hlavě. 

I frézkový strojek používá pro lepší kopírová-

ní tváře naklápění jednotlivých frézek i celé hla-

vy. Tyto strojky využívají zpravidla i nože s dvo-

jitým břitem, které vous mírně popotáhnou, 

než jej oholí. Na druhou stranu je kvůli objek-

tivitě třeba říct, že planžeta je tenčí než frézka. 

Zkrátka nelze jednoznačně rozhodnout, který 

strojek holí lépe...

Planžetový, nebo frézkový? Jste-li zvyklí 

holit se strojkem s  jednou či druhou techno-

logií, bude zpravidla nějakou dobu trvat, než si 

pokožka zvykne na holení druhým způsobem. 

Pokud chcete zkusit přejít ke druhé technolo-

gii, počítejte s tím. 

Vážení
Obezita je jedním z  novodobých problémů 

celé populace, proto nesmím zapomenout 

na osobní váhy, které kromě zobrazení hmot-

nosti osoby (některé až do  200 kg) nabízejí 

také řadu dalších funkcí. Nabídka je široká 

zejména z  hlediska designu, takže si každý 

vybere. U řady vah najdeme na nášlapné des-

ce kontaktní plošky (nemusí být zcela zřejmé), 

kterými přístroj umí změřit podíl nebo hmot-

nost kostí, svalové hmoty, tuku a vody v těle. 

Další možností je přiřazení údajů k jedné z ně-

kolika osob, které si váha pamatuje. Existují 

i váhy, které umí zapsat tyto údaje do progra-

mu na počítači a sledovat údaje několika osob 

dlouhodobě. 

Pečujeme o plíce
Ano, v  dnešním znečištěném světě je pro-

blém i v  tom, co dýcháme. Plíce sice vyčistit 

nemůžeme, ale můžeme vyčistit vzduch tak, 

abychom nedýchali prach, škodliviny a  ne-

čistoty, které nás v  důsledku mohou i  zabít. 

Je tedy zřejmé, že se hlavně v průmyslových 

oblastech a městech vyplatí čističky vzduchu. 

Ty díky výkonným filtrům zachycují téměř vše-

chen (99,97 % i víc) prach a spolu s ním i vět-

šinu alergenů, pyly, roztoče, a dokonce i bak-

terie. Některé čističky zabíjejí bakterie a  viry 

pomocí UV záření, které se dnes ze stejného 

důvodu začíná uplatňovat i  u  vysavačů. Pro 

chemické škodliviny bývají čističky vybaveny 

uhlíkovým filtrem, doplněným v některých pří-

padech o  filtr s  nanočásticemi stříbra, které 

ničí bakterie, viry, ale reagují i s nebezpečnými 

chemickými látkami. Dalším vybavením může 

být ionizace, která doplňuje záporné ionty 

do ovzduší, odkud se ztrácejí vlivem syntetic-

kých materiálů, smogu, kouře a dalších vlivů. 

Záporné ionty pomáhají z ovzduší odstraňovat 

nejmenší částečky nečistot.  

Tyto nejmenší částečky prachu jsou nejne-

bezpečnější. Vdechneme je totiž nejdál. Za-

tímco větší částice prachu se zachytí na nosní 

sliznici nebo průduškách, nejmenší doputují až 

do plicních sklípků.

Pro správné nastavení teplot tedy s  výho-

dou využijete žehliček s  nastavením teploty 

na displeji a elektronickým řízením, které udrží 

teplotu s  minimální odchylkou. Přesné řízení 

teploty znamená také možnost využití vyššího 

výkonu a tedy i zkrácení doby nahřívání. 

I zde je výhodou ionizace vlasů nebo auto-

matické vypnutí například po hodině provozu.

Vlasy samou loknu
Ano, řeč bude o kulmách. Pro klasické kulmy 

s  kulatým trnem, na  který se vlasy namotají, 

platí stejná pravidla a teploty jako u vlasových 

žehliček. Spíše jako fén se chová horkovzduš-

ná kulma, kterou můžete na  rozdíl od klasic-

ké či vlasové žehličky použít i na mokré vlasy. 

Horkovzdušná kulma může být vybavena řa-

dou nástavců různých průměrů s kartáči nebo 

vzduchovými hubicemi umožňujícími používat 

horkovzdušnou kulmu jako fén. Natáčení vlasů 

zpříjemňují kulmy s elektrickým rotujícím kar-

táčem. Ionizace je trendem, takže její účinky 

využívají i kulmy. 

Horkovzdušné kulmy bývají vybaveny řadou 

výměnných nástavců. Podle toho, jak upravu-

jete své vlasy, vybírejte i nástavce, a  to nejen 

z  hlediska průměru, ale i  funkce. Nástavce 

s trny slouží ke snadnějšímu natáčení, a pokud 

jsou trny zasouvací, je snadné i  odmotáváni 

vlasů. 

Nyní už i mužská záležitost
Už je to nějaký čas, co se objevily první stroj-

ky na odstraňování porostu mužské pokožky. 

Dnes již považujeme muže s hladkou pokož-

kou bez jediného chloupku za normální, a ne 

za  zženštilé primadony, jak tomu bylo kdysi. 

Proto jsou také metody pro epilace a depilace 

společné pro muže i ženy. 

Nejmodernější způsob odstraňování ochlu-

pení je epilace IPL, tedy intenzivním pulz-

ním světlem. Princip této metody spočívá 

ve  schopnosti světla změnit se v  teplo v  zá-

vislosti na barvě, na kterou dopadá. Zatímco 

světlé barvy světlo odráží a  ohřívají se málo, 

tmavé světlo pohlcují a mění jej v teplo. Vzpo-

meňte na  solární kolektory, které jsou černé. 

To je také důvod, proč IPL funguje nejlépe 

u osob s černým ochlupením, kdežto při svět-

lém vhodné zpravidla není. Silný světelný im-

pulz se v černých chloupcích změní na  teplo 

a  spálí je včetně vlasového váčku. Je to jed-

noduché, efekt je dlouhotrvající a  likviduje 

chloupky všech velikostí.

Epilace pinzetovými nebo kotoučovými 

přístroji vytrhávajícími chloupky je již tradiční 

a  její vylepšení spočívá hlavně ve způsobech 

zmírnění bolestivosti. Funguje zchlazování po-

kožky, masírování nebo napínání pokožky při 

trhání, ale v  tomto případě snad ani přístroj, 

který by bolest vůbec nepůsobil, vyrobit nelze. 

Výhody jsou zřejmé, vytržený chlup hned tak 

nenaroste, ale oproti IPL se nepodaří vytrh-

nout nevyrostlé a velmi krátké chloupky.

Jedním ze způsobů zmírnění bolestivosti je 

epilace pod vodou pomocí moderních vodo-

těsných strojků.

Zcela bezbolestná je depilace, tedy holení, 

pochopitelně v  případě, že se vám nepodaří 

nějakým nešikovným pohybem se žiletkovým 

holicím strojkem pořezat. U  planžetových 

a  frézkových strojků, jaké se používají i  při 

holení vousů, takové riziko není. Nevýhodou 

tohoto způsobu je rychlá obnova viditelného 

ochlupení a  tedy nutnost častého opakování 

holení.

DOmÁcÍ sPOTřEbIČE • péče o Tělo

Čistý vzduch je důležitý hlavně pro děti.

Holicí strojek s chlazením zažene nepříjemné pocity při holení. Správná teplota je důležitá při fénování vlasů… … a také při jejich žehlení… … i při kulmování.
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DOmÁcÍ sPOTřEbIČE • péče o Tělo

foto: Philips, Valera, Tefalautor: Bohumil Herwig, foto: Braun

Máme tu pro vás pár tipů na dobré dárky, které potěší dámy i pány. Vždyť dobře vypadat 
chce přece každý z nás a díky například holicímu strojku s unikátním chlazením máte šanci na 
pohodovější holení s nižším podrážděním pokožky. Nemluvě třeba o epilátoru s deseti tisíci 
štětinkami vibrujícími vysokou frekvencí…

Braun Cooltec CT2cc
cena: 5.199 Kč

Valera X-Style 645.01
cena: 1.749 Kč

Philips HP8361 ProCare Keratin 
cena: 1.499 Kč

Tefal PP1111V0 Unicef
cena: 599 Kč

Braun SE7921 SPA Wet & Dry 
cena: 3.499 Kč

Braun Cooltec CT2s
cena: 4.499 Kč

Pánský planžetový holicí strojek se zastřihovačem vousů a výbavou nejvyšší úrovně. V ceně totiž 

dostanete i automatickou čisticí jednotku. Základem strojku je trojitý holicí systém se dvěma nezá-

visle se pohybujícími holicími prvky. Čepel zachytí vousy rostoucí v různých směrech a ve spolupráci 

s kvalitní planžetou dovoluje jak suché, tak mokré holení, a to díky speciálnímu systému chlazení 

pokožky, dokonce bez gelu či mléka! Stav akumulátoru zjistíte na displeji a jedna hodina nabíjení 

postačí pro 45 minut používání. Je tu ale i rychlodobíjení pro jedno oholení.

