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Úspornější než úsporná 
žárovka: úsporná chladnička
Nejúspornější kombinace Bosch SmartCool třídy A+++ 
spotřebuje méně elektrické energie než úsporná žárovka.*

Každý den se snažíme zlepšit účinnost našich spotřebičů. Díky výkonnému kompresoru 
a účinné izolaci spotřebuje nejúspornější kombinace Bosch SmartCool třídy A+++ jen 
149 kWh elektrické energie za rok. Bez kompromisů vůči komfortu. Zásuvka CrisperBox 
umožňuje nastavit úroveň vlhkosti na různé druhy ovoce a zeleniny. To znamená, že 
vydrží čerstvé a svěží dvakrát déle než v běžných zásuvkách.
Více informací získáte na www.bosch-home.com/cz.

Zobrazený model: KGE 36AW40 třídy spotřeby energie A+++ v souladu s energetickým štítkem EU.
*  Srovnání mezi úspornou žárovkou 18 W (157,68 kWh/rok) a modelem Bosch KGE 36AW40 (149 kWh/rok) 

v provozu 24 hodin denně, 365 dní v roce.
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Vážení čtenáři Inspirace,

podzim je tu a s ním spousta příležitostí, 

jak se setkat se svými kamarády a zná-

mými. Začíná doba plesů, tanečních, 

candrbálů a kdoví čeho ještě. Proto jsme 

připravili téma spotřebiče pro osobní 

hygienu. Ač to zní až příliš intimně, chceme 

představit přístroje, které pomohou 

pečovat nejen o vaše zdraví, ale také o váš 

zevnějšek. Dámy si mohou nastylovat 

a upravit své vlasy, aby se cítily dobře. 

Hladké oholení je pro pány zase základem 

jejich dokonalého vzhledu. Tomu, abyste 

vyrazili za kulturou, tedy nic nebrání. Horší 

ovšem bývá návrat: nohy bolí, tělo odvyklé 

tanečním krokům dává o sobě vědět. Ale 

i tady jsou pomocníci, kteří vás dostanou 

zpět do kondice – masážní přístroje. 

I o nich si můžete přečíst.

Pokud si ale chcete raději užít slastné 

chvíle se svými blízkými doma – pak i pro 

vás máme řešení. Tím jsou kávovary. Umějí 

toho hodně, a tak si můžete vychutnat 

nejen svou oblíbenou kávu, ale kochat se 

i pohledem, jak tyto zázračné přístroje pro 

vás připravují – přesně dle léty ověřených 

zkušeností – tu nejlepší kávu. 

A protože dnešní život je i o tom, být 

neustále v kontaktu se svými známými 

a nejbližšími, moderní doba nabízí moderní 

telefony. Z našeho druhého tématu si proto 

mohou vybrat ten nejlepší také ti, kteří mají 

s komunikací příliš dokonalými prostředky 

problémy. Tím myslím vaše rodiče či 

prarodiče. Sám jsem na vlastní kůži poznal, 

jak nesnadné je starat se o seniora, který 

už nemá tolik sil a odvahy obsluhovat 

přístroj, i když mu to ještě nedávno 

nedělalo vůbec žádné potíže. A proto 

píšeme i o telefonech pro seniory, které 

jsou pro vaše nejbližší – pro ty, jež vám dali 

život – strážnými anděly. Nezapomínejte 

na ně ani v dnešní uspěchané době! 

Pomozte jim vybrat telefon, který je bude 

chránit, když vy budete daleko a oni budou 

potřebovat pomoc.

Milan Loucký
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ELEKTRONIKA • KALEIDOSKOP

HbbTV je stále víc
Samsung na všech svých „chytrých“ televizorech z letošní 

kolekce zpřístupnil funkci HbbTV (Hybrid Broadcast 

Broadband TV), což dovoluje přístup k řadě doplňkových 

služeb (texty, fotografie, audio- nebo videoukázky) jdou-

cích ruku v ruce s tradičním digitálním televizním vysíláním 

České televize. Stejně tak i televizory vyšších řad od LG 

už touto možností rovněž disponují. V novém D-Booku, 

definujícím parametry pro DVB-T2, se doporučuje jeho 

obecné zavedení. 

Pro neznalce: Jde o to, že při sledování televizních pro-

gramů kanálů ČT si můžete kamkoli na obrazovku rozbalit 

interaktivní okno, ve kterém můžete sledovat například 

příspěvky ostatních diváků třeba k fotbalovému zápasu 

nebo výsledky jiných utkání nepřenášených televizí.

Lehce vybroušen
Tablet Asus Transformer Pad Infinity není levný 

(15.490 Kč), ale za ty peníze nabízí opravdu hodně. 

Displej typu IPS má široké pohledové úhly a rozli-

šení Full HD. Oproti předchozí verzi je zabudován 

čtyřjádrový procesor a vylepšena byla i konstrukce 

GPS. Tloušťka tabletu je pouhých 8,3 mm, povrch 

je z broušeného hliníku a dokoupit můžete i šikovný 

dok s klávesnicí.

Pro opravdové fajnšmekry
Lenovo ThinkPad X1 Carbon je notebook s  displejem 

s matným povrchem o úhlopříčce 14", tedy 35,6 cm, který 

je určen pro časté cestování a opravdové znalce. Je totiž 

vyroben z nové generace uhlíkových vláken, takže je navíc 

velice lehký (1,4 kg) a také tenký (19 mm). Zabudovány 

budou procesory Intel Core i5 nebo i7 a audiosystém 

s certifikací Dolby Home Theater.

Telefonování na druhou
Pokud potřebujete dvě SIM karty a zároveň byste je chtěli mít 

najednou v šikovném „dotykáči“, zkuste se podívat na Samsung 

Galaxy S Duos. Za 6.999 Kč dostanete Android 4.0, displej 

s úhlopříčkou 10,2 cm (4") a rozlišením 480 x 800 bodů, 

pětimegapixelový fotoaparát s LED bleskem a akumulátor 

s vysokou kapacitou 1 500 mAh. Zajímavou funkcí je pak 

i funkce Dual SIM Always, umožňující přijmout hovor na jednom 

čísle a zároveň zůstat na příjmu na čísle druhém. Další fotografii 

najdete v tématu čísla.

foto: Asus, HTC, Samsung

Barva podle nálady
Televizor Hyundai LLF22945 si barevně doladíte do 

interiéru místnosti, kde ho budete mít umístěn. Červený 

do dívčího království, modrý nebo zelený do chlapeckého 

pokoje. V základním provedení je televizor bílý, ale velmi 

snadnou a rychlou výměnou barevného rámečku z něj 

uděláte modrý, červený nebo zářivě zelený. Získejte tak 

„čtyři televize“ úhlopříčky 22 palců jen za 4.590 Kč nebo 

úhlopříčky 24 palců za 5.500 Kč. 

Rozumí si se stínem
Za 7.999 Kč si můžete pořídit – v tmavé nebo bílé barvě – 

HTC Desire X, pracující pod operačním systémem Android 

4 s uživatelskou nadstavbou Sense 4. Displej má úhlopříčku 

10,2 cm (4") a rozlišení 480 x 800 bodů. Vše pohání dvou-

jádrový procesor Snapdragon S4 na frekvenci 1 GHz a za 

pozornost stojí i pětimegapixelový fotoaparát s automatic-

kým ostřením a vysokou světelností f/2,0. 

Čáry čár
Nádherné designové myši pro leváky i praváky uvedl 

Microsoft. Za 659 Kč dostanete Wireless Mobile Mouse 

3500 Artist Edition, mezi jejíž přednosti patří pět origi-

nálních designů, dobrý úchop, skladnost a dlouhá výdrž 

baterie pro až osm měsíců každodenního provozu.

Energie nejen na cesty
Cestovní nabíječka Genius ECO-u200 (599 Kč) dokáže 

prodloužit provoz telefonu až o jedenáct hodin. Má 

zabudován Li-Ion akumulátor o kapacitě 2 600 mAh 

a s telefonem ji propojíte přes rozhraní microUSB 

a následné stisknutí tlačítka. Teprve to ji uvede 

do chodu.

InSpIrace eUrOnIcS • 5/20124 5inspirace euronics • 5/2012
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S POcTIVýM HLIníkEM, SD kaRTOu a SPOuSTOu PŘíSLušEnSTVí

aPaRáT VE VELIkOSTI kREDITkY, DaLší PRO zMĚnu S  anDROIDEM

V sedmi barvách přichází na trh tablet Sony Xperia Tablet S, a i když za-

tím není jasné, které se budou prodávat u nás, jsou rozhodně zajímavé 

všechny. Sony tablet představila na nedávné tiskové konferenci v Pra-

ze, a jak vidíte i z připojených fotografií, vůbec nevypadá špatně. I když 

bychom čekali, že se firma nyní pustí do sedmipalcové verze, máme tu 

displej s úhlopříčkou 9,4", tedy 23,9 cm, rozlišení 1 280 x 800 bodů a vše 

je zakuto v tenkém hliníkovém těle odolném proti postříkání vodou. 

Pod řízením operačního systému Android 4 pracuje čtyřjádrový pro-

cesor Nvidia Tegra 3 a  aplikace dokonce mohou jet ve  více  oknech 

na jedné obrazovce. Podle modelu bude v tabletu zabudováno 16, 32 

nebo 64 GB paměti, které bude možné rozšířit přes mechaniku pamě-

ťové karty, jíž je atypicky, ale velice příjemně úplně obyčejné SD! A i to 

uvidíte u málokterého tabletu. 

Další výhodou je celá řada příslušenství od obalů, stojánků s nabíje-

ním či bez, až po hudební dok s reproduktorem. Navíc se Xperia Tab-

let S dá – díky zabudovanému infračervenému rozhraní – použít i jako 

dálkový ovladač pro domácí elektroniku, což podporují i  zabudovaná 

makra pro posloupnost kódů. Bez zajímavosti nebude ani nová aplikace 

„Socialife“ dovolující v jednom okně využívat služby sociálních sítí a číst 

si zpravodajské kanály, to vše v jakémsi „časopiseckém“ náhledu.

Sony použilo vlastní signálový procesor a  vše doplnilo přední me-

gapixelovou kamerou, přičemž zadní má už plných osm megapixelů. 

Rozměry tabletu jsou 241 x 174 x 12 mm, i když je z valné části tlustý 

pouze 9 mm. Hmotnost, včetně akumulátoru s kapacitou 6 000 mAh, je 

u modelu s Wi-Fi 570 g, u modelu podporujícího 3G pak 590 g. A výdrž? 

Výrobce hovoří o až deseti hodinách při práci s internetem a až dvanácti 

hodinách při prohlížení videa.

Nikon razantně šlápl 

do  kompaktních apará-

tů a uvedl několik hodně 

zajímavých novinek. Jde 

především o Coolpix S01, 

který je menší než kredit-

ní karta a Coolpix S800c 

využívající operační sys-

tém Android a tržiště apli-

kací Google Play. A  než 

se k  nim dostaneme, 

podívejme se na novinky 

standardnější.

První je Coolpix 

S6400, což je stylový fo-

toaparát s dvanáctinásobným optickým zoomem začínajícím na 25 mm 

a  obrazovým snímačem typu CMOS (16 mil. pixelů). Ke  koupi bude 

za 5.790 Kč v pěti barvách.

Další novinkou je Coolpix P7700 (12.490 Kč)  – vyspělý přístroj s mož-

ností manuálního ovládání a výklopným (a otočným) displejem s úhlopříč-

kou 7,6 cm a antireflexním povrchem. Objektiv Nikkor má rozsah 28 až 

200 mm (7,1x), světelnost f/2,0–4,0 a doma je i za nízké hladiny okolního 

světla.

A nyní se dostáváme k unikátům! Prvním je Coolpix S01 – stylová ma-

šinka o rozměrech 77 x 51 x 17 mm a hmotnosti necelých 100 gramů. Ob-

jektiv má trojnásobný zoom (29–87 mm), displej je dotykový s úhlopříč-

kou 6,3 cm a vnitřní paměť má plných 7 GB! Co víc si přát za příjemnou 

cenu 3.790 Kč? Možná záznam videa ve Full HD (k dispozici je HD Ready, 

720p). Nechybí ale ani inteligentní automatika a šikovné je i dvojí nabíjení. 

Buď prostřednictvím rozhraní USB, nebo ze zásuvky. 

Poslední novinkou, o které se zmíníme, je Coolpix S800c (9.490 Kč), 

který využívá Wi-Fi a operační systém Android nejen pro připojení k in-

ternetu, ale navíc dovoluje stáhnout z tržiště aplikací Google Play vcelku 

libovolný program a nainstalovat ho. Tím pádem můžete se svým foto-

aparátem hrát či třeba vyrazit na sociální sítě. Jinak je S800c přístrojem 

s desetinásobným zoomem (25–250 mm) a kvalitními skly typu ED. Zabu-

dována je dotyková obrazovka (8,9 cm), optická stabilizace, GPS a natá-

čení do Full HD (1 080p), dokonce se stereofonním zvukem. 

ELEKTRONIKA • KALEIDOSKOP
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s objektivem AF-S 
DX 18-55mm VR

14 990 Kč

4x čištění čipu v ceně 2 000 Kč ZDARMA!

JSEM NIKON

JSEM JEDNODUCHÝ PRO KAŽDÉHO

JSEM NOVÝ NIKON D3200. Jsem snadné fotografování digitální 
zrcadlovkou. Mám Režim průvodce, který vás krok za krokem dovede ke 
skvělým výsledkům a CMOS senzor s 24,2 miliony pixelů, který vytváří 
fotografi e s neuvěřitelnými detaily. Jsem obraz, který vám utkví v paměti. 
www.nikon.cz
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DOmácí spOTřEbIčE • KALEIDOSKOP

Dvojité actifree
Osvědčený systém se prezentuje novým mode-

lem Tefal ActiFry 2v1. Potraviny ohřívá horkým 

vzduchem o výkonu 1 550 W společně se smažicí 

pánví, která je vybavena lopatkou otáčející až 1,5 kg 

čerstvých hranolků připravovaných na lžíci oleje. 

V novém ActiFry je přidána další pánev nad původní, 

čímž se zvětšuje objem potravin, které lze najednou 

připravit. V horní pánvi lze chystat další pokrmy bez 

míchání. Nový ovládací panel řídí funkce pro použití 

obou pánví a funkce autostop.

Žehlete bez drátů
Bezdrátová napařovací žehlička Freemove Tefal FV9920E0 

(2.999 Kč) se během pár sekund nahřeje v základně díky příkonu 

2 400 W, který umožňuje i vysoký parní ráz až 170 g/min a svislé 

napařování. Množství páry při žehlení umí automaticky nastavit 

podle žehlené tkaniny až do 35 g/min. Samočisticí žehlicí deska 

Autoclean Catalys je ošetřena palladiem pro dlouhé zachování 

kluzných vlastností a vybavena dvojitým antidrip systémem 

zbraňujícím odkapávání. Odvápňování zajišťuje dvojitý systém se 

zabudovanou kazetou a vyjímatelnou odvápňovací tyčinkou.

Tichý silák
Podlahový vysavač Electrolux Umorigin (8.999 Kč) zau-

jme nejen barevným provedením, ale i možností ovládat 

výkon sání na rukojeti. Přístroj má teleskopickou kovovou 

sací trubici, kterou pohodlně nastavíte do potřebné polo-

hy pomocí ovládacího tlačítka. Vysavač se dodává s pod-

lahovou hubicí AeroPro. 

Při vysávání oceníte osm 

metrů dlouhou šňůru. Pří-

kon vysavače je slušných 

1 800 W a přitom jeho 

hlučnost dosahuje jen 

hodnoty 72 dB(A). 