• Provedení: černé

• Druh strojku: planžetový, trojitý holicí systém

• Rozměry (švh): nezjištěny

• Hmotnost: nezjištěna

Značka Valera se specializuje na vlasovou techniku už od roku 1955 a najdete ji mj. i ve špičkových 

hotelech po celém světě, např. i v proslulém Burj Al Arab v Dubaji. Multifunkční X-Style s třímetrovou 

šňůrou se skládá z keramické žehličky na vlasy (26 x 80 mm) s minerálem turmalín, krepovačky (50 x 

80 mm) a kulmy s maximální teplotou 190 °C. Potěší výborné zpracování, rychlé nahřívání, konstantní 

teplota a ergonomicky tvarovaná rukojeť. V ceně navíc dostanete i červenou brašnu, do které si mů-

žete všechno uložit.

• Provedení: černostříbrné

• Druh: kombinace žehličky na vlasy, krepovačky a kulmy

• Rozměry (švh): 360 x 45 x 40 mm

• Hmotnost: 860 g

Pokud hledáte šikovnou a levnou osobní váhu, určitě vás potěší, že z této putují dvě eura na konto 

Unicef. Navíc díky svému skleněnému a ozdobenému povrchu vůbec nevypadá špatně. S přesností 

100 gramů váží do 160 kg a výsledek ukazuje na rozměrném displeji o výšce 32 mm napájeném 

jedinou knoflíkovou baterií. Vypnutí a zapnutí je plně automatické. 

• Provedení: sklo

• Druh: osobní váha (do 160 kg)

• Rozměry (švh): 318 x 34 x 305 mm

• Hmotnost: 1,4 kg

Dámský epilátor se speciálním  peelingovým kartáčkem (deset tisíc štětinek vibrujících vysokou 

frekvencí) odstraňujícím odumřelé kožní buňky a dvěma rychlostmi, vybavený systémem Silk-épil 7 

SkinSpa, který má odstraňovat i ty nejkratší chloupky, takže vám hladké nohy mají vydržet až čtyři 

týdny. Výkyvná hlava je vybavena 40 pinzetami, strojek je voděodolný a může být tudíž použit i ve 

sprše či vaně. Specialitkou je zabudované osvětlení, pohon obstarává akumulátor, který po hodino-

vém dobití vydrží asi 40 minut.    

• Provedení: bílé

• Druh strojku: pinzetový s masážním systémem

• Rozměry (švh): nezjištěny

• Hmotnost: nezjištěna

Pánský planžetový holicí strojek střední třídy (bez čisticí jednotky), se zastřihovačem vousů. I zde je 

základem trojitý holicí systém se dvěma nezávisle se pohybujícími holicími prvky a holit se můžete – 

díky speciálnímu systému chlazení pokožky bez gelu či mléka – jak na sucho, tak na mokro. CT2s 

pohání akumulátor typu Li-Ion (stav zjistíte na displeji) a hodina nabíjení postačí pro 45 minut používání. 

K dispozici je i pětiminutové rychlodobíjení, které postačí na jedno oholení. 

• Provedení: černomodré

• Druh strojku: planžetový, trojitý holicí systém

• Rozměry (švh): nezjištěny

• Hmotnost: nezjištěna

pro krásu i zdraví

Žehlička na vlasy s keramickou plochou napuštěnou keratinem je určena pro všechny délky vlasů. 

Ty jsou rovnoměrně rozloženy po destičce za pomoci jemných vibrací. ProCare Keratin má elektro-

nickou regulaci teploty (max. 230 °C), jejíž nastavení vidíte na displeji, a dobu ohřevu 30 s, přičemž 

připravenost signalizuje kontrolka. Pokud zapomenete žehličku vypnout, udělá to po 60 minutách 

sama. Přívodní kabel je dlouhý 2,5 metru a v ceně dostanete speciální teplovzdorné pouzdro.

• Provedení: černostříbrná

• Druh: žehlička na vlasy

• Rozměry (švh): nezjištěny

• Hmotnost: nezjištěna
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Kompaktní, jen 22 cm široký kávovar nebude za-

bírat příliš místa, je ale nutné počítat s doplňová-

ním kávy a vody, jejichž zásobníky jsou přístupné 

shora pod nenápadnými kryty. Jen v krytu kávy 

je šachta pro vsypání jedné porce mleté kávy 

krytá otočným víčkem. Na  pravém boku pod 

krytem najdete spařovací jednotku, kterou bude 

třeba jednou za čas opláchnout a promazat.

Jednoduchý ovládací panel se šesti tlačítky, 

velký barevný displej a  vypínač jsou jedinými 

ovládacími prvky. Nádobka na mléko pro jeho 

pěnění slouží k  výrobě cappuccina a  mléčné 

pěny. Pro snazší uskladnění je její výdejní hu-

bice zasouvací. Místo nádobky je možné zasu-

nout do přípojného místa hubici pro výdej horké 

vody. Dalším příslušenstvím je čisticí štěteček, 

mazací olej, indikátor tvrdosti vody a odměrka 

na zrnkovou kávu s klíčem pro nastavení hru-

bosti mletí kávy.

Ovládání
Po  prvním zapnutí systém načerpá 

vodu a  provede proplach, který pro-

vádí při každém vypnutí a  zapnutí 

přístroje. Tři tlačítka na  levé straně 

displeje slouží k  rychlé volbě nápoje 

a  ovládání jednotlivých pamětí. Další 

tři na  levé straně k  volbě speciálních 

funkcí, aroma kávy a vstupu do menu. 

V  něm lze spustit odvápnění, upravit 

teplotu vody, čas do  automatického 

vypnutí při nečinnosti, svítivost disple-

je, zapojení filtru nebo obnovit tovární 

nastavení. 

Paměť se zapíná dlouhým stiskem 

tlačítka a zapsat lze oblíbenou hladinu 

každého nápoje. 

Zkušenosti
Výroba kávy a espressa, které se liší hlavně 

množstvím vody, stejně jako cappuccina pro-

bíhá na jeden stisk tlačítka. Předtím je vhod-

né nastavit si množství nápoje do  paměti. 

K dispozici je jen jedna paměť pro každý ná-

poj, u cappuccina lze nastavit hladinu mléka 

i kávy, což je v této cenové hladině normální. 

Je však možné v  průběhu napouštění kávy 

(nebo i mléka) stisknout tlačítko a napouště-

ní zastavit na požadované hladině. Nastavení 

síly kávy lze změnit před každou přípravou 

nápoje, do  paměti se neukládá. Na  displeji 

se přístroj snaží napovídat piktogramy a krát-

kými mezinárodními slovíčky, což se většinou 

daří dobře, někdy je třeba zapojit trochu fan-

tazie nebo se podívat do  návodu. Zobrazu-

jí se také všechny chybové stavy, prázdné 

i plné zásobníky a průběh jednotlivých ope-

rací, kdy také napovídá, jaké je třeba použít 

příslušenství. 

Hodnocení
Přístroj s velmi dobrým poměrem kvalita/cena. 

Káva je vždy správně připravena s  krásnou 

oříškovou pěnou. Keramický mlýnek není nad-

měrně hlučný a  lze jej nastavit v širokém roz-

mezí. Velmi dobře pracuje nádobka s pěničem 

mléka, a to včetně jeho očisty. I když by to byl 

u této cenové hladiny nadstandard, je škoda, 

že není možnost nastavení více pamětí pro 

kaž dý nápoj. Věřím, že i displej by bylo možné 

lépe využít a  zobrazovat názornější piktogra-

my, případně české popisky pro navigaci. To 

bych ale opět chtěl funkce mnohem dražších 

přístrojů.

DOmÁcÍ sPOTřEbIČE • TeST

autor: Miloš Chadt, foto: Gallet, Hyundai

Galllet BOU742
Vodu ve skleněné nádobě ohřívá topné těleso 

skryté pod nerezovou plotýnkou ve dně konvi-

ce. Při ohřevu svítí pode dnem nádoby modré 

LED diody, které tak prosvěcují vodu. Plastové 

víko je otvíráno mechanismem v rukojeti, kte-

rý současně zabraňuje samovolnému otevření 

při převrhnutí konvice. Stejný mechanismus 

přiklápí ke stěně konvice filtrační sítko, které je 

pomocí kloubu spojeno s víkem konvice a ne-

jde oddělit, i  přesto, že je jeho vysunutí po-

psáno v návodu. Návod se tak bohužel stává 

největší chybou výrobku.

Zkušenosti

Z měření vyplývá, že ohřev jednoho litru vody 

spotřebuje asi 0,1 kWh energie za necelé čtyři 

minuty.

Vypínání probíhá vždy po  několikavteřino-

vém varu, kdy se pára dostane do  vypínací-

ho mechanismu. Madlo se dobře drží v  ruce 

a oba ovládací knoflíky jsou lehce ovladatelné 

palcem. Na testovaném kuse byly značky ob-

jemu asi o 3 mm výš, než odpovídalo správné 

míře.

Hodnocení

Designově velmi povedený přístroj, který při 

ohřevu prosvěcuje vodu modrým světlem, což 

je nadmíru efektní. Skleněná nádoba přispívá 

k  viditelnosti nečistot, což nutí nezanedbávat 

údržbu, ale může to být vnímáno i negativně, 

protože je třeba častější čištění skla i odvápňo-

vání. Velmi dobře je vyřešeno víko nádoby při-

spívající k  vysoké bezpečnosti při náhodném 

převrhnutí, ovšem filtr, který na bocích nedolé-

há, dobrý dojem kazí. 

Hyundai VK 740
Už při položení konvice do základny mne pře-

kvapil tón, kterým konvice oznámí zapnutí. 

Víko otevírané tlačítkem na vrcholu madla drží 

bezpečně a tím chrání proti opaření při převrh-

nutí konvice. Sítko v hrdle konvice lze vyjmout 

o  trochu komplikovaněji, než jsem očekával, 

takže vám hned tak lehce nevypadne.

Zkušenosti

Možnost nastavení teplot od  60 °C do  100 

°C poskytuje úsporu až 57  % energie. Při 

zapnutí se automaticky zvolí teplota 100 °C 

a jeho přidržením zvolíme dohřev, indikovaný 

blikáním podsvětlení. Dohřev udržuje teplo-

tu mezi 85 °C a 100 °C. Vedlejším tlačítkem 

můžeme přepínat další teploty, přičemž ka-

ždá z  nich je indikována jinou barvou pod-

svícení. Elektronická regulace teploty vypí-

ná ohřev velmi přesně zejména při středním 

naplnění.

Hodnocení

Každá úspora energie je dobrá nejen proto, že 

ušetří naše peníze, ale také planetu, na které 

chceme žít. Konvice Hyundai VK 740 generuje 

úsporu pokaždé, když ohřívá vodu na  méně 

než 100 °C. Navíc dává uživateli rychlý přehled 

o  svém nastavení barevnou signalizací. Elek-

tronická regulace teploty vypíná ohřev s  vy-

sokou přesností a užitečnou funkcí může být 

i udržování teploty.

Drobnou připomínku mám k  provedení 

madla přístroje, které je zřejmě kvůli designu 

kulaté. Ergonomické tvarování madla by jinak 

výbornému výrobku prospělo.

TeST • DOmÁcÍ sPOTřEbIČE

varné konvice Gallet bou742 a hyundai vK740

Skleněná proti úsporné
Do testu se dostaly dvě zajímavé varné konvice. Gallet 
BOU742 vyniká skleněným tělem s modrým podsvícením 
doplněným černým plastem s nerezovými doplňky. Konvice 
Hyundai VK740 je nenápadná a jen malý ovládací panýlek na 
držadle prozrazuje, že umí ohřát vodu na různé teploty.

cena: 699 Kč

příkon udávaný/
měřený:

2 000 W/2 000 W

min. a max. objem: 0,5 l a 1,7 l

rozměry (švh); 
hmotnost:

225 x 255 x 165 mm; 
1,11 kg

cena: 999 Kč

příkon udávaný/
měřený:

2 000 W/1 970 W

příkon stand-by: 0,3 W

min. a max. objem: 0,5 l a 1,7 l

nastavitelné teploty: 60 °C, 70 °C, 80 °C, 
90 °C, 100 °C, 100 °C 
s dohřevem

rozměry (švh); 
hmotnost:

230 x 255 x 150 mm; 
0,90 kg

Varná konvice Gallet BOU742

Varná konvice Hyundai VK 740

Elegantní konvice s osvětlením prostoru na vodu a s barevnou signalizací teploty vody.

10
0% TESTOVÁNO

TIP
INSPIRACE

espresso philips Saeco hd8763

Pokud si právě ťukáte na čelo a říkáte, že se automatický 
kávovar dá sehnat za cenu už kolem sedmi tisíc a tento 
stojí dvakrát tolik, pak srovnáváte nesrovnatelné. Ká-
vovar Philips Saeco HD 8763 je totiž o třídu výš. Oproti 
levnějším modelům má zásobník na mléko s výrobníkem 
pěny, který umožňuje opravdu bez práce a rychle vytvořit 
řadu cappuccin okamžitě po sobě, lze použít jak zrnko-
vou, tak mletou kávu, díky ovládání s displejem umož-
ňuje přesně nastavit množství kávy i mléka, a navíc to 
celé uložit do paměti. Tak se na něj podíváme blíže.

automat za rozumnou cenu

Kávovar dokáže připravit kávu vždy správně, a navíc s krásnou oříškovou pěnou.

cena: 14.990 Kč

druh přístroje:
automatické 
s keramickým mlýnkem 
a displejem

tlak spařování: 15 bar

příkon maximální; 
stand-by:

1 850 W; 0,2 W

druhy nápojů; 
paměť:

espresso, káva, 
cappuccino; ano, jedna 
pro každý nápoj

zásobníky voda; 
káva

1,7 l;  250 g zrnkové kávy

rozměry (švh): 215 x 330 x 429 mm

Espresso Philips Saeco HD8763

10
0% TESTOVÁNO

TIP
INSPIRACE
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Kromě designu je po rozbalení nápadná pří-

vodní šňůra, které je už na první pohled hodně. 

Má být třímetrová, já naměřil 306 cm. To určitě 

zpříjemní žehlení. Rozmístění ovládacích prvků 

nepřekvapí, vše je tam, kde jsme zvyklí. Nasta-

vení množství páry mezi tlačítky pro parní šok 

a kropení je příjemné a logické. Tlačítko Self 

Clean vedle otočného voliče teploty je snadno 

dosažitelné palcem.

Pohodlné doplňování vody můžeme provést 

i rovnou z kohoutku, po odkrytí velkého otvoru 

ve špici žehličky. Kroužek kolem hrdla dobře 

těsní, takže voda nevyteče ani při otočení pří-

stroje špičkou dolů.

Praktické zkušenosti
Nastavení teplot je důležité pro správné žehlení 

látek, proto jsem změřil jejich průběh v ozna-

čených polohách. Naměřené hodnoty ukazují 

na malé rozmezí pracovních teplot v porovná-

ní s jinými bimetalovým termostatem řízenými 

přístroji. 

Bezpečnostní funkce Auto Shut Off odpojí 

žehličku po 30 s při jejím položení v pracovní 

poloze bez pohybu a při stání na základně za 

10 min a 3 s. 

Vyžehlil jsem hromadu prádla a musím oce-

nit, jak se žehlička dobře drží a ovládá. Velký 

výtrysk páry při použití tlačítka parního šoku 

může překvapit. Umožňuje ho nová konstruk-

ce se dvěma parními komorami, pro průběž-

né napařování a parní šok zvlášť. Komora pro 

parní šok je připojena k tryskám ve špici žeh-

ličky. Tím dochází k vypuštění páry o velkém 

objemu (140 g/min) a pod daleko vyšším tla-

kem. Poznáte to zejména při svislém napařo-

vání, při kterém je velký objem i tlak páry výho-

dou. Protože mám při žehlení rád hodně páry, 

spotřeboval jsem za hodinu žehlení asi tři a půl 

odměrky vody. Plnění širokým otvorem je jed-

noduché. Rychlý přenos tepla žehlicí plochy, 

který inzeruje výrobce, stojí zřejmě za menším 

rozmezím pracovních teplot.  

Při svislém napařování se žehlicí plocha ne-

dotýká látky, proto je výhodné využít stupeň 

teploty 3.  Vydatný oblak páry látku rychle 

zbaví záhybů. Vyžehlil jsem tak látkové foto-

grafické pozadí, které je pro žehlení na prkně 

příliš rozměrné. Hodí se ale hlavně k narovná-

ní pomačkaných obleků či šatů, které nejsou 

znečištěné. Pára může také odstranit zápach. 

Hodnocení
Potěšilo mne, že ETA na zákaznících nešet-

ří. Je to zdánlivě maličkost, ale síťová šňůra 

je delší, než je udáváno, což se dnes vymy-

ká zvyklostem. Zvlášť pokud máte nevhodně 

umístěné zásuvky, delší síťovou šňůru oceníte. 

Rozžehlení záhybů je snadné i díky silnému 

parnímu rázu na špičce žehlicí plochy a žehlí 

se dobře i okolo knoflíků. Žehličku mohu s klid-

ným svědomím doporučit.

TeST • DOmÁcÍ sPOTřEbIČE

autor: Miloš Chadt, foto: Bosch

DOmÁcÍ sPOTřEbIČE • TeST

Vysavač v  krabici působí jako malý přístroj, 

protože je balen v částečně rozloženém stavu. 

Tělo vysavače opatřené kloubem je pro pře-

pravu v kloubu jakoby „zlomeno“ a spodní sací 

hubice s  elektrickým rotačním kartáčem je 

oddělena, stejně jako nabíjecí stojan skládající 

se ze dvou kusů a nabíječky. Složení vysavače 

i  stojanu je však velmi snadné. Vše stačí za-

sunout do sebe a díly se samy zajistí pomocí 

západek. Oddělitelný ruční vysavač je vybaven 

úzkou sací hubicí, pomocí níž se dostanete 

i do těžko přístupných míst.

K  oddělení přední průhledné části ručního 

vysavače slouží západka na  spodní straně. 