Sklípek v bytě
Pro velké milovníky a konzumenty dobrého vína připravila firma 

Whirlpool vinotéku WW1600 (20.990 Kč), která pojme až 101 

lahev. Víno je chráněno antivibračním systémem a UV filtrací 

v prosklených dveřích. Hodnotu vlhkosti v rozmezí 50–70 % 

udržuje filtrace, která uhlíkovým filtrem odstraňuje i nežádoucí 

pachy a bakterie. Teplotu lze nastavit pomocí digitálního 

panelu v rozmezí sedmi až osmnácti stupňů Celsia.

foto: Tefal, Whirlpool

Prostorově nenáročná
S hloubkou pouze 45 cm a náplní šest kilo prádla 

je pračka Bosch WLO20260BY (10.990 Kč) určena 

všude tam, kde potřebujeme ušetřit místo. Se spo-

třebou 0,93 kWh na programu 62 °C bavlna získala 

energetickou třídu A+, zatímco třída odstřeďování C 

znamená 1 000 otáček bubnu s kapkovými prolisy 

a asymetrickými unášeči. Přizpůsobení našim poža-

davkům mají na starosti systémy EcoPerfect, spořící 

energii, a SpeedPerfect, který uspoří až 60 % času 

bez vlivu na kvalitu praní.

Důkladná, ale úsporná
Volně stojící myčka Whirlpool ADP8693A++TR PC 6S 

WH (14.690 Kč bílá, 15.290 Kč provedení nerez) vy-

užívá technologii 6. smyslu, která podle znečištění vody 

upraví mycí cyklus. Z toho plynoucí úspora energie ji řadí 

do energetické třídy A++. Náplň 13 sad nádobí pohodlně 

uložíte do obou košů a příborové zásuvky. Technologie 

PowerClean umyje speciálními vysokotlakými tryskami 

i velmi špinavé nádobí.

Hladce a rychle
Holicí strojek Braun Series 5 5090cc přináší technolo-

gii FlexMotionTec, která zabezpečí maximální kontakt 

s pokožkou i v oblastech krku a vysokorychlostní holení. 

Jemným přejížděním tváře tak dosáhneme rychlého 

a hladkého oholení. Hlava s plovoucími planžetami se 

dokáže vychýlit až o 40°, což natočí hlavu do správného 

úhlu pro každou část obličeje. Dobíjecí a čisticí stanice 

inteligentně volí potřebný čisticí režim, při kterém do-

chází i k promazání planžet. Li-Ion akumulátor umožní 

po hodinovém nabíjení 45 minut holení.

Mixuje led
Nový mixér Fagor BV-1000X 

(1.699 Kč) využívá síly svého 

1 000W motoru pomocí 

šestibřitého nože, kterým podrtí 

i led. Nerezová motorová část 

stojí pevně díky protiskluzovým 

nožkám, takže lze pohodlně 

doplňovat potraviny otočným 

uzávěrem ve víku i za chodu. 

Kromě nastavení rychlosti využijete 

i tlačítka s funkcemi pro drcení 

ledu, koktejly a pyré i funkci Pulse 

pro krátké zapnutí přístroje.
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DESIGnOVĚ VYTŘíBEnÉ TRIO

PROfESIOnáLní VaŘEní

Od září se po opravdu dlouhé době vrací značka Gorenje na český trh 

s  malými spotřebiči, jimiž výrazně rozšíří dosud prodávaný sortiment 

bílého zboží. Některé spotřebiče jsou zajímavé i vzhledem, který vytvořil 

známý designér Karim Rashid.

Osobní váha Gorenje OT180KARIM (890 Kč), zařazená do sady de-

signových spotřebičů, je určena pro opravdové tlouštíky svojí váživostí 

do 180 kg. Její výška pouhých 17 mm ji umožňuje zasunout i pod ten 

nejnižší nábytek. Dotykové ovládání s LCD displejem nabízí okamžité 

zobrazení hmotnosti na displeji. Povrch z tvrzeného skla usnadňuje čiš-

tění váhy.

Ve  stejném designu je provedena kuchyňská váha KT05KARIM 

(790 Kč) vážící s  přesností 1  g do  celkové hmotnosti pět kilogramů. 

Váha vybavená modře podsvíceným velkým LCD displejem je vybave-

na tvrzeným sklem pro snadné čištění. Provedení Ultra Slim znamená 

tloušťku pouze 18 mm.

Třetici výrobků s  designem Karima Rashida uzavírá rychlovarná 

konvice Gorenje K10Karim (1.190 Kč) pro ohřev jednoho litru vody. 

Příkon 1  630 W jej 

ohřeje s  dostatečnou 

rychlostí na  bod varu, 

při němž automatika 

ohřev zastaví. Mod-

ře podsvícený spínač 

je jediným ovládacím 

prvkem, zahrnujícím 

i  bezpečnostní funkci 

automatického vypnu-

tí při použití bez vody. 

Podstavec s přívodem 

energie je vybaven 

kruhovým konektorem 

umožňujícím položení 

konvice v  libovolném 

směru.

Podobně jako v profesionálním konvektomatu můžete vařit doma v parní 

troubě Electrolux CombiSteam Deluxe EOB 8851 (29.990 Kč). Vybavení 

74litrové trouby horním, spodním i zadním tělesem a  infragrilem nabízí 

spolu s parními funkcemi široké možnosti využití. Bílý LCD dotykový ví-

cejazyčný displej zjednodušuje ovládání i čištění předního panelu. Nabízí 

výběr z osmi klasických způsobů ohřevu, které rozšiřuje možnost použití 

páry na celkem 24 různých variant. Ze sta přednastavených programů 

si jistě vyberete správný pro přípravu konkrétního pokrmu. Navíc máte 

možnost uložit dalších svých 20 vlastních programů. Velký ventilátor 

udržuje rovnoměrnou teplotu v  celém prostoru trouby, proto můžete 

používat naráz pečení až ve třech úrovních. Funkce tlumeného dovírání 

dveří zajišťuje vždy hladkou a plynulou manipulaci.

K profesionálnímu použití nechybí ani zapichovací sonda FoodProbe 

sledující teplotu v mase, pomocí níž přístroj zjistí přesnou teplotu uvnitř 

a zabezpečí zachycení správného okamžiku pro ukončení přípravy. Se 

spotřebou 0,99 kWh a velmi dobrou izolací stěn dosahuje energetické 

třídy A –10 %.

Údržbu usnadňuje nerezový povrch s úpravou proti otiskům, uvnitř 

hladký smalt a snadno omyvatelné dveře.

DOmácí spOTřEbIčE • KALEIDOSKOP
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ELEGANcE • KALEIDOSKOP

Elegantní americká lednička do kuchyně…
Především do nových kuchyní se hodí nová prostorná 

kuchyňská chladnička s mrazničkou AEG S86090XVX1 

Combi Side v šedém provedení, s nerezovými dveřmi 

a úpravou proti otiskům prstů. Její ovládání je možné díky 

pokročilému dotykovému ovládání, kdy stačí k volbě pou-

hý letmý dotyk. Displej nastavení teploty navíc okamžitě 

zobrazuje aktuální informace. Dávkovač pro svůj efektivní 

chod využívá profesionální technologie. Pomocí ovládací-

ho panelu zvolíte dávkování vody či ledu. Výklopná dvířka 

domácího baru zajišťují přímý a energeticky úsporný pří-

stup ke studeným nápojům. Podle nových energetických 

tříd tato chladnička splňuje požadavky třídy A+ s odhado-

vanou roční spotřebou 464 kWh. 

… a neotřelá hudební kostka do obýváku i do ložnice
Společnost LG Electronics uvádí na trh elegantní dokovací reproduktory, model ND8520 (7.999 Kč). 

Ten je kompatibilní i se zařízeními firmy Apple a díky funkci AirPlay si můžete vychutnat poslech hudby 

bez nutnosti fyzického připojení z iPadu nebo MacBooku. Kostka má působivý zvuk, který zajišťují 

dva směrové reproduktory a subwoofer, směro-

vaný k podlaze. Celkový výkon je 80 W. Tento 

přístroj však není jen pro přístroje Apple. Je 

zde i USB port s podporou MP3 a WMA, takže 

přehrajete hudbu i z paměťových zařízení typu 

USB flash nebo externího paměťového disku. Vše 

řídíte dálkovým ovládáním. Ovládat ji lze i pomocí 

aplikace LG pro smartphony přímo z  chytrého 

telefonu přes Wi-Fi. Kromě radiopřijímače FM 

s deseti předvolbami kostku ND8520 můžete 

používat i jako budík.

Moderní vestavná trouba
Samsung představil dva modely chytrých a kompaktních trub do své rozšiřující 

se řady kuchyňských spotřebičů. Chytré a elegantní trouby zaneprázdněným 

spotřebitelům usnadňují kuchyňské práce prostřednictvím sofistikovaných funkcí, 

jako je Smart Sense Technology, která rozpozná a automaticky nastaví optimální 

způsob i čas přípravy jídla. Kompaktní trouba Samsung přináší spotřebitelům to 

nejlepší z obou světů: troubu o dostatečném objemu, v níž lze připravit velký rodinný 

oběd a která má zároveň kompaktní rozměry a je energeticky úsporná. Rodiny 

i jednotlivci využijí zejména možnost efektivnější přípravy jídla v troubě o objemu 

celých 50 litrů, což je výrazně více, než kolik nabízejí běžné kompaktní trouby. 

Nová kompaktní trouba byla navíc jako vůbec první ze své kategorie zařazena 

do energetické třídy A –30 %. Ať už vaříte pro jednoho nebo pro velkou společnost, 

můžete si být jisti, že s touto kompaktní troubou vaříte vždy šetrně k životnímu 

prostředí. Funkce Dual Convection zajišťuje rovnoměrnější úpravu pokrmů, 

a spotřebitelé tak mají možnost připravit i velké chody při zachování optimální 

šťavnatosti i teploty pokrmu.
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ELEGANCE • sUpERNOVINKA

Samsung GALAxY Note 10.1
Tablet Samsung Galaxy 
Note 10.1 je vybaven řa-
dou intui tivních funkcí 
a možností, jak pozvednout 
kreativitu a produktivitu. 
Nabízí například možnost 
multitaskingu spolu s funkcí 
Multiscreen na 10,1palcové 
obrazovce (255,8 mm). To je 
obrovská výhoda, daná po-
užitím čtyřjádrového proce-
soru taktovaného na 1,4 GHz 
společně s operačním systé-
mem android verze 4.0.

Uživatelé tak mohou například snadno využít 

Multiscreen pro procházení webu na  jedné 

polovině desetipalcového displeje, zatímco 

druhá část obrazovky slouží k  vytváření ná-

črtů nebo psaní poznámek na druhé polovině 

velké obrazovky. 

K ovládání GALAXY Note 10.1 je možné po-

užívat samozřejmě prsty, jak jste zvyklí z před-

chozích tabletů nejen této firmy, ale pro přesné 

nákresy a poznámky s možností rozpoznávání 

psaného textu je lepší využít pero S Pen. Tab-

let rozpozná přes tisíc přítlaků na  obrazovku 

a podle toho mění – například při kreslení nebo 

tvorbě kreativních návrhů – i sílu kreslené čáry 

nebo linky. 

Unikátní pero S  Pen je optimalizováno pro 

vytváření osobního a  expresivního obsahu. 

K  tomu slouží nástroje, jako jsou poznámky 

nebo dokonce s  tabletem dodávaný kreativní 

software Adobe Photoshop Touch. Spoleh-

livě fungující multitasking (rozuměj současné 

spuštění několika aplikací najednou), špičko-

vá grafika a obrovský výkon zajišťující odezvu 

na  vaše požadavky bez jakéhokoli zpoždění 

– to jsou základní rysy GALAXY Note 10.1. 

Přístroj obsahuje pětimegapixelový fotoapa-

rát s  výkonným diodovým bleskem na  zadní 

stěně a 1,9megapixelový čelní fotoaparát nad 

displejem, který můžete použít pro komunikaci 

s ostatními lidmi. 

Samozřejmostí je podpora mnoha video- 

i audioformátů, které Note 10.1 dokáže přehrát 

v  HD kvalitě. Přístroj může sloužit i  jako hu-

dební, video nebo obrázkový server, takže je 

možné přehrávat videa například na obrazov-

ce chytrého televizoru připojeného do  stejné 

sítě Wi-Fi jako tento tablet. 

Kromě toho je k  dispozici i  podpora sou-

časně používaných datových protokolů, díky 

nimž můžete být neustále v kontaktu s ostat-

ními lidmi třeba prostřednictvím e-mailů nebo 

sociálních sítí. 

Samsung se pochlubil i množstvím dodáva-

ného softwaru, například již zmíněným Ado-

be Photoshop Touch, Shape Match, Formula 

Match nebo kancelářským balíkem Polaris 

Office, které jsou všechny optimalizovány pro 

použití pera S Pen. Kromě toho nabízí tablet 

možnost otevřeného přístupu k dalším aplika-

cím prostřednictvím Obchodu play, ze kterého 

je možné získat několik stovek tisíc aplikací – 

ať už zdarma nebo placených. 

Hmotnost GALAXY Note 10.1 je cca 600 g, 

dodává se ve  variantách Wi-Fi (12.490 Kč) 

nebo Wi-Fi+3G (14.990 Kč). Rozměry jsou 

262,0 x 180,0 x 8,9 mm. Kapacita Li-Ion aku-

mulátoru je 7 000 mAh. K dostání bude v bílé  

nebo šedé barvě.
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DOmácí spOTřEbIčE • KÁVOVARY

Podzimní čas přináší díky neustále se zkracujícím dnům příležitost posedět a vychutnat šálek 
dobré kávy. a protože na trhu je spousta pomocníků, které mohou kávu vyrobit za vás v naprosto 
dokonalé kvalitě, chceme vám doporučit několik přístrojů, které mají přípravu kávy tak říkajíc 
přímo v popisu práce. Zde jsou.

Espresso Philips HD8753/19 Intelia Cappuccino full black
cena: 15.999 Kč

Espresso Delonghi Nespresso EN 520 R lattissima
cena: 7.290 Kč

Espresso Bosch Tassimo TaS5542EE 
cena: 3.990 Kč

Espresso Delonghi EC 850 nerez
cena: 8.990 Kč

Espresso Delonghi ECaM 22.110.B
cena: 10.990 Kč

Kapučíno můžete udělat jediným dotykem, kávovar má integrovanou automatickou funkci dávkování 

mléka se snadným doléváním, karafu na mléko lze mýt v myčce. Obsluha je jednoduchá díky přehled-

ným menu i pro přizpůsobení a údržbu. LED displej umožňuje snadné ovládání. Keramický mlýnek 

a Saeco Adapting System slouží pro optimalizaci mletí kávy.

• kapacita zásobníku na kávu: 300 g

• kapacita odnímatelné nádržky na vodu: 1,5 litru

• tlak čerpadla: 15 barů

• spotřeba: 1 900 W

Nová generace kávovarů Lattissima s nejmodernější technologií přináší ještě jednodušší a intuitivnější 

ovládání jedním stiskem tlačítka, kterým připravíte jedinečné kapučíno nebo latte macchiatto. Tlačít-

ko clean na čištění mléčné trysky a speciální tryska pro odvápňování usnadní údržbu a automatické 

vypnutí zase šetří energii. Naproti tomu systém rychlého nahřátí připraví kávovar k použití za necelých 

40 vteřin. 

• objem odnímatelné nádržky na vodu: 1 litr

• tlak: 19 barů

• příkon: 1 300 W 

• energetická třída: A

Plnoautomatická příprava stiskem jednoho tlačítka, patentovaná technologie kapslí T Disc pro in-

teligentní rozpoznání nápoje pomocí čárového kódu (slouží pro automatické přizpůsobení velikosti 

nápojů, doby spaření a teploty pro perfektní požitek z každého šálku). Variabilní intenzita nápo-

je: plnoautomatický proces spaření může být kdykoliv přerušen (silnější nápoj) nebo prodloužen 

(slabší nápoj). Vodní filtrace Brita s digitálním ukazatelem filtru. K dispozici je rozmanitá nabídka 

teplých nápojů: silné espreso, lahodné caffé crema, voňavé kapučíno, klasické latte macchiato, 

karamelové latte macchiato, horká čokoláda a čaj. Kapsle mají inovativní technologii tekutého 

mléka uvnitř. Nízká spotřeba energie díky automatickému přechodu do režimu stand-by po kaž-

dém procesu spaření a zapnutí/vypnutí.