Sem se sbírají nečistoty, takže je nutné ji ote-

vírat poměrně často. Filtrace nečistot je dvoji-

tá. První filtr tvoří tkanina hustá asi jako sítko 

na  čaj, která zadrží všechny velké nečistoty 

a vlákna. Na jemný filtr, který těsně následuje, 

zbývá velmi jemný prach.

Ovládání
Ruční vysavač lze ovládat po  jeho uvolně-

ní z  těla tyčové části. Posuvným vypínačem 

na  tyčové části lze zapnout jeden ze dvou 

stupňů výkonu, zatímco na  těle ručního vy-

savače pouze jeden. Na něm najdeme i kon-

trolku, která signalizuje připojení k nabíjecímu 

napětí. Nesignalizuje průběh nabíjení ani jeho 

ukončení. Další kontrolka na  hubici tyčové 

části signalizuje provoz elektrického rotačního 

kartáče, který je v provozu vždy, je-li připojena.

Zkušenosti
Zajímavým údajem je doba vysávání po plném 

nabití akumulátoru, kterou jsem měřil s  tyčo-

vou částí. Při přepnutí na plný výkon vydrží 22 

minut do první známky poklesu výkonu (změ-

na zvuku) a 29 minut do konce použitelného 

sání. Při použití nižšího výkonu vydrží 32 a 38 

minut. Za tu dobu jsem vysál můj dvoupoko-

jový byt čtyřikrát. Na  jedno nabití tedy určitě 

uklidíte i velký byt. S vysavačem se dobře ma-

nipuluje jak na hladkých podlahách, kde k vy-

sátí postačí nižší výkon, tak i na kobercích, kde 

je logicky rozumné použít výkon vyšší. Vysy-

pávání nádobky na nečistoty se neobejde bez 

oklepání jemného i hrubého sítka, což je v této 

kategorii standard. Filtry lze 

vyprat, což je výhoda.

Nabíjení v  nabíjecím 

stojanu je trvalé, akumu-

látory jsou stále dobíje-

ny. Odběr je od 4 W při 

nabitých akumuláto-

rech do 7 W na začát-

ku nabíjení, které trvá 

asi 14 hodin při plném 

vybití.

Hodnocení
Tyčový vysavač 2 v  1 

Bosch BBH Move 5 je 

výborným pomocní-

kem pro rychlý úklid, 

kdy díky elektrické-

mu rotačnímu kartáči 

dobře uklidí jak hladké 

podlahy, tak i koberec. 

Jako ruční vysavač 

bude při ruce pro 

úklid drobných 

nehod.

Výborná je 

výdrž vysava-

če, která pře-

sahuje zaměření na rychlý lokální úklid a pře-

souvá jej k úklidu celého bytu, i  když jde jen 

o  akumulátorový vysavač. Nejde o  náhradu 

podlahového vysavače, ale může podstatně 

snížit nutnost jeho použití.

Jako chybu vidím způsob nabíjení, kdy ne-

dochází k  odpojení nabíjení po  plném nabití 

akumulátoru, ale ke  stálému odběru proudu. 

Bohužel tuto vlastnost má většina podobných 

vysavačů.

akumulátorový vysavač bosch bbh Move 5

Výborná je výdrž vysavače přesahující rychlý lokální úklid a přesouvající jej k úklidu bytu.

cena: 2.799 Kč

typ přístroje:
2 v 1 – ruční + tyčový 
s elektrickým kartáčem

filtrace: dvojitý filtr

akumulátor: NiMh 18 V

vybavení: úzký nástavec, nabíjecí 
stojan

rozměry (švh); 
hmotnost:

255 x 1 130 x 200 mm, 
4,44 kg

Bosch BBH Move 5

Akumulátorové tyčové vysavače jsou oblíbené pro rychlý úklid v domácnosti 
podobně jako ruční vysavače, ale umožňují také vysávání velkých ploch, což 
může z velké míry nahradit silný podlahový vysavač. Pochopitelně nemůžeme 
očekávat výkon podlahového vysavače s příkonem tisíc wattů, ale i tak 
nám může pomoci při běžném úklidu a oddálit použití výkonnějšího 
stroje. Zvlášť když nabízí takovou výdrž jako Bosch BBH Move 5.

S dlouhou výdrží

Bosch BBH Move 5 je skvělým pomocníkem v domácnosti se 
snadnou obsluhou a dlouhou výdrží.

žehlička eTa  viento 628

žehlička se dvěma komorami

Elegantní, výkonná, s dlouhou šňůrou. a s obrovskými parními rázy. To je nová ETa.

cena: 1.799 Kč

příkon udávaný/
měřený:

2 200–2 400 W/2 205 W

pára, parní ráz: 40 g/min, 150 g/min, 
vertikální napařování

zásobník na vodu: 300 ml

systém proti vodní-
mu kameni:

Anti Calc

bezpečnostní 
vypínání:

Auto Shut Off

rozměry (švh); 
hmotnost:

225 x 255 x 165 mm; 
1,11 kg

Žehlička ETA Viento 6284

Designově povedená žehličkaETA Viento 6284 s výrazným podstavcem 
mne zaujala na první pohled. Kombinace černého plastu se zelenou 
polotransparentní nádržkou upoutá jistě hospodyňky, ale mne 
budou spíše zajímat její vlastnosti. Žehlicí plocha s názvem 
Eloxium je inzerována jako plocha s vysokou kluzností 
a rychlým přenosem tepla. Vyzkouším i bezpeč-
nostní elektroniku Auto Shut Off.

Nastavení Náběhová teplota Min. teplota Max. teplota

min. 58 °C 43 °C 62 °C

1 92 °C 79 °C 99 °C

2 132 °C 121 °C 138 °C

3 176 °C 166 °C 180 °C

max. 208 °C 197 °C 213 °C
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Univerzální hrnec Philips HD 3037 je všech-

ny nahradí, a navíc umí připravit i marmeládu 

a upéct těsto, třeba jako bábovku či dortový 

korpus. Řekněte sami, nezní myšlenka jed-

noho víceúčelového přístroje, který využijete 

k mnoha činnostem, úžasně? Proto je mi líto, 

že se nepodařilo zapůjčit tento přístroj k  tes-

tům, ale i tak stojí za to si jej představit.

Jak vypadá
Kombinace bílého plastu s  nerezovým pota-

hem pláště a  chromované doplňky dodávají 

přístroji moderní design. Ze střední části ob-

vodu pláště vychází masivní plastové madlo, 

za které by se měl hrnec přenášet i s potravi-

nami uvnitř. Víko se odklápí směrem dozadu 

po stisku velkého tlačítka nad displejem. Ovlá-

dací panel s velkým centrálním LED displejem 

má čtyři velká nápadná tlačítka pro volbu pro-

gramu, teploty a udržování teploty. Další čty-

ři jsou méně nápadná a  slouží k  volbě času 

a odloženého startu. 

Zajímavé vybavení
Jako nevěsta věno nese s  sebou Philips HD 

3037 řadu příslušenství. Z  krabice vybalí-

te kromě hrnce i  napařovací košík pro vaře-

ní v páře, naběračku na polévky, lžíci na  rýži 

z plastu a odměrku. Nechybí ani návod k po-

užití a velmi zajímavé jsou dvě kuchařky, které 

budou vaší inspirací. První obsahuje 27 recep-

tů od polévek přes masná jídla až po těstoviny, 

kaše, jogurt a džem. Druhou kuchařku vytvořil 

speciálně pro tento přístroj slavný kuchař Zde-

něk Pohlreich. Není příliš objemná, ale věřím, 

že těchto 15 receptů bude stát za to.

Co umí
Nabízí jedenáct programů s  širokým rozsa-

hem teplot od 40 °C do 180 °C a časy od pěti 

minut až po deset hodin. Zatímco teploty jsou 

u všech programů nastaveny pevně, s jedinou 

výjimkou programu označeného jako zapéká-

ní s nastavitelnými teplotami od 40 °C do 180 

°C, čas přípravy u většiny programů měnit lze. 

Je ale nastaveno rozmezí odpovídající zvolené 

přípravě. Nejkratší nastavení umožňuje pro-

gram ohřev pro přípravu již uvařeného jídla – 

od 5 do 25 minut. Oprávněně krátké je i sma-

žení s nejdelší nastavitelnou dobou 59 minut. 

Naopak nejdelší čas lze zvolit u programu du-

šení, které probíhá při 90 °C, což je teplota pro 

takzvané pomalé vaření, které může trvat až 

deset hodin.

Pokud vás zajímá, jaké programy univerzální 

hrnec nabízí, zde je jejich výčet: rýže, rizoto, 

pilaf, džem, var, dušení, smažení, jogurt, ohřev, 

zapékání, vaření v  páře a  udržování teploty, 

které se aktivuje automaticky po skončení va-

ření, pokud jej povolíte. Udržuje jídlo na teplotě 

přibližně 73 °C.