• kapacita vyjímatelného zásobníku na vodu: 1,4 litru

• tlak: 3,3 baru

• spotřeba: 1 300 W

Podsvícená tlačítka slouží pro výběr oblíbené kávy – kapučína, latte, espreso nebo dvou káv najednou. 

Patentovaný „Automatic cappuccino system“ zajistí přípravu kapučína nebo latte stiskem jediného tla-

čítka. Vhodné na mletou kávu i E.S.E. pody (kapsle). Stroj automaticky přechází do stand-by režimu 

a tím šetří energii.

• objem vyjímatelné nádobky na vodu: 1 litr 

• profesionální tlak: 15 barů

• příkon: 1 450 W

• energetická třída A

Lze používat zrnkovou i mletou kávu, kávovar je vybaven tryskou na napěnění mléka pro krémovou 

pěnu, lze připravovat dva šálky kávy najednou. Vyjímatelná spařovací jednotka má kapacitu 6–14 gra-

mů kávy. Velmi tichý mlýnek s 13 možnostmi nastavení hrubosti mletí. Automatické vypnutí přístroje 

a ukazatel stavu kapacity zásobníku na sedlinu: 14 šálků/72 hod. Samočisticí funkce a odvápňovací 

program, patentovaný termoblok s elektronickou kontrolou teploty.

• kapacita vyjímatelného zásobníku na vodu s ukazatelem stavu: 1,8 litru

• tlak: 15 barů

• příkon: 1 450 W

Doporučujeme pro váš domov Káva s mlékem

Ať už se vám pod pojmem káva s mlékem 

vybaví italské caffé latte, rakouská mélange, 

francouzské café au lait nebo cappuccino, 

tyto kávy mají vždy společné dvě věci. Za-

kladem je kvalitní pražená káva – espreso 

– a čerstvě našlehané mléko. Jde jen o  to, 

v  jakém poměru tyto dvě základní složky 

namícháte.

Pokud víme, nejstarší kavárna v Evropě byla 

otevřena v roce 1645 v Itálii. První kávu s mlé-

kem si vyrobila poprvé vídeňská honorace. 

S kávou Vídeňáky seznámil Polák Jerzy Franci-

szek Kulczycki. Po odchodu Turků z pozic u jimi 

obléhané Vídně v 17. století vzal pytle s kávou, 

které po nich zbyly, a začal provozovat histo-

ricky první vídeňskou kavárnu nazvanou „Dům 

pod modrou lahví“. Silná turecká káva však byla 

pro Vídeňáky hořká, a tak do ní začali přidávat 

cukr a mléko či smetanu. V roce 1683 tak vzni-

ká první káva s mlékem – vídeňská mélange.

Pokud pro přípravu espresa používáte 

pákový kávovar, voda nesmí kávou proté-

kat déle než 20–25 vteřin, protože pak bude 

preso trpké či hořké. Perfektní kávu připraví-

te ze sedmi gramů kvalitní, čerstvé a správ-

ně namleté kávy, kterou protéká voda o tep-

lotě 90 °C pod tlakem 15 barů. K tomu stačí 

přidat větší či menší množství čerstvého na-

šlehaného horkého mléka, špetku muškáto-

vého oříšku nebo kopeček šlehačky.

Porcovaná káva v kapslích dnes už není 

méně kvalitní než ta, kterou vám připraví 

barista. Uvařit dobré latte macchiato nebo 

kapučíno je však složitější. Kávovary jako 

Tchibo Tassimo nebo Nescafé Dolce Gusto 

nabízejí snadné řešení. Do  kávovaru se 

postupně vloží dvě kapsle, nejprve s mlé-

kem a  poté s  espresem. Domácí kávova-

ry na  kapsle Nespresso nabízejí chutnější 

variantu, která vyžaduje zručnost. K  tomu 

potřebujete Nespresso kávovar s  parní 

tryskou, s  jejíž pomocí si plnotučné mléko 

našleháte.

Dáváte-li přednost automatickým kávova-

rům, případně těm pákovým, zde je příprava 

kávových specialit s mlékem podobná. Po-

mocí parní trysky si připravíte horké mléko 

a pěnu, kterou přidáte do sklenice či šálku 

s  espresem. Některé automatické kávova-

ry mají k dispozici mlékovku, do níž nalijete 

čerstvé mléko a kávovar se o přípravu hor-

kého mléka postará sám.
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Starost o vlastní tělo, to je dlouhá řada drob-

ných i  složitějších úkonů, které začínají ranní 

hygienou a  čištěním zubů, holením dnes již 

nejen vousů, ale i povrchu celého těla, úpra-

vou vlasové pokrývky hlavy a  pokračují další 

péčí o tělo při tělesných aktivitách a zlepšování 

našeho prostředí. K řadě těchto důležitých čin-

ností jsou vyráběny různé přístroje a pomůc-

ky, které pomáhají s  jejich prováděním nebo 

vytvářením správných podmínek pro ně. Ty si 

dnes představíme a pro ty, kteří chtějí v před-

stihu myslet na blížící se vánoční svátky, mož-

ná přineseme inspiraci na dárky.

Vstávat a cvičit!
Protažení těla po  ránu je správným nastarto-

váním každého dne, které nás rozhýbe a dodá 

nám sílu pro nový den. K  tomu pochopitelně 

patří i  ranní hygiena včetně ústní. Protože jde 

o poměrně důležité úkony, které mají zachovat 

náš chrup ve zdraví, jsou elektrické zubní kar-

táčky vítanou pomůckou.

Oscilace pro zuby
Pracují pomocí oscilací hlavy kartáčku o rych-

losti od asi 4 000 do 31 000 kmitů za sekundu, 

což spolu s tvarem vláken kartáčku umožňuje 

dobrý přístup i do mezizubních prostor a dob-

ré zanesení zubní pasty do všech míst chrupu. 

Vyspělejší zubní kartáčky oscilují v  několika 

směrech a tím usnadňují přístup do všech míst 

chrupu. Hlava kartáčku je vždy vyměnitelná, 

takže tělo kartáčku může využívat i  vícečlen-

ná rodiny. Pro rozlišení jednotlivých hlav jsou 

k dispozici barevné proužky pro nasunutí.

Moderní zubní kartáčky umí upozornit 

na  dodržení správného času čištění zubů. 

To je podle posledních poznatků 30 sekund 

na  každou čtvrtinu chrupu, tedy celkový čas 

čistění by měl být dvě minuty. Přitom bychom 

měli v každé části chrupu vyčistit jak venkovní, 

tak i vnitřní a vrchní stranu zubů, což znamená, 

že každému zubu bychom se měli věnovat 3x. 

Kartáček každých 30 sekund vydá znamení 

krátkým přerušením činnosti nebo zvukově 

ohlídá, abychom se věnovali svému chrupu 

dostatečnou dobu, a to minimálně 2x denně.

Podle uspořádání a  materiálu, ze kterého 

jsou vyrobena vlákna hlavic kartáčků, je mů-

žeme použít na čistění, bělení nebo speciální 

tvar pro čištění mezizubních prostor, případně 

využít nástavec pro čištění jazyka.

Proud vody
Zvlášť pro úzké mezizubní prostory je ideální 

použití irigátoru, který využívají i  zubní lékaři. 

Jde o  tenký proud vody odplavující tlakem 

všechny nečistoty, zejména z  těžko dostup-

ných prostor. Takový přístroj můžeme zakoupit 

jako samostatné zařízení, nebo může spolu se 

zubním kartáčkem tvořit zubní centrum. I zde 

jsou samozřejmostí vyměnitelné a  označitel-

né trysky, které vkládáme do  úst. Přístroj je 

vybaven nádržkou na  vodu, do  níž můžeme 

přidat trochu ústní vody, a  čerpadlem, které 

žene zpravidla pod nastavitelným tlakem vodu 

do  trysek. Trysky pak mohou být vybaveny 

DOmácí spOTřEbIčE • PÉČE O TĚLO

Všichni chceme být zdraví, krásní a bohatí – tak velí dnešní trend, 
který akcentuje vzhled a dojem, jaký vzbuzujeme. Proto je stále 
více důležité, abychom vycházeli z domova vždy upravení, učesaní, 
voňaví a správně naladění. Podpoří to naše sebevědomí, které zase 
přináší lepší pracovní výkony, a tak se dostáváme i k finanční úspěš-
nosti, po které dnes všichni touží…

Pečujme o sebe
jako o vlastního

autor: Miloš Chadt, foto: ThinstockInSpIrace eUrOnIcS • 5/201216
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Stříhací strojky
K  vytvarování plnovousu je ideálním pomoc-

níkem stříhací strojek se dvěma noži s hlubo-

kými zuby, které vousy nebo vlasy ustřihnou. 

Pomocí nastavitelného nebo výměnného 

hřebenu, který je součástí příslušenství, lze 

zastřihovat na  nastavenou délku, bez hřebe-

nu pak můžeme vous či účes tvarovat nebo 

ustřihnout zcela. Výhodou jsou samoostřicí, 

případně keramické nože a  možnost plného 

omývání strojku. Napájení zde může být síťové 

nebo akumulátorové, které umožní volný po-

hyb. Dnes používané akumulátory typu Li-ion 

jsou zbavené dřívějších nectností a  umožňují 

i rychlé nabíjení.

O  něco menší stříhací strojky pracující 

na stejném principu jsou využívány pro zastři-

hování a  tvarování chloupků v  intimních par-

tiích zejména dámami. Malé bateriové stříhací 

strojky s kruhovými noži můžeme zakoupit pro 

zkracování chloupků v nose a uších.

Epilace a depilace
Depilátory, které již nejsou pouze dámskou 

záležitostí, vycházejí z principu ručních žiletko-

vých holicích strojků nebo elektrických planže-

tových strojků. Na rozdíl od nich jsou vybave-

ny zpravidla jednou holicí planžetou a dvěma 

zastřihovacími lištami na okrajích. Proto s nimi 

lze chloupky také zkracovat na stejnou délku 

pomocí nástavců. Jsou téměř bezvýhradně 

napájeny pomocí akumulátorů a  často plně 

omyvatelné.

Epilátory jsou oblíbenější pro svůj trvalejší 

účinek, jsou však zatím výhradně dámskou 

záležitostí. Liší se podle provedení vytrháva-

cího systému s kotouči nebo pinzetami. Oba 

systémy fungují vedle sebe již řadu let a mají 

řadu spokojených uživatelek. Způsoby pro sní-

žení bolestivosti při vytrhávání chloupků jsou 

založeny na napínání kůže při epilaci, masíro-

vání nebo zchlazování pokožky. Pro začáteč-

nice se často dodávají nástavce, které zužují 

šířku epilačního strojku a tím počet současně 

vytrhávaných chloupků. V dalším příslušenství 

mohou výrobci dodávat planžetovou holicí hla-

vu, zastřihovací hlavu nebo hlavu s  pemzou 

na  odstraňování staré kůže na  chodidlech. 

Epilátory bývají často omyvatelné nebo vodě 

odolné a přímo určené pro práci pod vodou.

Moderní způsob epilace pomocí inten-

zivního pulzního světla se používá zejména 

ve  specializovaných laboratořích, ale proniká 

již i do domácího použití. Světelné pulzy rych-

le a dokonale odstraní chloupky. Epilátor sám 

zkontroluje pokožku a  zablokuje světelné im-

pulzy, pokud je pokožka tmavá. I  takový pří-

stroj lze již zakoupit v elektroobchodech.

Tvarování účesů
U každého formování vlasů teplem může dojít 

k jejich poškození často vysokou teplotou nad 

200 °C u silných zdravých vlasů a 140 °C pro 

vlasy jemné. Proto jsou některé fény, kulmy 

nebo žehličky na  vlasy vybaveny zařízením, 

které nedovolí překročení těchto teplot.

Další vychytávkou je ionizace vlasů při tepel-

né úpravě. Ta zabrání poletování vlasů, zjedno-

duší jejich rozčesávání, má působit i proti je-

jich nadměrnému vysoušení a dokonce dodat 

vlasům lesk díky zvlhčení. To způsobí náboj, 

který přitáhne částečky vlhkosti ze vzduchu 

a zabrání přesušení vlasů. Na  tomto principu 

pracuje i ionizační kartáč, který usnadňuje roz-

česávání zejména dlouhých vlasů a  přispívá 

k jejich zdravému vzhledu.

Vysoušení
Fén je nejpoužívanějším přístrojem pro úpravu 

vlasů, protože jejich formování je nejúčinnější 

přepínáním mezi jedním proudem vody stříka-

jícím jedním směrem a rotujícími proudy vody, 

které slouží i  k  masáži dásní. Musím říci, že 

mám tento přístroj doma a masáž dásní je ne-

jen příjemná, ale také zpevní dásně, čímž pů-

sobí jako prevence proti paradontóze. Nehledě 

na dokonale čistý mezizubní prostor.

Pro hladkou tvář
Pojďme k  holení tváří. Kromě tradiční břitvy, 

kterou již nepoužívají ani profesionální holi-

či, žiletek, které se předhánějí v  počtu břitů, 

a  zvlhčujících proužků máme na  výběr ještě 

ze dvou základních systémů holicích strojků. 

Protože každý z nich má dlouhou řadu zastán-

ců, ale i odpůrců, existují vedle sebe a snaží se 

o stálé vylepšování svých vlastností, aby pře-

svědčily, že jsou pro holení lepší.

Vibrační systém
Tenká planžeta s dírkami, pod kterou vibruje 

nůž s mnoha břity tak, že vousy, které pro-

jdou otvorem v planžetě, jednoduše odřízne. 

Tak je vous oddělen v minimální vzdálenosti, 

což ve  výsledku poskytuje hladké oholení. 

Na  první pohled jednoduchý princip bývá 

vylepšen systémy pro naklápění hlavy s břity 

v příčném i podélném směru tak, aby byl za-

jištěn co nejlepší kontakt s tváří. Strojky bý-

vají vybaveny větším počtem planžetových 

hlaviček, jednak proto, že se tak zvyšuje plo-

cha, kterou strojek holí, a tím i jeho účinnost 

– a  více planžet lépe napne pokožku. Mezi 

holicí planžetové hlavičky bývá vkládána 

i zastřihovací lišta. Ta má za úkol ustřihnout 

dlouhé vousy, se kterými si samotná planže-

ta těžko poradí. Důležitý je u planžety i  tvar 

dírek, který má v moderních strojcích licho-

běžníkové tvary, jež dokonce nejsou po celé 

planžetě stejné.

U planžetových strojků je pro rychlost a kva-

litu oholení důležitá i  rychlost kmitání nožů. 

Proto luxusní strojky využívají rychlostí nad 

10  000 kmitů za  minutu, což je proveditelné 

díky elektronickému řízení motoru. Pro hladší 

oholení mohou být vytvářeny vibrace i ve ver-

tikálním směru.

Rotační nože
Rotační frézky jsou vybaveny několika noži 

uzavřenými v  kruhové korunce. Ta propustí 

svými otvory po  obvodu vousy dovnitř a  ro-

tační frézka vous oholí. I zde je důležité zajistit 

dobrý kontakt korunky s  pokožkou, a  proto 

jsou korunky výklopné. Zprvu byla montová-

na jedna frézka, dnes je zpravidla strojek vy-

baven frézkami dvěma. Další vylepšení tohoto 

systému spočívá v přidání druhého břitu těsně 

za  každý břit frézky. Tak první břit vous jen 

povytáhne a  druhý jej pak odstřihne. Tak se 

dosahuje velmi hladkého oholení.

Vylepšení strojků
Protože je trendem holení ve  sprše a  za  po-

moci holicích krémů, je nutné, aby strojky byly 

napájeny z akumulátorů. Moderní Li-ion aku-

mulátory umožní při malé hmotnosti dlouhou 

výdrž. Elektronické ukazatele pak hlídají jak 

nabití akumulátorů, tak i hygienu a potřebu vý-

měny planžet či frézek. Pro provoz ve sprše je 

tak třeba již jen vodotěsné tělo strojku, které 

většina dnešních strojků má.