Zajímavý dárek
Protože se blíží Vánoce, věřím, že Philips HD 

3037 může být vhodným dárkem pro mladé 

lidi, kteří mají zpravidla malý byt, ale i pro koho-

koli jiného, kdo rád vaří. Prakticky každý tako-

vý člověk uvítá přístroj, jenž spojí několik málo 

využívaných přístrojů v  jediný, který zvládne 

všechny potřebné funkce místo nich. Jen 

doufám, že časem budu mít příležitost tento 

přístroj otestovat, abych vám mohl přinést po-

znatky o tom, jak všechny funkce zvládá.

profil • DOmÁcÍ sPOTřEbIČE

autor: Miloš Chadt, foto: Rowenta

Bíločerná kombinace plastů doplněná plati-

novou metalízou působí elegantně a střízlivě. 

Displej se dvěma tlačítky pro volbu teploty je 

nejnápadnějším ovládacím prvkem, ale ne je-

diným. Až za hlavní části rukojeti je umístěn 

posuvný ovladač zámku rukojetí, který je při-

držuje v zavřené podobě. Ještě méně nápad-

ný je hlavní vypínač, který tvoří tenký posuvný 

prvek na  boku přístroje. Při pohledu do  ro-

zevřených čelistí žehličky zjistíte, že spodní 

žehlicí plocha je doplněna lištou z  měkkého 

plastu, která slouží k napínání vlasu při jeho 

žehlení. Ve spodním díle najdete také trysku 

ionizace. 

Jako příslušenství je přibalen speciální obal, 

který umožní sklidit ještě horký přístroj. Není 

tedy třeba čekat, než přístroj zchladne. 

Zkušenosti
Pro rozevření kleští žehličky je nutné posunout 

ovladač zámku dozadu, doporučuji přitom za-

tlačit mírně k sobě obě poloviny kleští, otevření 

jde lehčeji. Hlavní vypínač je pro moje velké 

ruce trochu menší, ale věřím, že dámám půjde 

manipulace s ním lépe. 

Žehlička nabízí nastavení teplot v  rozmezí 

130 až 200 °C v krocích po pěti stupních, tedy 

15 volitelných teplot. Měření každé z  těchto 

teplot ukázalo, že teploty jsou udržovány 

s  tolerancí ±1 °C, s  výjimkou doby náběhu 

(do 30 s), kdy se teplota dostane až 3 °C nad 

nastavenou hodnotu, aby se poté ustálila těs-

ně pod ní. K nastavení potřebné teploty vyu-

žijete tlačítka + a  – pod zeleně podsvíceným 

displejem. Jeho barva se ale změní, pokud 

teplotu nastavíte nad 170 °C na červenou. To 

má zřejmě upozornit na  to, že zvolená teplo-

ta může poškodit citlivější vlasy. Aby nedošlo 

k nechtěné změně teploty při práci s přístro-

jem, postačí podržet tlačítko + nebo – při po-

sledním stisku asi dvě sekundy a na displeji se 

objeví uzamčený zámeček, což naznačuje, že 

teplota nepůjde změnit. Pro odemknutí posta-

čí opět jedno z tlačítek dvě sekundy přidržet.

Praktickou část testu za mne provedla dlou-

hovlasá přítelkyně, a  přestože držela přístroj 

poprvé v ruce, neměla problém vlasy perfekt-

ně narovnat ani vytvořit vlny. Ty se vytvářejí po-

otočením žehličky o 180° tak, že nahřáté vlasy 

vlastně ohýbáte přes hranu žehličky. 

Hodnocení
Vlasová žehlička Rowenta Respectissim  

Liss&Curl SF7640 poskytuje přesné nasta-

vení teplot, které jsou podle mého názo-

ru ještě stabilnější, než je nutné. Praktická 

zkouška ukázala jednoduchost použití a vel-

mi dobré výsledky. Jednu drobnou výhradu 

mám k provedení hlavního vypínače, který je 

poměrně malý a  hůř se ovládá. Zajímavým 

a  užitečným nápadem je žáruvzdorný kryt, 

který umožní bezpečné uložení žehličky, 

i když je horká.

DOmÁcÍ sPOTřEbIČE • TeST

vlasová žehlička rowenta Sf7640

navlas přesně

Snadno použitelná, s displejem a vždy po ruce – tak bychom charakterizovali tuto kulmu.

cena: 1.999 Kč

pracovní napětí/
příkon:

110–240 V/35–36 W

ovládání: elektronické digitální

rozsah/počet teplot: 130–200 °C, 15 teplot

rozměry (švh); 
hmotnost:

325 x 40 x 30 mm

Rowenta SF7640

Zdravé, hebké a lesklé vlasy, to je dnes přání všech žen a dokonce 
i části mužů. A jak je člověk tvor nespokojený, tak ti, kteří mají 
vlasy rovné, chtějí zpravidla kudrliny a ti kudrnatí je chtějí mít 
rovné. To ale dnes není problém. Jedním z přístrojů na vytvoření 
rovných vlasů, ale i působivých vln, je vlasová žehlička Rowenta 
Respectissim Liss&Curl SF7640.

Teplota indikovaná na displeji je udržována velmi přesně a nehrozí tedy poškození vlasů.

univerzální hrnec philips hd 3037

opravdový univerzál

cena: 3.499 Kč

příkon: 860 W

počet programů: 11 + udržování teploty

objem hrnce: 5 l

příslušenství: parní košík, naběračka, 
lžíce na rýži, odměrka, 
2x kuchařka

rozměry (švh); 
hmotnost:

280,0 x 257,6 x 
353,6 mm; 4,56 kg

Univerzální hrnec Philips HD 3037

Pro víceúčelový hrnec Philips nejsou překážkou absolutně  žádné potraviny.

Vaříte rádi zdravě a chutně? Pak máte doma jistě 
parní hrnec, pomalý hrnec a možná i jogurto-
vač. Jednou za čas ale musíte něco usmažit, 
takže přibude fritéza či pánev. Pro přípravu 
rýže vlastní její milovníci určitě rýžovar. 
Docela velká hromada přístrojů, která 
většinu času zabírá jen místo v ku-
chyni, kde stojí nevyužita. 
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v  týdnu, pokaždé v  jiné části republiky, 

dokonce vystupujete i v Bratislavě. Pořád 

vás to ještě baví? Neříkáte si: Už bych měl 

zvolnit?

Když jsem měl padesát let a dali jsme dohro-

mady zájezdové divadlo, měl jsem obavu, že 

to nevydržím. Teď už se nesleduju, jestli mám 

ještě sílu. Nejdůležitější je, že mě to nepřestalo 

bavit. Jakmile začnete chodit do divadla jako 

do zaměstnání, jak to děláte bez chuti. Každé 

představení vás musí dráždit, musíte se těšit 

na něj, na diváky i na cestu domů po předsta-

vení.  To, co nám kočovníkům však chybí, je 

divadelní klub. Ne kvůli ponocování, popíjení 

atd. Ale kvůli setkávání, povídání, vymýšlení 

hned po představení.

Vy jste navíc režisér a divadelní principál. 

Jste přísný šéf?

Z boží milosti jsem vším tím, co jste vyjmenoval, 

a  jako řada vladařů bych tyhle úkoly s  radostí 

předal někomu jinému. Ale potřebuju k  práci 

lidi, se kterými si rozumím. Jenže oni buď stárli 

rychleji než já, nebo někam odešli, nebo je pro-

stě přestalo divadlo zajímat. Tak jsem to vzal 

na svá záda a můžu vám říct, že jsem prachmi-

zernej šéf. Já jsem hrající kouč, a  to je těžká 

pozice. Já jsem dobrák a namluvil jsem si, že 

to musí jít i po dobrém. Kouč, který seřve před 

zápasem parťáka, těžko může čekat, že na jevi-

šti bude zářit a brát divákům dech.

Chystáte ve svém divadle něco nového?

Dvacet let prohlašuju každou premiéru, kterou 

děláme, za  poslední. Tvrdím, že nevím o  ni-

čem, co bychom ještě mohli hrát. Faktem je, 

že zatím se vždycky nějaká komedie našla.

Jste známý zejména z komediálních rolí, 

ale nechtěl byste z té škatulky vystoupit 

a  střihnout si nějakou dramatickou roli 

v  divadle nebo ve  filmu? Něco jako byla 

třeba postava letce, který se vrátil po vál-

ce z Anglie a prožívá dobu po roce 1948 

ve snímku Hřbitov pro cizince?

A jak! A jak se mi po ní stejská! Často nenápad-

ně naznačuju, že bych takovou roli bral všemi 

deseti, ale herec je námezdní síla a čeká, až 

zazvoní telefon. Třeba Vlasta Burian měl po-

dobný problém a nedokázal ho vyřešit – měl 

vlastní divadlo, spoustu prostředků, vynikající 

soubor, ale přesto vždycky couvnul.

Když se na vás nedívám a jen vás slyším, 

jako by vedle mě seděl Maxipes Fík. Je 

v  tom nějaký rozdíl, pracovat na pořadu 

pro dospělé, nebo pro děti?