Vymožeností exkluzivních typů obou ho-

licích systémů je možnost automatického 

koupání strojku po použití. Strojek je ponořen 

do vaničky s mycím roztokem a zde vyplách-

nut od zbytků vousů a poté vysušen. Většina 

strojků je vybavena jednoduchou zastřihovací 

lištou, zpravidla umístěnou velmi nenápadně. 

Tu je nutné povysunout nebo vyklopit. Lištou 

můžete zkrátit nejen kotlety, ale i  vytvarovat 

plnovous.

foto: Braun, Valerafoto: Braun
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protažení těla po ránu je správným  
nastartováním dne, které nás rozhýbe a dodá  

nám sílu pro nový den.

Zastřihovač vlasů Valera 653.01 Unlimited pro profi i domácí použití. Holicí čepel je vyrobena z kalené oceli s diamantovou strukturou pro 
ostrý střih, dvě měnitelné baterie zaručí 180 minut provozu. příslušenství: čtyři měnitelné střihací nástavce, sedm vodicích hřebenů (3, 6, 9, 

12, 16, 20 mm + prostřihovací, min. délka střihu 1–20 mm), praktická brašna. 

pro ženy je zde oblíbená sada Braun Silk épil 5 pro odstraňování chloupků holením i epilací. To vše v elegantním pouzdru s masážní 
rukavicí. 
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Sauny
Asi si říkáte, že saunu nelze považovat za do-

mácí přístroj, ale i přesto ji má doma stále více 

lidí. Nemusí být jen v rodinném domku, ale dá 

se zabudovat i  do bytu při rekonstrukci kou-

pelny. Kabinka sauny může mít půdorys jen 

110 x 110 cm, takže by neměl být větší pro-

blém postavit ji vedle sprchového koutu, kte-

rý při saunování poslouží k ochlazení. Vlastní 

sauna znamená saunování bez omezení času 

nebo teploty, protože obojí si nastavíte tak, jak 

to vyhovuje přímo vám. Kromě sauny s téměř 

klasickým způsobem ohřevu pomocí elek-

trických saunových kamen si můžete vybrat 

přístroj s  novým způsobem ohřevu pomocí 

infrapanelů. Vybavení velkoplošnými karbo-

novými topidly navíc zajišťuje rovnoměrné 

rozložení teploty v  sauně a  nízkou spotřebu 

energie. U  infrasauny pro dvě osoby s  pří-

konem do  1,9 kW znamenají topné panely 

ve stěnách absenci saunových kamen a více 

prostoru uvnitř, proto sauna pro dvě oso-

by může existovat na  půdorysu 90 x 90 cm. 

Omezením je maximální teplota 50–60 °C, 

přesto je výborná pro detoxikaci organismu 

(až sedminásobně účinnější než finská sauna), 

zbavování se celulitidy i hubnutí.

Vlhké teplo působí příznivě na  pokožku 

a hloubkově ji čistí. Proto můžeme využít vý-

hod sauny i při péči o obličej, který po nahřátí 

a navlhčení můžeme lehce a do hloubky očis-

tit. Obličejová sauna je pro tento účel ideální, 

a navíc ji můžeme využít například při nachla-

zení pro uvolnění nosních dutin, u  některých 

přístrojů včetně aplikace vonných a  léčivých 

esencí. Spolu s obličejovou saunou je vhodné 

použít i masáž obličeje, pro kterou jsou někte-

ré přístroje vybaveny v příslušenství masážními 

strojky. 

Zvlhčovače  
a odvlhčovače vzduchu
Správná vlhkost vzduchu v domácnosti by se 

měla pohybovat kolem 40 až 50 %. Vyšší vlh-

kost prospívá spíše plísním a roztočům, příliš 

nízká způsobuje suchý kašel škrábání v krku, 

chronickou rýmu a způsobuje snížení obrany-

schopnosti organismu. Problémy působí zvláš-

tě alergikům a astmatikům. Zvlhčovače vzdu-

chu mohou vyrábět sterilní teplou páru pomocí 

odpařování vody varem nebo studenou páru, 

která vzniká za  působení ultrazvuku. Přístroj 

může být vybaven regulátorem vlhkosti, kte-

rý udržuje nastavené hodnoty. Jednodušším 

způsobem řízení je nastavení výkonu přístroje. 

Zabudovaný ionizátor generující záporné ionty 

může navíc vytvářet příjemné klima podobně 

jako v přírodě po bouřce. Přístroje mohou být 

vybaveny také časovači s  automatickým vy-

pnutím. Automatické vypnutí při spotřebování 

vody ze zásobníku je samozřejmostí.

Odvlhčovače pracují na  principu vysrážení 

vlhkosti ze vzduchu na  studeném místě. Vy-

užijeme je ve starých přízemních stavbách se 

špatnou izolací, v  nových dobře izolovaných 

objektech s  chybně provedeným odvětrává-

ním, sušárnách a prádelnách nebo po malo-

vání. Zabraňují růstu plísní a roztočů. Výhodou 

je jejich antikorozní provedení a  kromě vel-

ké nádrže na  kondenzát i  možnost připojení 

na odpad. Při použití v zimě je vhodná funkce 

proti zamrzání.

Pro špatné dny
Jestliže se necítíme dobře, zvažujeme, zda 

se vypravit k lékaři, který předtím, než stanoví 

diagnózu, nás zpravidla prohlédne, změří tep-

lotu a tlak. Často máme ale příliš mnoho práce, 

nedostatek času, nebo by nám chyběly pení-

ze, o  které bychom přišli při marodění. To je 

sice obrovský prohřešek proti našemu zdraví, 

ale doba už je taková…

Abychom se mohli lépe rozhodnout, zda se 

vypravíme k lékaři, můžeme si sami změřit tep-

lotu a tlak pomocí běžně prodávaných přístrojů, 

což nám může v krajním případě zachránit život. 

Lékařský teploměr máme doma všichni v po-

době buď rtuťové, nebo moderní elektronické 

či bezdotykové. Výhodou moderních přístrojů je 

jejich přesnost a  rychlost měření, zpravidla se 

signálem indikujícím konec měření.

Krevní tlak je důležitý ukazatel při problé-

mech, které mohou ohrožovat životní funkce, 

takže možnost jeho měření vlastními silami 

bychom měli využít vždy při pocitech malát-

nosti, poruchách rovnováhy či vědomí a dal-

ších abnormálních stavech. Při dnešních ce-

nách od asi 500 Kč můžeme mít doma měřič 

krevního tlaku všichni. Kromě obou měření 

krevního tlaku nám zpravidla změří i pulz. Ně-

které přístroje ukládají do  paměti naměřené 

veličiny pro snadnější srovnání a vyhodnocují 

nepravidelnosti v srdečním rytmu. Pro starší 

osoby jsou výhodné přístroje s velkým disple-

jem, umožňujícím jednoduché čtení naměře-

ných údajů.

právě v  okamžiku, kdy jsou již téměř suché. 

Maličké cestovní fény jsme využívali na dovole-

ných, ale pro denní využití je vhodnější klasický 

domácí fén, nejlépe s příslušenstvím v podobě 

difuzéru pro zúžení proudu vzduchu a prstový-

mi nástavci, které suší vlasy od kořínků, a tak 

jim dodávají na objemu. Dalším méně častým 

příslušenstvím je hřeben pro rovné vlasy, který 

vlasy při sušení narovnává.

Pro dlouhé vlasy nebo časté používání je 

vhodný fén se střídavým motorem (AC), který je 

výkonnější, a navíc má větší životnost. Fény s tě-

mito motory jsou však o poznání těžší. Zejmé-

na pro dlouhé vlasy je důležité, aby sací strana 

fénu byla opatřena filtrem, který zabrání neúmy-

slnému nasátí vlasů. Vlasy, které se dostanou 

do fénu, se zpravidla namotají na hřídel motoru 

a mohou způsobit přehřívání nebo poruchu fénu.

Přepínání výkonů topného tělesa a  otáček 

motoru je vhodné pro různé typy vlasů a tlačít-

ko studeného vzduchu umožní účes zafixovat.

Kulmy a žehličky na vlasy
Pro tvarování vlasů do  vln nebo jejich rovná-

ní či krepování využíváme různě tvarovaných 

zahřátých ploch. Natáčení vlasů na  zahřáté 

kovové nástroje je již středověkým principem. 

Dnešní přístroje jednak udržují teplotu v bez-

pečných teplotách, mohou být vybaveny ioni-

zací nebo napařováním pomocí malého množ-

ství páry, které lépe zformuje účes. Oblíbené 

jsou i horkovzdušné kulmy, u kterých je možné 

vybrat si typ s vyměnitelnými kartáči různých 

průměrů nebo želízky. Některé horkovzdušné 

kulmy jsou vybaveny také difuzéry pro použití 

jako fén nebo hřebeny pro rovnání vlasů.

Na  obdobném principu pracují i  natáčky 

na vlasy, které se nahřívají ve speciálním pouz-

dře na správnou teplotu a poté se na ně vlasy 

natočí.

Příjemné masáže
Úleva, kterou masáže přinášejí jak po zvýše-

né fyzické námaze, tak i  při bolestech nebo 

stresu, je důvodem obliby této staré terapie. 

Částečně nahradit ji mohou přístroje pro masí-

rování, fungující na principu vibrací. Velmi pří-

jemné je použití masážní lázně na nohy, která 

bývá doplněna bublinkovou lázní a jejím ohře-

vem. Obě masáže lze zpravidla využít samo-

statně i  současně. Vibrační ruční strojky jsou 

určeny k přejíždění ošetřovaných míst celého 

těla včetně zad. Některé jsou umístěny na delší 

rukojeti, abyste si mohli provádět masáž sami. 

Často mají vyměnitelné nástavce pro různé 

typy masáží a vybavení infračerveným světlem, 

které má samo o sobě terapeutické účinky.

Dalším typem masážního přístroje jsou ma-

sážní pásy, polštářky nebo masážní křesla, 

která mohou působit i tlakem masážních palců 

pod povrchem přístroje.

DOmácí spOTřEbIčE • PÉČE O TĚLO

Úlevu nejen po zvýšené fyzické námaze,  
bolestech či stresu dnes dokážou přinést i přístroje  

pro masírování na principu vibrací.

Masážní přístroj na nohy Hyundai FM 838B (599 Kč) má přes 
400 stimulačních bodů a zlepšuje prokrvení pokožky i krevního 

oběhu chodidel. nabízí vibrační masáž, která může být rozšířena 
o bublikovou masáž a teplou lázeň nebo jen bublinky a teplou 

lázeň. O lepší prokrvení se starají čtyři odnímatelné masážní 
válečky.

Hyundai HUM 770 (1.990 Kč) je exkluzivní ultrazvukový zvlhčovač 
vzduchu v designu, který vynikne v každé domácnosti a udělá 
maximum pro vaše zdraví. Má spotřebu vody při minimálním 

výkonu 100 g za hodinu, při maximálním pak 300 g za hodinu. Je 
vhodný pro pokoje s rozlohou 20–25 m2.

Foukací kulma philips Hp8656/00 (1.499 Kč) s hřebenem a příkonem 1 000 W pro 
dokonalé výsledky má 38 mm termokartáč pro hebké vlasy a výsuvný štětinový 

kartáč pro snadné kadeření.

Depilační přístroj roventa ep9840D Derma perfect (8.990 Kč) 
nabízí mimořádně bezpečnou, účinnou a bezbolestnou epilaci 

s dlouhotrvajícím výsledkem. Jeho účinnost a bezpečnost je 
dermatologicky potvrzena.
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foto: Philips, Rowenta, Valeraautor: Milan Loucký, foto: Braun, Philips

V předchozím článku na hlavní téma jsme rozebrali, jaké přístroje slouží k péči o vaše tělo. 
Zde vám představujeme několik tipů na zajímavé výrobky, o kterých si myslíme, že by vás 
mohly zajímat. 

Holicí strojek Philips RQ 1260/21 aku SensoTouch3D
cena: 7.299 Kč

Zastřihovač vlasů Valera Absolut 648.01
cena: 1.999 Kč

Fén Rowenta cV7650  
cena: 1.899 Kč

Foukací kulma Philips HP8656
cena: 1.499 KčŽehlička na vlasy Braun ES 3 

cena: 1.999 Kč

Zubní kartáček Philips Hx6986/03
cena: 3.999 Kč

Holicí strojek s jedinečnou povrchovou úpravou využívá systém GyroFlex 3D: otočná holicí jednotka 

s výkyvnými hlavami se dokonale přizpůsobí každému tvaru pokožky i na krku. Těsnění Aquatec 

umožní pohodlné suché i osvěžující mokré oholení. Čisticí systém JetClean+ automaticky čistí, 

promazává a nabíjí holicí strojek (ten díky bateriím Li-ion po nabití vydrží až 21 oholení). Stav aku-

mulátoru je signalizován kontrolkami.

• Rychlé holení pomocí frézek se třemi holicími dráhami UltraTrack Speed XL

• Rukojeť Easy grip s ergonomickým držením pro dokonalou kontrolu holení

• Nový přesný zastřihovač

• Pouzdro pro komfortní cestování

Odolný zastřihovač má holicí čepel s diamantovou strukturou z japonské oceli pro precizní a ostrý střih 

o délce střihu od 0,5 do 9 mm, s variabilním vodicím hřebenem 3, 6 a 9 mm. Střihací hlavice má šířku 

30 mm. Vestavěný akumulátor s kontrolkou dobíjení.

• Systém pro rychlou výměnu nástavců

• Rychlé nabíjení

• Extra lehký: 135 g

Foukací kulma s pěti nástavci a příkonem 1 000 W pro dokonalé výsledky má 38mm termokartáč 

pro hebké vlasy, výsuvný štětinový kartáč pro snadné kadeření, úzkou koncovku pro směrový proud 

vzduchu, volumizér pro více objemu hned od kořínků, plochý kartáč pro přirozený rovný účes, tři 

flexibilní nastavení pro dokonalejší styling. O optimální teplotu se stará funkce ThermoProtect, tech-

nologie EHD zajišťuje rovnoměrnější distribuci tepla, je tu i tlačítko pro nastavení chladného impulzu 

pro jemné vysoušení a kartáč se zasouvacími hroty.

• Více péče s ionizační technologií pro lesklé vlasy bez zkroucení

• Keramický povlak kartáče pro ještě jemnější péči

• Dvoumetrový otočný kabel

Žehlička používá technologii Satin ion, která zvlhčuje barvené vlasy během stylingu a po něm, vidi-

telně zesiluje barevný lesk oproti neupraveným barveným vlasům. Flexibilní keramické desky Nano-

Glide se superhladkým povrchem zachovávají zdravý vzhled a zvyšují živost barvy vlasů. Elektronic-

ký systém nastavení teploty podle typu barvených vlasů (130–180 °C, spínač Boost umožní nastavit 

krátkodobě nejvyšší teplotu 200 °C, teplota se nastaví do 60 sekund) s funkcí automatického vypnutí 

po 30 minutách. Díky vestavěné paměti si pamatuje poslední uživatelské nastavení.   

• Barevný LCD displej s inteligentním mikroprocesorem 

• Dvoumetrový otočný kabel

Kartáček využívá špičkovou patentovanou sonickou technologii, kdy dochází ke kontaktu speciál-

ních jemných štětinek a zubů, podpořenému dynamickým prouděním tekutiny, což zajistí důkladný 

čisticí efekt i v těžko dostupných místech. Kartáček odstraňuje více plaku (až o 83 %) a zabarvení 

než manuální kartáček (například od čaje, kávy a dalších látek). Je vybaven čisticí hlavicí ProResults, 

která se přizpůsobí tvaru zubů a díky nové technologii mají vlákna při čištění extra široký rozsah. 

Kartáček pomáhá zlepšit i zdravotní stav dásní. Rychlost až 31 000 čisticích pohybů za minutu.  

• Režimy: čištění, citlivé čištění a masáž

• Programy: Max Care a GoCare

Vybrali jsme pro vás

Nejtišší fén v  Evropě s  garancí vysokého výkonu! Ionizační technologie zajistí lesklé vlasy bez 

zacuchání. Studený vzduch slouží k úpravě vlasů do požadovaného tvaru – účes se tím zpevní 

a vlasy vydrží déle v podobě, do níž jste si je upravili. Profesionální motor pro extra rychlé vysou-

šení s dlouhou životností (až 3x delší než u klasických vysoušečů). Funkce Boost pro super rychlé 

vysoušení. Keramická mřížka výstupu vzduchu chrání povrch vlasu optimálním vyzařováním tepla. 

Fén respektuje vaše vlasy tím, že jim dodá až o 25 % více hydratace a eliminuje tak poškození 

jejich povrchu. Ty jsou pak hebké, zdravé a lesklé! Automaticky nastaví ideální kombinaci teploty 

a proudu vzduchu pro ochranu vlasů.

• Tři teploty

• Dvě rychlosti

• Příkon: 2 200 W
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v  menu ze čtyř voleb teploty – nízká, střední, 

vysoká a maximální.

Mléčné nápoje
Pro přípravu kapučína, latte macchiatto, caffe 

late nebo mléka využijeme přídavnou termoná-

dobu na mléko, ve které můžeme mléko i krát-

kodobě skladovat v  chladničce. Nádobu mu-

síme správně zasunout do přístroje, pokud ne, 

přístroj to ohlásí. Nepozná však, pokud do ná-

doby nevložíme trubičku nebo trysku mléka, 

takže toto je nutné zkontrolovat. Přímo na ná-

době můžeme nastavit množství pěny. Zkusil 

jsem připravit caffe latte s nastavením na nej-

méně a nejvíce pěny. Výborné je, že se hladina 

v nádobě nelišila, jen se změnil poměr mléčné 

pěny a mléka, takže můžete použít stejnou ná-

dobu, aniž by přetekla. Podobně se chová na-

stavení pěny i u ostatních nápojů. Po přípravě 

mléčného nápoje přístroj vyzve k  otočení na-

stavovacího knoflíku pěny do polohy proplach 

a  propláchne trysku mléka, což je výborné 

opatření proti jejímu zanesení a zkažení mléka.

Při přípravě nápoje s mlékem použijte vždy 

přiměřenou sklenici. Caffe latte je objemově 

největší, následuje teplé mléko, latte macchiat-

to a kapučíno. Množství mléka i kávy je možné 

individuálně naprogramovat.

Mléko lze také napěnit párou z trysky výdej-

níku horké vody a páry, který zasuneme místo 

nádoby na  mléko nebo čokoládu. Výdej páry 

můžeme využít například při ohřevu jiného ná-

poje. Viděl jsem takto připravovat svařené víno 

nebo grog. Výdej horké vody můžeme využít 

k přípravě čaje nebo horkých rozpustných ná-

pojů. Obě volby lze po zasunutí trysky výdejníku 

spouštět tlačítky na ovládacím panelu.

Čokoláda
Skvělou čokoládu jsem připravil z mléka a  in-

stantního nápoje. K tomu je potřeba využít ná-

dobu na přípravu čokolády, u které jsem chvíli 

přemýšlel, jak vlastně funguje. Míchací vrtulka 

nemá nikde žádný viditelný pohon, přesto se 

po  zapnutí výroby čokolády roztočí. Je totiž 

poháněna magnetickým polem pod dnem ná-

doby. Vrtulka mléko napuštěné v nádobě rozmí-

chává s práškovým nápojem a pára přiváděná 

pod hladinu mléko míchá a ohřívá. Na displeji 

nastavená hustota čokolády má vliv na  délku 

přípravy. Čím delší je příprava, tím je čokoláda 

hustší.

Čištění a údržba
Již po prvním zapnutí je vhodné nastavit tvrdost 

vody, kterou používáme, protože podle toho 

bude přístroj vyžadovat odvápnění. To prove-

deme jednoduše po  vyprázdnění zásobníku 

na vodu a jeho naplnění odvápňovacím příprav-

kem a vodou podle rysek a spuštěním progra-

mu. Po  instalaci vodního filtru a  jeho zaregis-

trování pomocí menu se nutnost odvápňování 

sníží.

Nutnou údržbou je také vyprazdňování ná-

doby na  kávovou sedlinu, kterou je nutné vy-

sypat minimálně jednou za tři dny. Přitom ote-

víráme přední dvířka a  je tady vhodné vyčistit 

také spodní díl s kovovou mřížkou a nádobkou 

na  proplachovací vodu. Pokud je nutné vy-

prázdnit nádobu dříve, vysune se v  předním 

otvoru mřížky červený plovák.

Vyčistit lze i spařovací jednotku, ale jen čistou 

vodou, abychom nevymyli maziva. Vytahujeme 

ji za červená madélka, které přitom obě tlačíme 

k sobě. Po vyčištění jednotku zasadíme do dr-

žáku a  mírným tlakem zamáčkneme za  nápis 

„push“, až zaklapne na  svoje místo. Pokud je 

třeba vyvíjet větší tlak, je spařovací jednotka 

chybně nasazena a  je třeba ji nejprve správně 

usadit!

Hodnocení
Jestliže máte rádi kávové nápoje všeho druhu, 

je tento kávovar ideálním pomocníkem. Vyro-

bit lze pochopitelně i  další nápoje na  obdob-

ném základě. Postačí například před přípra-

vou do skleničky nadávkovat příslušný alkohol 

a poté dozdobit šlehačkou či kakaem. Nápoje 

vyráběné tímto automatem jsou velmi chutné, 

což také záleží na použití kvalitních surovin, ze-

jména kávy. Cena odpovídá typu stroje i tomu, 

co umí. Nenašel jsem nic, co bych mohl vy-

tknout, snad jen vzhledem k  tomu, co vše lze 

nastavovat, by mohla jít také nastavit pauza 

mezi dávkováním mléka a kávy, která ovlivňu-

je rozdělení vrstev nápojů. Ale to si už opravdu 

hodně vymýšlím…
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Krabice, o  poznání větší, než jsem očekával, 

ukrývá kromě přístroje dva další boxy s příslu-

šenstvím. Obsahují nádobu na mléko a jeho pě-

nění, nádobu na přípravu čokolády, trysky pro 

mléko i páru, čisticí a odvápňovací roztok, filtr 

na čištění vody a návody v mnoha jazycích.

Přístroj na první pohled zaujme řadou tlačítek 

i  velkým barevným displejem, na kterém zob-

razuje všechny důležité informace a komunikuje 

s uživatelem. V horní části pod poklop sypeme 

zrnkovou kávu pro mletí. Zde můžeme nastavit 

hrubost mletí ve třinácti stupních, ale pochopi-

telně jen když mlýnek právě mele. Pod vedlejší 

poklop lze nasypat jednu porci zrnkové kávy, 

pokud ji chceme využít a  zbylá horní plocha 

slouží pro nahřívání šálků na kávu.

Zepředu vysouváme nádobu na vodu, do kte-

ré lze umístit filtr pro úpravu její kvality. Pod 

středním panelem je přístupný zásobník na ká-

vovou sedlinu, který je uložen na odnímatelném 

spodním dílu, do něhož odkapává voda při pro-

plachování, a je tedy nutné ji občas vylít. Zde se 

ukrývá i srdce přístroje – spařovací jednotka, kte-

rou můžeme vyjmout a případně očistit.

Espreso
Pravé espreso z  italského kávovaru je oprav-

dovým zážitkem. Na  displeji můžeme zvolit 

množství vody (čtyři stupně 30–120 ml) i  sílu 

kávy, podle které se automaticky nadávkuje. 

Pak postačí stisknout tlačítko pro jeden nebo 

dva přistavené šálky a přístroj vše provede sám. 

Navíc si až šest členů rodiny může přednastavit 

osobní profil, ve  kterém si určí množství vody 

(20–180 ml), mléka a sílu pro své nápoje. Káva 

je vždy namleta pro každý nápoj čerstvá, což 

poznáte podle zvuku jinak poměrně tichého 

mlýnku. Káva lungo, tedy dvojitá káva s dvojná-

sobkem vody i  kávy, je připravována jako dvě 

kávy těsně po  sobě při stisku tlačítka Long. 

Zvolit lze také teplotu kávy pomocí nastavení 

kávovar DeLonghi PrimaDonna Exclusive ESAM 6900

cena: 49.990 Kč

mlýnek na kávu: ano, s regulací hrubosti 
mletí

druhy nápojů: espreso, kapučíno, latte 
macchiatto, caffe latte, 
long (lungo), horká 
čokoláda, mléko

tlak: 15 barů

zásobníky: voda 1,4 l; zrnková káva, 
kávová sedlina, šachta 
pro použití zrnkové kávy, 
zásobník na mléko, nádoba 
na výrobu čokolády

příkon: 1 350 W

ovládání: barevný displej 
s dotekovými tlačítky

Delonghi  
PrimaDonna Exclusive ESaM 6900

Kávička
přesně podle přání

My, kteří milujeme nejrůznější nápoje 
z kávy, zpravidla máme espreso kávovar 
doma, ale přesto občas zajdeme vychut-
nat svoji oblíbenou kávu, preso, latte, 
kapučíno, macchiatto a další pochoutky 
do kavárny. Nový kávovar pod znač-
kou Delonghi PrimaDonna Exclusive 
ESaM 6900 zvládá stejně širokou škálu 
nápojů, jejichž recepturu si můžeme 
upravit podle své chuti, a navíc sli-
buje i přípravu čokolády. Uvidíme, zda 
zvládne totéž jako dobrý barista.

Výroba caffe latte, které je z připravovaných nápojů nejobjemnější.

příprava čokolády.

porovnání nápojů – caffe latte, latte macchiatto, kapučíno, 
připravováno v uvedeném pořadí, u prvních nápojů je již vidět 

mírně opadlá pěna.
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opakovaně. Před použitím v mikrovlnné trou-

bě je nutné v sáčku vytvořit otvor pro odchod 

vzniklých par.

Vakuování automaticky
Podtlaková dóza Concept Fresh VA0030 je 

určena pro pečivo, zeleninu a  ovoce, které 

za  nepřístupu okolního vzduchu déle vydrží. 

I  když je možné po  odpojení od  napájecího 

adaptéru umístit přístroj do  chladničky, díky 

jeho rozměrům od tohoto jistě většina uživate-

lů upustí. Pozoruhodnou funkcí je automatické 

vakuování, které využívá podtlakový spínač. 

Ten zastavuje vakuování v případě, že podtlak 

dosáhne správné úrovně. Pokud necháme 

zapnutý přepínač vakuování, přístroj při pokle-

su tlaku vzduch automatiky odsaje. U  tohoto 

přístroje je důležité používat přiložený podnos, 

který odděluje prostor pro potraviny od vstu-

pu podtlaku, a udržovat jej průchozí. K  tomu 

slouží vestavěné sítko. V čistotě musíme udr-

žovat také těsnění víka, protože každá nečis-

tota na něm by způsobila netěsnost. To platí 

i  o  těsnění vík dóz na  potraviny. Při otevírání 

víka nejprve povolíme sponu víka, stiskneme 

tlačítko na víku a tím zavzdušníme prostor, až 

víko samo odskočí. Přitom je vhodné vypnout 

automatické odsávání. Přístroj se mi osvědčil 

pro uchování pečiva, které nevysychá a nedo-

stávají se k němu spory plísní.

Nádoby
Pro uchovávání potravin, které budeme po-

stupně odebírat, sypkých potravin a nakládání 

jsou vhodné dózy. Jsou použitelné se svářeč-

kou a  ručním vakuovacím přístrojem, stejně 

jako zátky.

Sada šestihranných dóz VD8100 o objemu 

0,7, 1,4 a 2 litry obsahuje i  odsávací hadičku 

pro použití se svářečkou. Čtyřhranné dózy 

VD8200 s objemem 1 a 2,8 litru jsou dodávány 

také s hadičkou, stejně jako sada dvou zátek 

VD8300, které zabrání oxidaci vína a dalších 

nápojů v načatých lahvích.   

Hodnocení
Systém pro uchování potravin a zabránění pří-

stupu vzduchu pracuje spolehlivě. Dózy jsem 

zkoušel nechat uzavřené týden a  nezazna-

menal jsem jejich zavzdušnění. VA0030 jsem 

využíval pro uchovávání chleba a  vždy před 

otevřením jsem zkontroloval, zda bude při 

přepnutí na automat odsávat vzduch, což by 

ukazovalo na netěsnost, kterou jsem při pěti-

denním nepřetržitém odsátí vzduchu nezjistil. 

Pro uchovávání potravin ve svařených sáčcích 

i sáčcích s ventily je využit materiál zabezpe-

čující dobré odvzdušnění a dostatečnou pev-

nost i při neopatrnější manipulaci.

Při mrazení prodlužuje trvanlivost ze šesti mě-

síců na 2 až 3 roky a při chlazení z  jednoho 

týdne až na  šest. Vakuování je také výborná 

metoda při marinování masa, která zrychlí 

a  zefektivní nasátí marinády do  masa. Sada 

přístrojů a  příslušenství pro vakuování Con-

cept přináší řadu možností využití, které vy-

zkoušíme.

Vakuování rychle
Malý vakuovací přístroj Concept Fresh VA0020 

je určen pro práci s  uzavíratelnými sáčky se 

speciálním vzduchotěsným zipem a ventilkem 

umožňujícím odsávání. Speciální zipové sáčky 

jsou k dispozici v rozměrech 20 x 23 cm a 26 

x 35 cm. V těchto sáčcích lze potraviny ohřívat 

v mikrovlnné troubě nebo ve vodě. Poté v nich 

lze znovu uchovávat potraviny stejným způso-

bem. Jednoduché použití přístroje umožňují 

vestavěné akumulátory, které poskytují příkon 

3 W. Dodávaná nabíječka slouží současně 

jako stojánek, ve kterém může být přístroj tr-

vale odložen.

Při odsávání je možné využít buď přísavko-

vý nástavec určený pro sáčky, nebo po  jeho 

odložení pryžovou hubici pro zátky a  dózy. 

Přístroj padne dobře do ruky, jen jeho spoušť 

je umístěna trochu netradičně na zadní stěně 

mimo rukojeť, ale na to si velmi rychle zvykne-

te. Při odsávání sáčků s křehčími potravinami 

je třeba podtlak nepřehánět, aby nedošlo k je-

jich rozmáčknutí podtlakem sáčku. Mně se to 

stalo u papriky.

Vakuování univerzálně
Svářečka fólií s  vakuovačkou Concept Fresh 

VA0010 se stává častým pomocníkem hlav-

ně pro uchovávání potravin v  chladničkách 

a  mrazničkách. Pracuje totiž se speciální 

drážkovanou fólií v pásech širokých 22 nebo 

28 cm, do  níž vložíme potraviny a  její rozměr 

upravíme podle potřeby.

Při použití pracuje automaticky a  zřejmě 

proto není vybavena kontrolkami funkcí. Při 

uzavírání sáčku s vloženými potravinami je tře-

ba vložit sáček tak, aby materiál končil uvnitř 

zavírací komory a  na  obou stranách zatlačit, 

až zapadnou zámky na obou stranách. Přístroj 

nejprve odsaje vzduch, a  jakmile je vytvořen 

dostatečný podtlak, zapne sváření a  uza-

vře sáček. Po automatickém vypnutí je třeba 

stisknout tlačítka na bocích a přístroj se otevře. 

Po odstřihnutí sáčku z pásu vznikne potřeba 

uzavřít spodní stranu sáčku. Pás je nutné rov-

ně zastřihnout a vložit jej tak, aby nezasahoval 

do  odsávací komory. Pokud by neuzavřený 

pás zasahoval do  odsávací komory, nedojde 

k vytvoření podtlaku a přístroj pás neuzavře.