Nikdy jsem v tom rozdíl nedělal a neviděl. A ni-

kdy jsem tu hranici ani nevytyčil. Nejdůležitější 

je mít kolem sebe lidi, kteří se baví stejnými 

věcmi jako vy. Ale když jste zmínil Maxipsa 

Fíka, vzpomněl jsem si na  takovou drobnou 

zajímavost. Já jsem Maxipsa Fíka namlouval, 

aniž jsem ho viděl se pohnout. Dostal jsem jen 

pár skic, text a namluvil jsem ho. Teprve pak 

vznikal film. A  Maxipes Fík dostal od  Supra-

phonu deset diamantových desek. Schválně, 

existuje někdo další?

Už jsme se bavili o vašem pracovním na-

sazení, ale umíte odpočívat?

Odpočívám při tenisu, který provozuju aktivně 

i  pasivně, dělám na  chalupě, ale na  divadlo 

myslím čtyřiadvacet hodin denně. Já nějakým 

periferním viděním a  vnímáním všechno při-

pravuji pro jeviště.

Ptám se taky proto, že člověk normálně 

relaxuje po práci v kruhu rodiny, ale vaše 

žena je zároveň manažerkou vašeho di-

vadla, takže si ten oddych úplně nedoká-

žu představit…

Nejhorší je mít vedle sebe pracovitého člově-

ka, to se vůbec nedá relaxovat – to se stydíte, 

že ona ještě může, a zalejzat před ní pod po-

stel, abyste si odpočinul, je dost nepohodlný. 

Když už je zle, tak sebou prostě fláknu, ať se 

děje, co se děje, a sleduju přitom třeba i poli-

tiku – tak je vám asi jasné, v  jakém jsem v tu 

chvíli stavu.

Takže sledujete povolební dění?

Sleduji to, ale marně. Nerozumím tomu, takhle 

složité hře. Jsem šťasten, že nemusím rozho-

dovat. 

Spousta vašich kolegů si to v parlamen-

tu zkusila, vás by to nelákalo? Nebo co 

kdybyste dostal nabídku na post ministra 

kultury?

Já bych určitě řekl: Ne, ne, ne.

Sám bavíte lidi už spoustu let, ale máte 

v rodině někoho, kdo pobaví vás? Podědil 

někdo vaše komediální geny?

Dcera Terezka má ročního chlapečka, který 

se jmenuje Oskar. To je jediný Oskar, které-

ho jsem dostal (smích) – jen zatím nevím, jak 

na  tom bude. Ale další dcera Zuzanka přede 

mnou dlouho tajila, že ji divadlo baví. Já jsem ji 

bral na natáčení televizních kabaretů, ale nikdy 

jsem nechtěl děti někam nasměrovávat nebo 

z  protekce dostávat. Zuzanka hraje amatér-

ské divadlo a umí výborně fabulovat – když se 

dostaneme do dialogu, tak mě s ní baví stát 

na imaginárním jevišti a vést dialog. Ona taky 

každý telefonát končí smíchem a  na  to já už 

se těším. Tedy ne že bych chtěl, aby ten hovor 

rychle skončil, ale to její usměvavé rozloučení 

mě vždycky potěší.

Pro čtenáře musím vysvětlit, že tenhle 

rozhovor vzniká na  veletrhu elektroniky 

a elektrospotřebičů. Vy jako vyučený au-

tomechanik byste měl být technický typ, 

ale co nejmodernější technika  –  tablety, 

počítače, mobilní telefony?

Celé moje vyučení automechanikem je mi k ni-

čemu, protože z toho všeho zůstaly jen volant 

a kola pod vozem. Ovšem elektroniku obdivuji. 

A  mám v  sobě vůči ní podivnou urputnost – 

na všechno si musím přijít sám. Třeba s počí-

tačem je to opravdu fuška, ale nevzdávám se. 

Systémem pokus-omyl se dostávám drobnými 

krůčky dopředu.

A co vnoučata? Neobracíte se na ně, po-

kud něčemu nerozumíte?

Mám čtyři vnuky a dvě vnučky, a  když něco 

s počítačem nebo mobilem dělám, tak obrace-

jí oči v sloup. Ale suverénně mi poraděj, i když 

v  hlubokém opovržení. (smích) Oni ve  svých 

hlavičkách vůbec nedokážou pochopit, že 

může existovat někdo, kdo tomu nerozumí.

Za chvilku jsou tady Vánoce. Nesonduje-

te, jestli si vnoučata přejí něco z elektro-

nických hraček pod stromeček?

Já se bojím, že všechno mají. My bychom si 

s manželkou ani netroufli jim něco z toho kou-

pit. To musejí jít s námi, jinak bychom se určitě 

nestrefili.

Když jsme u Vánoc – co vy a vánoční zvy-

ky, dodržujete nějaký rituál?

Rozsvítíme celý dům, ve  všech oknech jsou 

hvězdy a celá chaloupka svítí jako v pohádce.

Vaší letošní novinkou jsou Hrabalovy Ta-

neční hodiny pro starší a pokročilé, kte-

ré jste upravil pro divadlo. Je to vlastně 

obnovené představení po téměř třiceti le-

tech. Změnila se ta hra nějak od dob, kdy 

jste ji uváděli v Divadle Semafor?

Neměnil jsem nic – to by byla svatokrádež. 

V době, kdy jsme hru nastudovali, lidi po Hra-

balovi lačnili. A  jsem rád, že se pořád najde 

spousta diváků, kteří si chtějí osvěžit paměť 

a poslechnout si moudré zajímavé slovo pana 

Hrabala. Jsem na Taneční hodiny pyšný. Tyto 

věci jsou zlatým pokladem. Nechci žehrat, ale 

při záplavě filmů a  televizní zábavy řada lidí 

na tyhle poklady zapomíná. Navíc jsme tu hru 

nastudovali s  tím, že příští rok uplyne sto let 

od narození pana Hrabala. Už jsme také do-

mluvení v Nymburku, kde prožil dětství a do-

spívání, že  tam budeme hrát. Je to náš dá-

rek a věříme, že nám pan Hrabal dá na pivo. 

(smích)

S divadlem jste začínal v šedesátých le-

tech, takže můžete hodnotit: změnili se 

nějak diváci za to půlstoletí?

Divák pro mě byl vždycky záhada. Za bývalého 

režimu byli lidé vděční za každou narážku, kte-

rá se vysmívala politice, v níž jsme žili. Těšili se, 

že budou moct číst mezi řádky. A my byli šťast-

ní s nimi, že jim to můžeme nabídnout. Ovšem 

ve chvíli, kdy je všechno povolené a herec ztrá-

cí terč, je nesmyslné v  tom pokračovat. To je 

třeba jedna ze změn. Také vždycky byla velká 

dřina vymyslet pointu gagu nebo představení, 

protože inkvizitoři byli vzhůru. A byla velká ra-

dost hledat a nacházet, jak je obelstít. Dneska 

často stačí jen nějaká vulgarita. Obecně však 

mají dnes věci jinou poetiku, chuť diváka děsit, 

traumatizovat, jiný rozměr. Ale je to tak, jak to 

vždycky bylo – střídání generací, humoru, ná-

zorů. Je to zákonité.

U ženy bych si netroufl, ale u vás to připo-

menu – letos vám je 71 let. Přesto uvádí-

te zájezdní představení jednou i dvakrát 

ROZHOVOR • JoSef dvoŘáK

S moderní elektronikou
mi radí vnoučata

S rozpačitým úsměvem kuchaře Svatopluka Kuřátka, hlasem Maxipsa Fíka a krokem Hrabalova 
tanečního mistra baví Josef Dvořák diváky už téměř půl století. Oblíbeného herce mohou diváci 
spatřit v akci na vlastní oči, protože se svou Divadelní společností jezdí po celé republice. 
Ani v jedenasedmdesáti letech na odpočinek nepomýšlí. „Nejdůležitější je, že mě divadlo nepře-
stalo bavit. A divadla jsou plná natěšených lidí,“ láká diváky Josef Dvořák.

Josef Dvořák se narodil v roce 1942 

v Horní Cerekvi. Nejprve hrál v ochot-

nickém divadle v Kadani a později 

v ústeckém Kladivadle. Začátkem 

70. let nastoupil do pražského divadla 

Semafor, kde oslnil už během zkoušek 

Kytice. Právě role Vodníka v téhle hře 

patřila dlouhá léta k jeho vůbec nejslav-

nějším. Později se názorově i umělecky 

rozešli s šéfem divadla Jiřím Suchým, 

a tak začátkem 90. let založil vlastní 

Divadelní společnost Josefa Dvořáka. 

S představeními Taneční hodiny pro 

starší a pokročilé, S Pydlou v zádech 

a dalšími slaví stále úspěchy. Diváci 

znají Josefa Dvořáka také z mnoha 

filmů a seriálů – patří k nim například 

Nemocnice na kraji města, Rozpaky ku-

chaře Svatopluka či snímky Jáchyme, 

hoď ho do stroje nebo Černí baroni.

Curriculum vitae
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Valachy – Lanterny, Horalu či Galiku, kde nově 

zahájili výrobu vlastních frgálů.