Na  vstup podtlaku uvnitř odsávací komory 

se nasazuje prodlužovací hadička s nástavci, 

pomocí níž se připojují dózy a zátky. V tomto 

případě je nutné spustit odsávání malým tlačít-

kem vpravo nad odsávací komorou.

Přístroj odsává vzduch tak, že sáček pev-

ně obepne potravinu uvnitř a poté vytvoří asi 

3 mm široký svar. Drážkované sáčky lze ohřívat 

v mikrovlnné troubě nebo ve vodě a používat 

DOmácí spOTřEbIčE • TEST

vakuovací přístroje Concept Fresh

Moderní vakuování
Zabalení potravin do vaku-
ových obalů je jedním ze 
způsobů jejich ochrany před 
zkažením, který využívají 
i potravinářské společnosti. 
Zabraňuje se tak kontaminaci 
vzdušnými sporami plísní 
nebo bakteriemi. Navíc tento 
způsob zabraňuje vysychání 
potravin, udržuje jejich vůni, 
barvu i strukturu. Nenahra-
zuje konzervování ani chla-
zení či mrazení potravin, ale 
v kombinaci s nimi prodlužuje 
jejich trvanlivost. 

cena: 999 Kč

příkon; napájení: 3 W; přístroj akumulátory, 
nabíječka 230 V

využitelné  
příslušenství:

zipové sáčky, dózy, zátky

podtlak: cca 0,75 bar

rozměry; 
váha: 

200 x 180 x 95 mm; 720 g

cena: 1.999 Kč

příkon; napájení: 90 W, 230 V

využitelné  
příslušenství:

fólie v pásech, dózy, 
zátky

podtlak: cca 0,75 bar

rozměry; 
váha: 

370 x 144 x 95 mm; 
1 200 g

cena: 1.199 Kč

příkon; napájení: 1,8 W, 230 V

podtlak: výrobce neudává

rozměry; 
váha: 

460 x 230 x 210 mm; 
2 400 g

concept Fresh VA0020

concept Fresh VA0010

concept Fresh VA0030
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Sada obsahuje kromě základních metel pro 

šlehání míchání a  hnětení také mixér a  kuže-

lové struhadlo se čtyřmi kužely. K  nerezové 

míse je přibaleno plastové víko proti rozstřiko-

vání, které je třeba nasadit na  hlavu přístroje 

před nasazením metly. Přidávat ingredience 

lze i za chodu přístroje otvorem, který zakrývá 

víčko. Na přístroji je při manipulaci celokovové 

stabilní provedení znát. Pohony pro příslušen-

ství jsou umístěny vzadu nahoře pro mixér, ze-

předu na ramenu pro mlýnky s většinou dalšího 

příslušenství a zespodu je planetový převod pro 

připojení metel. Výhodou je možnost nastavit 

výšku metel na každé z nich tak, aby metla pro-

cházela těsně nad povrchem nerezové mísy. 

Sklápění ramene provádíme páčkou na ovláda-

cím panelu vedle otočného ovladače s plynu-

lým nastavením rychlosti.

Strouhání
Struhadlo připojené do předního pohonu dává 

možnost volby mezi plátky, jemným a hrubým 

strouháním a  mělněním. Při přípravě těsta 

na  bramboráky jsem 

vyzkoušel mělnění 

a  jemné strouhání. 

Brambora propadává 

do  středu kuželového 

struhadla. Je výhod-

né postavit mísu co 

nejblíže ke  struhadlu 

a  používat jen nízké 

rychlosti, aby na-

strouhaná hmota pa-

dala přímo do  mísy. 

Po  strouhání je třeba 

vyprázdnit vnitřek struhadla, kde zůstává část 

nastrouhané hmoty. Výměnu struhadel prove-

deme jednoduše i  bez demontáže struhadla 

z robotu.

Hnětení
Test hnětení provádím s maximální náplní hus-

tého těsta na buchty. Z jednoho a půl kila mou-

ky připravíte opravdu hodně kynutého těsta 

a ještě víc buchet. Nechal jsem robot hníst 15 

minut a po vykynutí 2x po pěti minutách, což 

zaručilo správně vymíchané těsto. Používal 

jsem nízké rychlosti, jak je při hnětení zvykem. 

Tělo robotu se zahřálo jen mírně, což znamená 

dostatečnou výkonovou rezervu.

Šlehání
Sníh ze tří bílků s trochou soli a cukru jsem vy-

šlehal vysokou rychlostí za chvíli a vytvořil tak 

velmi pevný a  trvanlivý sníh na výrobu sněho-

vých pusinek. Nastavení výšky metly je zvláště 

zde důležité, aby metla správně zpracovávala 

malá množství potravin.

Mixér
Skleněná nádoba vybavená šesti noži umí drtit 

až 340 g ledu. To se hodí výborně při přípravě 

koktejlů. Jahodový koktejl jsem dělal úmyslně 

hned s litrem mléka. Mixér si s úkolem poradil 

asi za 20 sekund při nejvyšší rychlosti. Výhod-

nější je v malém množství mléka rozmixovat ja-

hody a poté mléko přidat a domixovat. Lehké 

jahody totiž v mléce plavou.

Hodnocení
Největší výhodou je pevná kovová konstruk-

ce těla robotu. Pro využití při zpracování vel-

kých objemů potravin oceníte jeho vysoký 

výkon. Ten umožní pracovat bez přestávek, 

které doporučuje většina výrobců. Šířka jeho 

využití bude záviset na dokoupitelném příslu-

šenství. Zatím je v nabídce mlýnek na maso 

a několik výrobníků těstovin, ale pokud ETA 

dodrží tradici, budou v prodeji všechny mys-

litelné doplňky, podobně jako u historických 

robotů ETA.

DOmácí spOTřEbIčE • TEST

kuchyňský robot ETA Gratus

Tradiční česká značka ETa se dostala do vlast-
nictví české společnosti a od té doby opět 
ožívá. Její snaha navázat na tradici oblíbených 
výrobků pokračuje kuchyňským robotem ETa 
Gratus, jehož důležité součásti jsou vyrobeny 
z kovu. Kovové tělo i převody spolu s opravdu 
velkým příkonem 1 200 W dávají tušit dlouhou 
životnost i při častém používání. Výrobce jej 
dokonce doporučuje i pro malé živnostníky.

Bohatýr v kovu

cena: 9.999 Kč

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

rychlost: pulzní a plynulé nastavení 
– orientačně 6 stupňů

příkon: 1 200 W

maximální náplň: těsto z 1,5 kg mouky; 
mixér 1,25 l

rozměry (švh); 
hmotnost:

380 x 300 x 340 mm; 
11,3 kg

ETa Gratus

www.eta.cz

eta-inzerce-210x297.indd   1 12.09.12   15:08
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pOčíTAčE • HVĚZDNÉ NOTEBOOKY

Notebook Acer Aspire V5-531G
cena: 12.490 Kč

Notebook HP Pavilion g6-2010sc
cena: 10.990 Kč

Notebook acer aspire 5749 
cena: 11.990 Kč

Notebook s  15,6palcovým displejem je vybaven dvoujádrovým procesorem Intel Pentium 

B967/1,3 GHz. Kromě toho obsahuje například mechaniku DVD±R/RW, Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, 

webovou kameru.

• Kapacita paměti RAM: 4 GB

• Kapacita pevného disku: 500 GB

• Grafická karta: nVidia GT 620M s 1 GB paměti

• Operační systém: 64bitový Windows 7 Home Premium

Notebook s  dvoujádrovým procesorem Intel Pentium B960/2,2 GHz a 15,6palcovou obrazovkou 

s rozlišením 1 366 x 768 obrazových bodů. Má vestavěnou například mechaniku DVD±R/RW, Wi-Fi, 

Bluetooth, webkameru, HDMI. 

• Kapacita paměti RAM: 4 GB

• Kapacita pevného disku: 500 GB

• Grafická karta: Intel HD 4000

• Operační systém: 64bitový Windows 7 Home Premium

Notebook s dvoujádrovým procesorem Intel Core i3-2350M Sandy Bridge taktovaným na 2,3 GHz. 

Úhlopříčka jeho displeje dosahuje 15,6 palce a rozlišení 1 366 x 768 obrazových bodů. Kromě jiného 

je vybaven webovou kamerou, mechanikou DVD±R/RW, Wi-Fi, HDMI.

• Kapacita paměti RAM: 4 GB

• Kapacita pevného disku: 750 GB

• Grafická karta: Intel HD

• Operační systém: 64bitový Windows 7 Home Premium

Hvězda domácnosti
Nastává čas přemýšlet o tom, jaký notebook si pořídit – třeba jako dárek k Vánocům – k vám 
domů. Proto přinášíme několik tipů na notebooky, které by mohly být zajímavou inspirací pro 
vaše předvánoční nákupy. Všechny prezentované přístroje jsou dodávány v elegantní černé barvě.

EURONICS – NEJLEPŠÍ MÍSTO PRO VAŠE NÁKUPY!

VÍCE NEŽ 160 PRODEJEN
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NOVINKY EURONICS
KATALOG

14 990,-

12 490,-

Tablet Samsung GALAXY Note 10.1
• 10.1" dotykový displej
• 4jádrový procesor
• paměť 16 GB
• tloušťka pouze 8,9 mm
• přiložen stylus S PEN
• Android 4.0 Ice Cream Sandwich

model s Wi-Fi

model s 3G



Notebook Asus R500VM
• úhlopříčka obrazovky 15,6"
• rozlišení displeje 1 366 x 768
• procesor INTEL Core i5 Ivy Bridge 3210M (2,5 GHz)
• grafická karta nVidia GeForce GT 630M 2 GB
• Bluetooth, Wi-Fi, webkamera, HDMI, 3x USB
• Microsoft Windows 7 Home Premium

Exkluzivní model s novým procesorem
Intel Core i5 Ivy Bridge

Konzole Xbox 360 Kinect
• vnitřní paměť 4 GB
• hry Kinect Adventures + Disneyland

Konzole Xbox 360 Kinect
• vnitřní paměť 250 GB
• hry Sport 1 + Dance Central 2

9 590,-7 990,-

Notebook Lenovo IdeaPad G580
• úhlopříčka obrazovky 15,6"
• rozlišení displeje 1 366 x 768
• procesor INTEL Core i3 Sandy Bridge 2328M
• grafická karta nVidia GeForce GT 630M 2 GB
• Bluetooth, Wi-Fi, webkamera, HDMI, 3x USB
• Microsoft Windows 7 Home Premium

12 990,-

15 990,-

Multimediální stroj s velkým diskem
a procesorem Intel Core i3

Užijte si zcela nový a výjimečný způsob zábavy…

NE 2 ROKY, 
ANI 3 ROKY, ALE

Vztahuje se na: 
sušičky
sporáky
myčky nádobí
vestavné spotřebiče

televizory
ledničky
mrazničky
pračky

19 990,-

EURONICS ZÁRUKA

Elegantní a výjimečný 3D televizor s úhlopříčkou 101 cm pro nejnáročnější uživatele

Televize LG 55LM660S, LED
• Design Cinema Screen s tloušťkou kovového rámu jen 1 mm
• Smart TV obsahuje plnohodnotný internetový prohlížeč, prémiové aplikace 

a App stores
• integrovaný satelitní HD tuner DVB-S2, DVB-T tuner, DVB-C tuner,

HDTV (MPEG-4) tuner
• zabudované Wi-Fi, PIP (obraz v obraze), WiDi (bezdrát. přenos obrazu)
• možnost nahrávání DVB-T vysílání na externí HDD
• 4 ks + 2 ks dětské 3D brýle v balení

další modely řady LM660S:
47", 26 990 Kč +  3D Full HD videokamera DVX-5F9
42", 19 990 Kč +  dárek kolekce 3 ks Blu-ray 3D filmů

3D Full HD videokamera DXG DVX-5F9
• 3D Full HD videozáznam/3D fotoaparát 5Mpx
• 3D LCD displej/10x zoom
• záznam na SD kartu/Interní paměť 128 MB

Špičkový 3D Cinema televizor s úhlopříčkou 140 cm

Cenově výhodný 3D Cinema televizor 
s úhlopříčkou 107 cm 

14 990,-

39 990,-

Televize LG 42LM615S, LED
• špičková kvalita Full HD obrazu
• DLNA pro přístup k obsahu na jiných DLNA zařízeních
• integrovaný satelitní HD tuner DVB-S2, DVB-T tuner, DVB-C tuner
• konverze z 2D na 3D
• 4 ks 3D brýle v balení+ 2 ks dětské brýle AF-G330, 
 kolekce 3 ks Blu-ray 3D filmů

další modely řady LM615S:
47", 19 990 Kč + 2 ks dětské brýle AF-G330,
kolekce 3 ks Blu-ray 3D filmů

Televize Samsung UE40ES6540, LED
• aktivní 3D LED TV s možností konverze z 2D na 3D
• integrovaný DVB-S2 (HD satelitní tuner – možnost sledování HD 

programů) DVB-T, DVB-C
• SMART TV (včetně plnohodnotného internetového prohlížeče)
• All Share – bezdrátová propojitelnost výrobků
• digitální tuner DVB-T/C s CI+
• nahrávání DVB-T vysílání na externí pevný disk,

zabudovaný Wi-Fi adaptér
• 2 ks 3D aktivní brýle v balení

další modely řady ES6540:
55", 39 990  Kč + 2 ks 3D aktivní brýle v balení
46", 24 990 Kč + 2 ks 3D aktivní brýle v balení
32", 15 790 Kč ( bez 3D brýlí)



Fotoaparát Nikon
1 J2 + 11–27,5MM
• stylový a jedinečný Nikon 1 

druhé generace
• 10,1Mpx snímač CMOS
• ultrakompaktní objektiv

11–27,5 mm ( 30–74 mm )
• 1080p Full HD Video a režim 

Pohyblivé momentky
• mimořádně jasný 7,5 cm/3,0"
 LCD s 921 000 body 
• nové intuitivní ovládání se 

spoustou kreativních režimů 
• barva černá, červená, 

růžová, stříbrná, oranžová, 
bílá

Fotoaparát Canon
EOS 600D + EF 18–55 IS II

• nejlepší ve své třídě
s uživatelsky optimalizovanými 

funkcemi 
• 18Mpx snímač CMOS a 14bitový 

obrazový procesor DIGIC 4
• stabilizovaný objektiv

EF-S 18–55 mm f/3,5–5,6 IS II
• videozáznam ve 1 080p Full HD Video

• 3,0" otočná LCD obrazovka
s 1 040 tisíci bodů s variabilním úhlem 

natočení
• 9bodové širokoúhlé automatické 

zaostřování
• barva černá

6 490,-

11 990,-15 690,-

Fotoaparát Olympus 
VR-350
• univerzální kompaktní fotoaparát 

s ultrazoomem za dostupnou 
cenu

• 16,0Mpx CCD snímač
• 10x super širokoúhlý optický 

zoom (24–240mm)
• 7,5 cm/3" LCD monitor
 s 461 000 body
• magické filtry ve videu i fotografii
• ultraštíhlé tělo – jen 18,8 mm

• černá, červená, fialová, stříbrná

Fotoaparát Canon 
PowerShot SX240 HS
• ideální pro každou rodinnou 

událost
• HS System: 12,1MP snímač CMOS 

a procesor DIGIC 5
• ultraširokoúhlý objektiv s 20× 

superzoomem (25–500 mm)
• záznam videosekvencí ve 

formátu Full HD 1 080p 
• 7,5 cm/3"LCD monitor

s 461 000 body

• barva černá, růžová, stříbrná

2 590,-

NE 2 ROKY, 
ANI 3 ROKY, ALE

Vztahuje se na: 
sušičky
sporáky
myčky nádobí
vestavné spotřebičeEURONICS ZÁRUKA

televizory
ledničky
mrazničky
pračkyEURONICS ZÁRUKA

20 990,- 15 990,-

Kondenzační sušička Gorenje
D01EONLT

• spotřeba energie při sušení 2,31 kWh
• kondenzační sušička s tepelným 

čerpadlem
• LCD displej

• SensorIQ – 27 programů
• volba stylu praní SensoCARE,

 NormalCARE, GentCARE
Výbava:

• provoz v režimu Eco (spuštění programu 
při NT)

• osvětlení bubnu
• IonTech (rovnání vláken ionizátorem 

vzduchu)
• TwinAir – dvousměrné proudění 

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

13 990,-

Pračka Gorenje W01EONLT
• max. počet otáček za minutu 1 200 ot./min

• spotřeba energie 0,8 kWh
• spotřeba vody 61 l

Dodatečné programy:
• rychlý, UltraWhite

• PerfectBlack, odstředění
• máchání, aviváž

• oblíbené (2), NightWash
• Bio, sport

• StainExpert – programy na odstraňování skvrn
Výbava:

• provoz v režimu Eco (spuštění programu při NT)
• OptiDRUM (namáčení svrchu – 3D lopatka)

• FuzzyLogic množstevní automatika
• Total Weight Control, zvukový signál

• 4D – JET systém (namáčení pomocí čerpadla – 
sprchování)

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

13 490,-

Lednička WHIRLPOOL 
WBV33872NFCIX
• energetická třída: A++
• spotřeba energie za rok 244 kWh/rok
• automatické odmrazování chladničky 

a mrazničky (nofrost)
• ventilátor v chladničce
• 6. smysl FreshControl 
• No Frost 
• využitelný objem chladničky: 223 l 
• využitelný objem mrazničky: 97 l 
• celkový využitelný objem: 320 l 
• displej dotykový 
• elektronické ovládání 
• rozměry (v x š x h):
 187,5 x 59,5 x 66 cm

Pračka BAUKNECHT WAT620
• vrchem plněná pračka Bauknecht - tiché 

praní se ZEN technologií
• kapacita prádla pro praní 6 kg
• třída pracího výkonu A
• hlučnost při praní 51 dB
• max. počet otáček za minutu
 1 200 ot./min
• třída účinnosti odstřeďování A
• spotřeba energie 0,9 kWh
• spotřeba vody 48 l
• energetická třída A++
• počet programů: 14
• odložený start: ANO
• displej: LCD
• rozšířená záruka Bauknecht – 5 let 

záruka
• rozměry (v x š x h): 90 x 40 x 60 cm



13 990,-

12 990,-

Kombinovaná lednička 
Samsung RL56GWGMG1
• objem celkem užitný 353 l
• objem chladničky užitný 249 l
• objem mrazničky užitný 104 l
• nápojový automat
• energetická třída A+
• spotřeba energie 0,94 kWh
• spotřeba energie za rok 345 kWh/rok
• ventilátor v chladničce: ANO
• systém NoFrost s cirkulací vzduchu

v mnoha směrech pomocí technologie 
Multi-Flow 

• nápojový automat
• digitální regulace teploty 
• LED displej s modrým podsvícením 
• antibakteriální povrch 
• systém ochrany zdraví Silver Nano™ 
• LED vnitřní osvětlení 
• hlučnost 40 dB
• barva metalická stříbrná
• rozměry (v x š x h):
 185 x 59,7 x 70,2 cm

Pračka Bosch WAQ 2447 KBY
• max. počet otáček za minutu 1 200 ot./min
• třída účinnosti odstřeďování B
• spotřeba energie 0,87 kWh
Programy
• speciální programy: peří, Jeans/tmavé 

prádlo, košile/halenky, Sportswear, extra 
krátký 15 ,́ rychlý/mix, ABP, vlna/ruční 
praní, jemné/hedvábí

Speciální funkce a nastavení
• VarioPerfect: EcoPerfect sníží spotřebu 

energie až o 30 %, SpeedPerfect zkrátí 
dobu praní až o 60 %

• inovativní nerezový prací buben 
WaveDrum

• AntiVibration Design: zaručuje stabilitu
a tišší chod při praní a odstřeďování

• velký displej s ukazateli
• rozměry (v x š x h): 84,8x 59,8 x 59 cm

Pračka LG  F1480QDS
• max. počet otáček za minutu 1 400 ot./min
• třída účinnosti odstřeďování A
• spotřeba energie 0,91 kWh
• energetická třída A–30 %
• spotřeba vody 49 l
• parní pračka 
• rozšířená záruka: LG 10 let na Direct Drive 

motor; LG servis u Vás doma
Vlastnosti 
• 6 MOTION, parní praní, duální sprchování, 

Fuzzy logic
• program Sports wear – pro sportovní 

prádlo 
• program Allergy care – vhodný pro 

alergiky 
• program Refresh – 20 min. na osvěžení 

prádla 
• medic Rinse – antialergické máchání při 

teplotě 40 °C 

15 490,-

17 990,-

Sušička BOSCH WTW86360SN
• systém sušení pomocí tepelného čerpadla
• spotřeba energie při sušení 1,62 kWh
• spotřeba při sušení

(bavlna 7 kg, suché do skříně):
- odstředěno v pračce při 1 400 ot./min,
1,62 kWh el. energie, 128 min
- odstředěno v pračce při 1 000 ot./min,
1,9 kWh el. energie, 149 min

• systém DUO-Tronic
• speciální programy: vlna finish, Sportswear, 

peří, super 40´
• načechrávání – až 120 min
• akustický signál ukončení programu
• selfCleaning Condenser 
• vnitřní osvětlení bubnu
• antiVibrationDesign
• rozměry (v x š x h): 84,2 x 59,8 x 62,5 cm

cena po odečtení bonusu

2 499,-

3 999,-

3 699,-

4 699,-

Ponorný mixér ETA
6016 CABERO 4 v 1
Plně vybavený tyčový mixer s praktickým LED 
displejem a podsvícenými tlačítky.
• odnímatelná nerezová noha
• sekací procesor se 3 struhadly 
• velký sekací nástavec 1 250 ml
• dvoumetlový šlehací nástavec
• 800 ml pracovní nádoba s víkem
• příkon 800 W
• plynulá regulace otáček – 8 stupňů

Vysavač Rowenta
RO5629/01 Silence Force Extreme
Extrémně výkonný, extrémně účinný, extrémně 
tichý
• příkon 2 100 W
• úroveň hluku: 69 dB(A) 
• kapacita sáčku: 3,5 l
• elektronická regulace výkonu
• kovová teleskopická trubka
• univerzální sací hubice na všechny typy podlah

Žehlička Philips GC5060/02
Naprostá novinka – žehlička s generátorem páry, která kombinuje pohodlí 
klasické napařovací žehličky, ale zároveň je tak výkonná jako žehličky systémové
(s parním generátorem)
• stoprocentně snadné používání, nevyžaduje žádné nastavení
• stoprocentně bezpečné pro všechny žehlitelné oděvy
• stoprocentně efektivní na všech tkaninách, žádná napař. žehlička není rychlejší
• příkon 2 800 W pro rychlé nahřátí a silný výkon
• žehlicí plocha SteamGlide pro dostatek páry a dokonalé klouzání
• ECO nastavení: 20% úspora energie, bezpečnostní automatické vypínání
• Senzor Auto Steam automaticky aktivuje výstup páry při pohybu žehličkou

JEŠTĚ VÍCE NOVINEK NA www.euronics.cz

Fritéza Philips
HD9220/20 AirFryer

Fritéza , která zaručí díky  cirkulaci horkého 
vzduchu společně s horním grilem 

minimum tuků v pokrmu.
• košík lze rozdělit na dvě části – příprava 

dvou různých pokrmů současně a bez 
smíchání chutí

• fritovací košík je možné zaměnit za pečicí 
plech pro přípravu sladkých pokrmů

• zvuková signalizace a automatické vypnutí 
po vypršení času přípravy

• jednotlivé části je možné mýt v myčce, 
úložný prostor pro kabel

• díky integrovanému vzduchovému filtru 
zůstává vaše kuchyň bez zápachu
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HVĚZDNÉ NOTEBOOKY • pOčíTAčE

Notebook Asus X55A-sX050V
cena: 9.990 Kč

Počítač all-in-one lenovo IdeaCentre C200
cena: 9.990 Kč

Notebook Toshiba Satellite C660-28R 
cena: 9.990 Kč

Novinkou v  nabídce je cenově přijatelný notebook s  dvoujádrovým procesorem Intel Pentium 

B970/2,3 GHz a 15,6palcovým displejem s rozlišením 1 366 x 768 obrazových bodů. Je vybaven 

například mechanikou DVD±R/RW, Wi-Fi, Bluetooth, webkamerou  a HDMI.

• Kapacita paměti RAM: 4 GB

• Kapacita pevného disku: 500 GB

• Grafická karta: Intel HD 

• Operační systém: 64bitový Windows 7 Home Premium

Velice šikovný počítač typu vše v jednom v sobě integruje základní jednotku počítače, napájení i dis-

plej o velikosti 18,5 palce. Díky tomu není nutné mít základní jednotku položenou pod stolem, kde 

zabírá místo a je obtížné prostor kolem i pod ní uklízet. Počítač ma dvoujádrový procesor Intel Atom 

D525/1,8 GHz. Samozřejmostí je mj. mechanika DVD±R/RW. 

• Kapacita paměti RAM: 2 GB/DDR 3

• Kapacita pevného disku: 500 GB

• Grafická karta: Intel GMA 3150

• Operační systém: 64bitový Windows 7 Home Premium

Opět velmi cenově přijatelný notebook má dvoujádrový procesor Intel Celeron B800/1,5 GHz 

a 15,6palcový displej s rozlišením 1 366 x 768 obrazových bodů. Kromě DVD±R/RW mechaniky 

v něm najdete mimo jiné Wi-Fi, Bluetooth, webkameru a HDMI.

• Kapacita paměti RAM: 4 GB

• Kapacita pevného disku: 640 GB

• Grafická karta: Intel HD 2000

• Operační systém: 64bitový Windows 7 Home Premium

EURONICS Pábl Jaroměř
Prodejna se otevírá přesně v den, kdy vychá-

zí toto číslo Inpirace, tedy 8. října 2012 k vý-

ročí 15 let působení v Jaroměři. Je situována

u hlavního průtahu městem, zhruba 50 metrů 

od velkého kruhového objezdu, naproti prodej-

ně Mountfi eld. Jde o celosortimentní prodejnu 

elektro, umístěnou ve dvou patrech budovy, 

kde v horním patře je vystavena především 

velká bílá technika spolu s největším výběrem 

svítidel v rámci Jaroměře a jeho okolí. V  pří-

zemí pak zájemci najdou spotřební elektroni-

ku, výpočetní techniku, drobné domácí spo-

třebiče a celou řadu příslušenství. Atraktivní

bude právě nabídka výpočetní techniky včet-

ně výstavky notebooků, tabletů a mobilních 

telefonů. Během prvního týdne po otevření 

proběhne spousta předváděcích akcí, jako na-

příklad vaření s Whirlpoolem, ochutnávka kávy 

s DeLonghi, prezentace výrobků ve stylu retro 

od Hyundai, rodinná fotografi e s Nikonem, gri-

lování se značkou ETA a další akce.

Nová prodejna v Ústí nad Labem
Dne 17. října 2012 bude otevřena prodejna 

Euronics v objektu nákupního střediska Kauf-

land na ulici Okružní 3368/7 v Ústí nad Labem. 

Její rozloha je celkem 376m2. Půjde o multi-

sortimentní prodejnu s novým konceptem pro-

deje Euronics. Ten má především odstranit 

ostýchavost příchozích z  vystaveného zboží. 

Proto jsou všechna zařízení umístěna tak, aby 

byla každému dostupná a z příchozích se sta-

li nakupující. Velký prostor bude věnován bílé 

technice, ale i malá bílá technika bude kaž-

dému snadno dostupná, stejně jako hvězdné 

notebooky, který si každý může nezávazně 

vyzkoušet. I zde se na den otevření připravují 

pro příchozí zajímavé akce. Otevření prodejny 

bude avizováno letáky ve schránkách obyvatel 

Ústí nad Labem i venkovními plakáty.

EURONICS se opět přibližuje novými prodejnami svým zákazníkům.

NE 2 ROKY, 
ANI 3 ROKY, ALE

Vztahuje se na: 

sušičky
sporáky
myčky nádobí
vestavné spotřebiče

EURONICS ZÁRUKA

televizory
ledničky
mrazničky
pračky

autor: Milan Loucký, foto: archiv EURONICS

Nejširší prodejní síť domácích spotřebičů EURONICS je zase rozlehlejší díky nově oteví-
raným prodejnám. Dovolujeme si vám představit tři nové nebo inovované prodejny sítě 
EURONICS, které se ještě více přiblížily konceptu snadného nakupování bez zábran. 

Nový koncept prodejen Euronics spočívá v tom, aby každý mohl výrobek vyzkoušet dříve, než si ho koupí.

Zde vidíte část prodejny s televizemi, obdobné budou 
použity i v nově otevíraných prodejnách. 

Velmi úspěšný projekt prodejních terminálů Euronics, 
které usnadní zájemcům objednání přes internet na 
novém webu Euronicsu (viz strana 66 v tomto čísle 

časopisu Inspirace) přímo v prodejně.

Obrovský zájem o tablety a mobilní telefony pokrývají 
snadno přístupné kiosky ostrovního typu, kde si 

zákazník může vyzkoušet všechny funkčnosti tabletů
a telefonů před případnou koupí. 

Nové prodejní prostory zákazníkovi umožňují 
orientovat se v nabídce. Zdůrazněny jsou všechny 

přidané hodnoty, které EURONICS nabízí: příkladem 
budiž 40měsíční záruka nebo hvězdné notebooky, kdy
si zákazník může vybrat ten správný z dané kategorie. 
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Další možností – pokud to televizor a třeba 

chytrý telefon či tablet umožňují –, je vytvoře-

ní sítě Wi-Fi Direct. Ta na rozdíl od běžné sítě 

Wi-Fi, kde může být připojeno více přístrojů 

najednou a  mohou spolu sdílet prostředky 

(multimediální soubory), má pouze dva členy. 

Jeden z  nich – chytrý telefon – pak pracuje 

ve funkci serveru (master, pán) a druhý  – tele-

vizor – pak ve funkci slave (otrok), tedy doká-

že přijímat to, co do něj server pošle nebo co 

si od serveru televizor vyžádá. Tak je možné 

na chytrém telefonu (nebo tabletu či počíta-

či) spustit video a sdílet jej přes Wi-Fi Direct 

s televizorem. 

Nejelegantnější způsob pak je, že televizor 

je připojen buď ethernetovým kabelem nebo 

přes Wi-Fi do malé domácí sítě, pokud ovšem 

má v sobě vestavěn Wi-Fi modul nebo je ten-

to do něj v podobě rozšiřovacího příslušenství 

zasunut. V  té samé síti se přes Wi-Fi připojí 

i tablet nebo chytrý telefon (pokud je zde více 

Wi-Fi sítí, všechna zařízení, která si mají vymě-

ňovat data, musejí být připojena k Wi-Fi síti se 

stejným názvem a identifikátorem SSID). K do-

mácí síti může být pak připojen i počítač nebo 

síťové datové úložiště (tzv. NAS), o  kterém 

jsme už také psali. Pokud zařízení nepodporu-

je specifikaci DLNA 2.0 (typicky počítač, chyt-

rý telefon nebo tablet; většina multimediálních 

síťových serverů NAS už ji podporuje), je nutné 

na něm spustit nějaký program, který vytvoří 

jakousi „nadstavbu“ nad síťovými protokoly, 

aby byla možná výměna dat mezi takovými 

zařízeními.  

A to je právě případ nejčastěji používaného 

softwarového produktu od  společnosti Sam-

sung AllShare, s  nímž má autor za  léta pou-

žívání ty nejlepší zkušenosti. Jeho instalací 

do počítače, chytrého mobilu či tabletu dojde 

k tomu, že na televizi lze přehrávat filmy z těch-

to zařízení. V  případě počítače s  operačním 

systémem Windows je pak možné sdílet určité 

soubory, které povolíte televizoru, aby je „viděl“ 

a přehrál. 