Thajské masáže a saunové rituály
Po aktivně prožitém dni přijde vhod kvalitní re-

laxace. I tu si ve Velkých Karlovicích můžete 

užít plnými doušky. Pro širokou veřejnost je 

denně od 7 do 22 hodin otevřené Wellness 

Horal v hotelu Horal s trojicí termálních bazénů 

se slanou vodou vyhřívanou na 36 °C. Sou-

částí je i fitness centrum a rozlehlý saunový 

svět s nabídkou thajských, ayurvédských a ba-

lijských masáží i kosmetických ošetření. Zažít 

tu můžete i stále populárnější saunové rituály.

Náš tip: Vyhlášené je také centrum L-Spa 

v  hotelu Lanterna, z  jehož relaxační terasy 

můžete při popíjení bylinkového čaje pozo-

rovat ruch na sjezdovce Razula na protějším 

svahu.

Velké Karlovice historicky patří k nejvyhledá-

vanějším zimním střediskům na Moravě. V mi-

nulosti si tu řada kdysi státních podniků zřídila 

rekreační chaty, hotely či areály s  lyžařskými 

vleky. Ty po roce 1989 a změně vlastníků ne-

zanikly, naopak se mnohé dočkaly moderniza-

ce a nových služeb. Velké Karlovice tak dnes 

nabízejí komfort srovnatelný se světovými 

středisky uprostřed krásné valašské krajiny 

s vynikající a typickou krajovou kuchyní a tu-

zemskými cenami.

Několik areálů na jednom místě
Zimní radovánky si ve Velkých Karlovicích užije 

opravdu každý. Lyžaři mohou brázdit sjezdov-

ky hned několika ski areálů, k těm nejznáměj-

ším patří Razula, Machůzky nebo Kyčerka. 

Další, menší vleky najdete u rekreačních chat 

a do dvaceti minut cesty autem můžete navští-

vit další vyhlášená střediska – Kohútku, Bílou, 

Soláň nebo třeba Pustevny.

Ačkoli valašské kopce na pohled vypadají 

na mírné profily, najdete tu i sjezdovky s délkou 

přes kilometr a převýšením přes 200 metrů. Na 

jedné z  nich, FISS sjezdovce Razula, trénuje 

známý sjezdař Martin Vráblík. Nechybí ale ani 

spousta mírných svahů pro začátečníky a děti.

Náš tip: Málokdo vydrží lyžovat celý den. 

Zpestření nabízí Ski areál Razula, kde mají 

snowtubing. Navíc tu můžete využít bonuso-

vou akci „Lyžuj a plav“ – k vybraným skipasům 

získáte hodinový vstup zdarma do termálních 

bazénů Wellness Horal.

Na běžkách „od cedule k ceduli“
Velké Karlovice jsou čím dál populárnější také 

mezi běžkaři. Pro začátečníky a méně zdatné 

sportovce je v údolí upravováno 40 km stop, 

ti zdatnější najdou dalších 50 km na okolních 

horských hřebenech až ke Vsetínu. Zvláště 

méně zdatní běžkaři jistě ocení kvalitně znače-

nou síť jedenácti okruhů přímo ve Velkých Kar-

lovicích, které patří k nejdelším obcím v České 

republice. „Od cedule k ceduli“ měří přes de-

set kilometrů. Za celý den na běžkách tak ani 

nemusíte opustit hranice obce.

Náš tip: Pokud nemáte vlastní běžky, mů-

žete si je vypůjčit ve Ski areálu Razula.

Ochutnejte kyselici a frgál
Valašsko proslavila typická krajová kuchyně. 

Kdo má chuť na kyselici, halušky, frgály a další 

valašské speciality, nepřijde zkrátka. Stačí na-

vštívit některou z karlovických hospůdek. Sku-

tečný gurmánský koncert vás čeká v zážitkové 

restauraci Vyhlídka v hotelu Lanterna s nabíd-

kou degustačních menu. Poctivou krajovou 

kuchyni reprezentuje také Valašská hospůdka 

hotelu Horal nebo hotel Galik.

Náš tip: Chcete si odvézt frgál s  sebou 

domů? Zajděte si do restaurací hotelů Resortu 

cEsTOVÁNÍ • velKé Karlovice

do velkých Karlovic
za lyžováním i relaxací
Přemýšlíte, kam letos vyrazit na zimní dovolenou? Pokud si chcete užít nejen lyže a běžky, ale 
také uvolňující relaxaci, koupání a gurmánské zážitky, vyrazte do východního cípu České re-
publiky – do Velkých Karlovic ve Zlínském kraji. Zima na Valašsku vás určitě okouzlí.

Zimní dovolená v Beskydech  

s dětmi zdarma

Pokud v zimě cestujete s dětmi, využijte 

zvýhodněný pobyt v hotelech Resortu 

Valachy – Lanterně a Horalu – s ubyto-

váním dětí do 12 let zdarma. V ceně je 

skipas, polopenze, volný vstup do well-

ness center a podle délky pobytu 

masáže a další bonusy.

Zimní pohoda v Beskydech

Zvýhodněný pobyt v hotelu Galik 

na dvě noci se skipasem, polopenzí, 

volným vstupem do termálních bazénů 

Wellness Horal a dalšími bonusy.

Romantické hýčkání

Ideální pro páry. Pobyt na dvě nebo tři 

noci ve Spa hotelu Lanterna s masáží, 

kosmetikou, romantickou večeří a sní-

daní do postele.

Wellness den pro zdraví, Spa day

Pokud nemáte čas na vícedenní do-

volenou, dopřejte si tento zvýhodněný 

balíček v relaxačních centrech hotelů 

Lanterna a Horal. Zahrnuje celodenní 

pobyt v relax centru, masáž a tříchodové 

menu. To vše pouze za cenu masáže.

Více o pobytech najdete na: 

www.valachy.cz.

Tipy na zimní pobyty
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sOUTĚŽ • S firMou philipS

Řada sluchátek do  uší Philips CitiScape 

Indies (SHE7050) umožní mladým poslu-

chačům a  zastáncům různých směrů během 

poslouchání vystoupit z řady. Součástí těchto 

důmyslně malých a pohodlných sluchátek jsou 

jemně vyladěné 9mm reproduktory, přinášející 

čistý zvuk a dynamické basy. Nástavce sluchá-

tek spolu s  dokonale uzavřeným akustickým 

systémem směrujícím zvuk přímo do zvukovo-

du pak zaručují kvalitní poslech bez vnějších 

rušivých vlivů. Nerušený poslech v  městské 

hromadné dopravě, metro nevyjímaje, tak není 

žádný problém. 

Součástí balení Philips CitiScape Indies jsou 

tři kusy nástavců. Každý si tak může pro své 

uši vybrat ty, které mu budou nejvíce vyho-

vovat. Pokud rádi volíte poslech hudby přímo 

z  telefonu, jistě uvítáte dostupnost vestavě-

ného mikrofonu. Díky němu můžete snadno 

přecházet z poslechu hudby na příjem hovorů 

a zůstáváte tak ve spojení s hudbou a s lidmi, 

kteří pro vás tolik znamenají. Plochý kabel 

s posuvným regulátorem je odolný vůči zamo-

tání. Navíc jeho pogumovaný povrch a měkká 

guma využitá v místech, kde se kabel připojuje 

do náušníků a chrání spoj před poškozením, 

zvyšují životnost sluchátek. Třešinkou na dor-

tu zůstávají design a barevné provedení, které 

dodávají sluchátkům unikátní vzhled a podtr-

hují náladu a styl posluchače. Vybírat můžete 

ze čtyř variant – sněhově bílé, temně černé, 

modré a růžové. 

Sluchátka Philips O´Neill s hlavovým oblou-

kem splňují přesně to, co se od nich očekává. 

Tato vysoce výkonná sluchátka jsou vyrobena  

tak, aby splnila fyzické nároky spojené se vše-

mi aktivními životními styly. Je tak zcela na vás, 

jestli s nimi podniknete freeride v Alpách či se 

ponoříte do  tónů svých oblibených skladeb 

v očekávání těch správných vln. Pohodlný ob-

louk se jednouše přizpůsobí každé hlavě. Ná-

ušníky z měkké, prodyšné tkaniny pak zajišťují 

nejen douhodobé pohodlné nošení, ale záro-

veň skvěle izolují okolní hluk. 32mm neodymo-

vé reproduktory zajišťují dokonalé dynamické 

basy. Pokud by přeci jen došlo k pádu či ná-

razu, není čeho se bát. Sluchátka mají jak vel-

mi robustní konstrukci, tak se případně i velmi 

jednoduše oddělí. Plochý kabel je extrémně 

odolný vůči zamotání a lomený konektor zvy-

šuje jeho odolnost a životnost. Pokud poslou-

cháte často a rádi hudbu přimo z telefonu, pak 

doporučujeme zvolit modročervený nebo bílý 

model s vestavěným mikrofonem (SHO3305). 

Díky němu můžete snadno přecházet z posle-

chu hudby na příjem hovorů a zůstat tak neu-

stále ve spojení. 

Odpovědi zasílejte do  pátku 24. ledna 

2014 na e-mail inspirace@motyl.cz nebo poš-

tou na  adresu Inspirace Euronics, P.  O. Box 

218, 757  01 Valašské Meziříčí. Do  předmětu  

e-mailové zprávy nebo na obálku uveďte heslo 

„Soutěž – Philips“. Pro rychlejší jednání o za-

slání výhry doplňte své telefonní číslo. Výherci 

budou zveřejněni v příštím čísle časopisu, kte-

ré vyjde v pondělí 17. února 2014.

SOUTĚŽ

čistý přirozený zvuk a styl
Milovníci muziky mohou nyní konečně vyjádřit 
svou individualitu. Philips představuje slu-
chátka, která byla vyrobena tak, aby při posle-
chu hudby nejen poskytla vynikající hudební 
kvalitu a komfort, ale aby zároveň vynikl i  jejich 
unikátní design.

1. Disponují sluchátka Philips CitiScape Indies vestavěným mikrofonem umožňujícím 
přechod mezi poslechem hudby a telefonním hovorem? 

2. Jaký je průměr reproduktoru u sluchátek Philips O´Neill? 
3. Kolik variant nástavců je součástí balení sluchátek Philips SHE7050? 

OTáZKy

VýHRy

3x zajímavý výrobek Philips
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zábava • KřÍŽOVKA

Znění tajenky křížovky zasílejte do pátku 24. ledna 2013 na e-mail inspirace@motyl.cz nebo poštou na adresu Inspirace Euronics, P. O. Box 218, 757 01 Valašské Meziříčí. Do 
předmětu e-mailové zprávy nebo na obálku uveďte heslo „Křížovka“. Abyste mohli vyhrát, musíte správně vyluštit znění křížovky. Pro rychlejší jednání o zaslání výhry předejte své 
telefonní číslo. Výherci budou zveřejněni v příštím čísle časopisu, které vyjde v pondělí 17. února 2014.

Pro čtyři z vás, kteří správně vyluštíte křížovku, máme připravenou nerezovou domácí pekárnu ETA Duplica Vital. Ta byla 
vyvinuta ve spolupráci s českým odborníkem na zdravou výživu Otto Reissem. Pekárna má dva programy, které žádná 
jiná pekárna nemá: Kvašení a Vital. S nimi můžete péct chleba z přírodního kvásku bez jakýchkoliv éček. 

vyhrajte jednu ze čtyř domácích pekáren eTa duplica vital!
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Co je Euronics SMART?
Jde o  převratnou službu, kterou na  českém 

trhu zatím jiný prodejce elektra nenabízí. „Vě-

říme, že se nám díky nové službě podaří získat 

další konkurenční výhodu oproti jiným elektro 

prodejcům. Život v  dnešní době se zrychlu-

je a každý hledá jednoduché řešení, jak si jej 

usnadnit. To byla jedna z  hlavních motivací 

k  zavedení Euronics SMART,“ uvádí tiskový 

mluvčí Euronics Bohuslav Komín.

Telefon a tarif ihned,  
platby po dva roky
Se službou Euronics SMART lze získat vybraný 

mobilní telefon s cenou nad 3.000 korun spolu 

s  balíčkem služeb zahrnujícím neomezená vo-

lání, SMS a  internet v  rámci České republiky. 

Na místě je s vámi sepsána smlouva a zaplatíte 

jen první platbu za tento balíček telefonu a slu-

žeb.  

Atraktivní součástí služby je co nejsnazší ře-

šení situací, do  kterých se zákazník může do-

stat. Pokud mu telefon vypoví službu, zavolá 

na servis, pro telefon si do 24 hodin přijedou k 

zákazníkovi domů a současně přivezou náhradní 

telefon se stejným operačním systémem a s po-

dobnými funkcemi. Pokud je mu telefon v průbě-

hu dvouleté smlouvy ukraden, má nárok získat 

jiný, a to ve stejné hodnotě. Po dvou letech pak 

telefon zůstává ve vlastnictví zákazníka. 

Starosti nechte nám!
„Nová služba vychází vstříc zákazníkům, kteří 

se nechtějí zatěžovat starostmi navíc. Ocení ji 

především ti, kteří si chtějí koupit dražší tele-

fon, ale momentálně nemají dostatek financí, 

nebo rodiče dětí, které telefon často ztrácejí. 

Smluvní závazek bude trvat dva roky, po nichž 

zákazníkovi přístroj zůstane, a buď bude moci 

služby Euronics SMART využívat dále a smlou-

vu prodlouží, nebo může využít jakýkoli tarif 

některého z operátorů na našem trhu,“ vysvět-

luje Bohuslav Komín, tiskový mluvčí Euronics.  

Euronics bude pro tyto účely využívat služeb 

EURO OPERATORA, nového virtuálního ope-

rátora v síti Vodafone.

Tak to tu ještě nebylo…
… aneb udělejte si život snazší!

Společnost Euronics spustila 23. října 2013 novou službu Euronics SMART, která zcela usnadní 
život všem zákazníkům, jež řeší problém s novým mobilním telefonem. Své staré číslo si ale při 
využití této služby můžete ponechat. Tato služba je totiž v prvním kroku využitelná zájemci 
v kategorii mobilních telefonů, aktuálně se rozšiřuje i na notebooky a tablety a později bude 
rozšířena na fotoaparáty a bílé zboží, jako jsou ledničky, pračky a další velké domácí spotřebiče. 
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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 sluchátka O´Neill SHO5300, hudeb-
ní DVD audiosystém MCD2160/12 a minisys-
tém FWM154/12 od firmy Philips

Odpovědi na otázky z minulého čísla znějí: 

1. V jakých barvách se prodávají sluchátka 

Philips SHL5300? 

V černé, červené, bílé a zelenočerné.

2. Které z představovaných novinek jsou 

vybaveny zabudovaným mikrofonem? 

Sluchátka SHL5505 a SHL5705.

3. Jak řeší přenosné reproduktory uložení 

kabelů? 

Jejich zasunutím do těla reproduktorů. 

Za správnou odpověď odesíláme ceny 

následujícím výhercům: Rudolfu Navrátilovi 

z Kyjova, Daniele Dočkálkové z Ostravy 

a Ladislavu Zielinovi z Opavy.

Vylosovaným výhercům srdečně blahopřejeme!

Křížovka

Sluchátka MDR-ZX600 od společnosti Sony 

putují za výherci, kteří správně vyluštili tajen-

ku: Užijte si výrazný zvuk a ryzí styl. 

Vylosovali jsme tyto výherce: B. Patočko-

vou z Brna, Tamaru Švestkovou ze Suché 

Lozi a Jaroslava Potyše z Brníčka.

I zde výhercům srdečně blahopřejeme!

příští, první číslo roku 2014

I v letošním předvánočním čase nebudete mít 

možnost přehlédnout reklamní kampaň spo-

lečnosti Euronics, která bude vedena pod 

dvěma na  sebe navazujícími hesly. Tím prv-

ním je: „Pokud někdo bude uvažovat o koupi 

elektroniky, tak si ji koupí u Euronicsu…,“ a tím 

druhým, na něj navazujícím, pak: „… protože 

Euronics je hvězda mezi prodejci elektra.“

Letos se Euronics ve  své reklamní kampani 

opět vrací ke svým ambasadorům: hvězdičkám, 

které tancují, hovoří, zpívají a tím komunikují s di-

váky. Ostatně proč ne, vždyť většina zájemců 

o  elektrotechniku, elektroniku a  bílou techniku 

má síť prodejen Euronics spojenou právě s ve-

selými hvězdičkami. Letos se tito malí nezbedníci 

objeví v komických situacích při prezentaci zají-

mavých výrobků. Už teď vám můžeme slíbit, že 

budou jak živí, s produkty vás dokonale seznámí 

a  ukážou i  svoje různé charaktery. Hvězdičky 

jsou Euronics a Euronics je elektro. A proto mů-

žete vidět nadílku reklamních spotů na kanálech 

Prima Group a Nova Group. V reklamní kampani 

se objeví několik značek, odstartují ji produkty 

BSH, Electrolux, LG a Samsung. 

Dotykové tablety
Jaké jiné by tablety měly být než dotykové? My se však podíváme na 

novinky, které se objevily na trhu a které můžete obsluhovat kromě prstů 

i v nich uloženým speciálním perem. Podíváme se i na nabídku, která je 

na trhu už velmi široká – začíná na sedmipalcových modelech a končí 

hodně přes deset palců.

Pračky a sušičky
Po delší době vám opět připomeneme tyto pomocníky: pračky, které 

vám doma věrně slouží každý den, a sušičky, jež se postupně stávají 

dalším členem domácnosti. Jak pračky, tak sušičky se o vaše prádlo 

dokážou kvalitně postarat a díky energetickým třídám s nižší spotřebou 

dokážou dokonce výrazně ušetřit.

Inspirace Euronics 1/2014 vychází v pondělí 17. února 2014.

Hlavními tématy následujícího čísla Inspirace budou:

Reklamní kampaň Euronics 
vás opět zcela jistě přitáhne!

před letošními Vánocemi se objeví na televizních obrazovkách 
spousta hvězdiček, které máte jistě i vy spojené s nákupem 
elektra ve vašem nejbližším okolí. euronics za vámi přichází 

nejen s prodejnami, ale i s předvánoční nabídkou.