Vidět a přehrát
Co to znamená? Pokud na televizoru spustíme 

přehrávač multimediálních souborů, ten vám 

po prozkoumání dostupných prostředků (filmů, 

obrázků či hudebních souborů ve svém okolí, 

tedy v  zařízeních momentálně připojených 

k této síti – což je možné právě díky DLNA 2.0) 

tyto soubory nabídne na své obrazovce. Vy si 

vyberete film a  necháte si ho přehrát na  ob-

razovce. Je to snadné a má to i  svou logiku. 

Pokud máte nainstalován AllShare ve více po-

čítačích a tento program je spuštěn, můžete si 

vyměňovat multimediální data i mezi takovými 

přístroji navzájem. 

allShare dokáže víc
Letos však Samsung uvedl AllShare Play. Tato 

služba umožňuje sdílet prostředky nejen v jed-

né malé domácí síti, ale všechny dostupné 

prostředky na celém internetu. Proto je třeba 

možné přehrávat filmy kdekoli, kde je k dispo-

zici internet – i tam, kde už není dostupná vaše 

domácí síť. 

Pokud si shrneme všechno, co AllShare 

může nabídnout, pak počítejte s tím, že pokud 

váš telefon nebo tablet má spuštěn AllShare, 

můžete obsah přehrávat na  televizi nebo ho 

přenášet mezi zařízeními, která mají AllShare 

nainstalováno a spuštěno. Pokud máte inteli-

gentní fotoaparát s Androidem, můžete videa 

a obrázky ihned přenést do  televize k zobra-

zení nebo je přehrát či je přenést do počítače, 

aniž byste se připojovali kabelem nebo vyjímali 

paměťovou kartu a dávali ji do čtečky v počí-

tači nebo v televizoru. Můžete si třeba i nechat 

touto cestou zálohovat soubory z  chytrého 

mobilu v  počítači. Pomocí AllShare lze také 

přehrávat multimediální soubory, které máte 

uloženy na síťovém úložišti NAS. Nebo obráz-

ky a videa i hudbu na tento disk ukládat. 

Součástí AllShare je i možnost ovládat ně-

která zařízení. To znamená, že třeba pomocí 

tabletu můžete ovládat televizi nebo Blu-ray 

přehrávač i kameru. Jediné, co je důležité, aby 

bylo zařízení chytré ve smyslu toho, že je při-

pojeno k internetu a podporuje DLNA 2.0.

AllShare a AllShare Play překonalo všechny 

hranice. I když na všechny úkony, které jsme 

popsali, existují speciální aplikace, AllShare 

vám je umožní provádět také – v  jedné apli-

kaci, s jedním rozhraním. A proto o něm dnes 

píšeme.

První možností, jak dostat třeba film z  chyt-

rého telefonu nebo počítače do televizoru, je 

klasické přímé propojení prostřednictvím ka-

belu HDMI standardu 1.3 nebo – v případě 3D 

filmu – HDMI specifikace 1.4. To ovšem není 

to pravé, protože se na  zemi nachází kabel, 

což nepůsobí příliš elegantně, nehledě na to, 

že o  takový kabel můžete zakopnout nebo 

na něj šlápnout, poškodit jej, a pak investice 

do něj (řádově několik stokorun) může být vy-

hozenými penězi. Navíc u chytrých telefonů je 

nutné pořídit si díky speciálním konektorům 

speciální kabel pro připojení do HDMI na te-

levizi. 

Můžete také obsah přenést přes paměťovou 

kartu, na kterou soubory nahrajete, vyjmete ji 

třeba z tabletu a zasunete do televize. Ale ně-

které televizory nemají zásuvku pro paměťové 

karty. Podobně je to s  přenosem přes flash 

paměť – tady navíc opět musíte koupit speci-

ální kabel k telefonu s USB zásuvkou, do které 

pak připojíte paměťové zařízení. To všechno 

ale neodpovídá duchu doby, je to příliš kom-

plikované.

Jde to i jinak
Další možnosti propojení využívají toho, že na-

prostá většina zařízení (televizorů, domácích kin 

atp.) podporuje definici DLNA 2.0 (viz samostat-

ný rámeček). Tato definice umožňuje vybrané-

mu zařízení komunikovat s ostatními za účelem 

výměny dat nebo vytvoření datového proudu, 

který pak dovolí přehrávat třeba filmy. 

pOčíTAčE A spOTřEbNí ELEKTRONIKA • DLNA A ALLSHARE

Máme chytré telefony, chytré televizory, ale už třeba i chytré fotoaparáty. Co si pod tím předsta-
vit, asi víte. Tato zařízení mají přístup na internet a uživateli umožňují, aby byl neustále v kon-
taktu s ostatními lidmi. My se však dnes budeme věnovat tomu, jak je možné, že si mohu napří-
klad z telefonu pustit film přímo na obrazovce televizoru, a co k tomu potřebuji.

Aby nám
vše hrálo na všem

Základem je DlNa 2.0

allShare

DLNA označuje zkratku Digital Living 

Network Alliance, neziskovou profesní 

organizaci založenou roku 2003 spo-

lečností Sony. Má za úkol definovat 

pojmy a doporučení, které umožní 

sdílení digitálních médií, jako je hudba, 

fotografie a video mezi výrobky spo-

třební elektroniky, jako jsou počítače, 

televizory, tiskárny, fotoaparáty, mo-

bilní telefony a další multimediální zaří-

zení. Tato doporučení jsou postavena 

na stávající řadě veřejných standar-

dů. DLNA využívá Universal Plug and 

Play (UPnP) pro správu médií a jejich 

ovládání a řízení. UPnP definuje typy 

zařízení, které podporují DLNA a me-

chanismy pro přístup médií přes sítě 

DLNA. Od ledna 2011 získalo více než 

9 000 různých zařízení status „DLNA 

Certified“, který je označen logem na 

obalu a potvrzuje jejich interoperabi-

litu s jinými zařízeními. Odhaduje se, 

že v současné době existuje přes 440 

milionů certifikovaných zařízení DLNA 

– od digitálních fotoaparátů až po her-

ní konzole a televizory, které už byly 

instalovány v domácnostech uživatelů.

Specifikace má v  současnosti platné 

doporučení DLNA 2.0, které upravuje 

vztahy mezi zařízeními tak, aby bylo 

možné z  jednoho zařízení (server) po-

skytnout obsah zařízení jinému. Dá se 

říci, že pokud zařízení vyhovují této 

platné směrnici, nebývá problém s vý-

měnou obecných dat mezi přístroji.

AllShare je programové vybavení od 

společnosti Samsung, které je k  dis-

pozici na jejích webových stránkách. 

Po nainstalování do počítače, chytré-

ho telefonu (pro Android i iOS) nebo 

tabletu je možné data z těchto zařízení 

(filmy, hudba) upravit tak, aby vyhovo-

valy standardu DLNA 2.0. Pro vás to 

znamená, že pokud jsou obě zařízení 

umístěna v  jedné domácí počítačové 

síti (sdílejí její prostředky) a druhé za-

řízení vyhovuje specifikaci DLNA 2.0 

(pokud ne, je-li na něm nainstalován 

AllShare), pak lze dosáhnout bezpro-

blémové výměny dat nebo vytvoření 

datového proudu, který umožní pře-

hrát film z  chytrého telefonu v  televi-

zoru či počítači nebo v tabletu.

allShare umí vyměňovat soubory mezi chytrými zařízeními 
i přehrávat multimédia na libovolném jiném zařízení.

allShare umožní ovládat chytrá zařízení z jednoho místa.
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univerzální Android. Apple v tomto ohledu ne-

nabízí naprosto nic a orientuje se na svůj ope-

rační systém iOS.

Zapomeňme ale na  chvíli na  chytré telefo-

ny. Řada z  nás netouží po  ničem jiném než 

po přístroji, z něhož by se dalo telefonovat. Nic 

jiného takovéto uživatele nezajímá a často ani 

neposílají textové zprávy. Nepotřebují Wi-Fi 

ani Bluetooth, dotykovou obrazovku či exklu-

zivní operační systém se spoustou nejrůzněj-

ších programů a funkcí. Někdo má rád holky, 

jiný zase vdolky. Když to vezmeme z gruntu, 

máme tu: 

• mobily tlačítkové, 

• mobily pro seniory a malé děti, 

• odolné telefony, 

• chytré, ale levné telefony, 

• chytré a dražší, resp. drahé telefony. 

Na  tyto kategorie se dnes podíváme po-

drobněji a  zaměříme se na  nejen na  jejich 

vlastnosti, ale i  cenové relace a  dodatečné 

funkce. Uděláme vše pro to, abychom vám 

před velkými podzimními nákupy maximálně 

pomohli s případným výběrem. 

Pár poznámek odevšad
Už i  v  nejlevnějších telefonech dnes můžete 

najít nikoli standardní SIM kartu, nýbrž tzv. 

microSIM. Do  takovéhoto přístroje vám po-

chopitelně běžná SIM karta nepasuje, takže 

musíte u vašeho operátora požádat o  její vý-

měnu. Zdůrazňujeme to proto, že mnozí se 

už v tomto ohledu dočkali nepříjemného pře-

kvapení, když si svůj vysněný telefon přinesli 

domů a zjistili, že si z něj hned tak nezavolají.

Dotykové telefony mají svá pro, ale i svá pro-

ti, a můžete je milovat, jak chcete. Zkoušeli jste 

třeba někdy přijmout hovor s mokrými prsty? 

Docela problém, že? Někdy však stačí jen prs-

ty vlhké a možnost ovládání je ta tam. V tomto 

okamžiku vám nepomůže zhola nic. Jen se 

pořádně utřít a zavolat volajícímu zpět. 

Rozměrný displej je náchylnější k poškoze-

ní, takže doporučujeme dodatečnou fólii. Jen 

si dejte pozor na to, aby se telefonu nezhorši-

lo ovládání. I to se může stát. Pokud kupujete 

drahý přístroj, ptejte se po krycím sklu Gorilla 

Glass. Pokud ho telefon má, je vystaráno a řá-

dově vyšší odolnost je zaručena. Pokud nikoli, 

fólie může pomoci. 

Dobrý telefon vyžaduje dobré pouzdro a ne-

mělo by se na něm šetřit. Někdy pomůže uni-

verzální, u dražších přístrojů se už ale vyplatí 

speciální s  otvory na  patřičných místech. Ty 

nejlepší pouzdra jsou kožená a kvalitně šitá. 

Tlačítkové mobily:  
ještě nevyhynuly? 

Nevyhynuly, ale je jich už podstatně, pod-

statně méně a zaměřily se na zájemce o nej-

nižší výbavu a  typicky telefonování, případně 

„esemeskování“. Nejlevnější přístroje, jako 

například Samsung E1200, pořídíte těsně pod 

600 Kč a nabídnou to, co dobře znáte: jedno-

duchý malý displej kolem 4 či 4,5 cm úhlopříč-

ky a  minimální výbavu. V  té nejlevnější verzi 

bývají také bez fotoaparátu a paměťové karty. 

Jejich obrovskou výhodou je na druhou stranu 

značná výdrž. 

S tím, jak se cena zvyšuje k tisíci a nad tisíc 

korun, se objevuje mechanika paměťové karty 

(standardní microSD), fotoaparát, Bluetooth, 

a  také tvary jsou už líbivější. Příkladem může 

být šikovná Nokia 112 (1.200 Kč), kterou vidí-

te na snímku. Objevují se i mobily stacionární 

(Jablotron GDP-02, 3.100 Kč) či mobily odolné, 

kterým se věnujeme v samostatné kapitole. 

V  této kategorii také snadno seženete pří-

stroje na dvě SIM karty a cenově nebudete mít 

problém, i když rozpětí není nijak velké (600 až 

cca 2.000 Kč). Pokud byste rádi atypický mo-

bil s  klávesnicí, tudíž nějaké to „véčko“ nebo 

„flip“, tedy telefon se vzájemně posuvnou dis-

plejovou a klávesnicovou částí, počítejte s ce-

nou typicky kolem dvou tisícovek. Připravte se 

Pokud se podíváte na podíly jednotlivých dru-

hů mobilních telefonů na celkových prodejích, 

tedy vlastně na  zájem o  jednotlivé kategorie, 

uvidíte minimum tak zvaných „véček“ a mini-

mum telefonů s  vysouvacími „flipy“, což byly 

kdysi velmi populární kategorie. Uvidíte také 

citelně méně „klasiky“, tradičních telefonů 

s  klávesnicí a  v  současnosti už nijak velkým 

displejem. 

Vše dnes válcují telefony dotykové, ať už 

jsou chytré nebo ještě chytřejší – ale ne každé-

mu vyhovují. A to nesouvisí ani se vzděláním, 

ani s věkem, ani s politickým přesvědčením. Je 

to zkrátka o tom, že některým lidem se s do-

tykovými telefony špatně zachází a někdy se 

tomu brání dokonce i  sama pokožka. Vážně! 

Ne že by to na nebyly solidní výzkumy. Jsou, 

ale pro tyto zájemce se toho už mnoho udě-

lat nedá. Existuje jistá úměra mezi stoupajícím 

věkem a klesající schopností pokožky správně 

interagovat s dotykovou vrstvou displeje. Pro-

kázáno to ale zatím plně nebylo. Jisté je, že 

výrobci hledají další cesty, jak k dražším do-

tykovým telefonům přitáhnout více zájemců. 

Nejspíše se také objeví i  nové principy doty-

kových displejů, resp. jejich vrstev, a tam, kde 

dnes hraje naprostý prim tzv. kapacitní displej, 

se v nedalekém budoucnu objeví principy dal-

ší. Ty by pak mohly svět dotykových telefonů 

otevřít dalším zájemcům nebo by typicky moh-

ly usnadnit komukoliv ovládání v  okamžiku, 

kdy máte vlhké či přímo mokré prsty. 

letem mobilním světem
Mobilní telefony kolem nás se proměnily a vy-

profilovaly. Desetileté dívky touží po  „doty-

káčích“, dospělí po  iPhonu, a  protože Applu 

může v  tomto ohledu konkurovat málokdo, 

výrobci se předhánějí zejména v uvádění stá-

le levnějších a  levnějších dotykových mobilů, 

které ovšem často mají potíže právě s tím nej-

důležitějším, totiž s dotykovou vrstvou. Dobře 

si vybrat mezi levnými chytrými přístroji proto 

není jen tak a obecně vzato máte dvě možnos-

ti: firemní operační systémy (Bada atd.), nebo 

ELEKTRONIKA • MOBILNÍ TELEFONY

Jsou mobily a mobily. Jedny jsou obyčejné, tak říkajíc „hloupé“, s druhými 
lze surfovat po internetu, komunikovat přes sociální sítě a mimo jiné hrát 
i náročné hry. Jsou mobily s tradiční klávesnicí, mobily dotykové, mobily 
pro seniory a malé děti i speciální mobily do tvrdých podmínek, které 
dokonce mohou plavat na hladině. mobilů je zkrátka celá řada druhů. Vše 
doprovodíme radami před nákupem a také cenovými relacemi, abyste vše 
měli pohromadě.

Od hloupých
přes chytré,

od dětských až po odolné
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operační systém (větší než u předchozích ver-

zí). U  levného přístroje s  nepříliš výkonným 

procesorem a malou pamětí se vám pak může 

stát, že telefon „nepojede nijak úchvatně“. 

Lepší je proto vybrat si nižší verzi, která je sa-

mozřejmě plně funkční, než zvolit tu poslední 

a koledovat si o případné potíže. Android 4.0 je 

určen pro výkonný či velmi výkonný hardware. 

To je třeba mít při nákupu levného dotykového 

telefonu na zřeteli nejvíce. Další srovnání vám 

pak obstará typicky rozlišení a velikost disple-

je. S tím si pro výběr vcelku vystačíte.

Vedle Androidu jsou u  těch nejlevněj-

ších telefonů této kategorie (pod nějakých 

3.000 Kč) k dispozici i vlastní operační systé-

my jednotlivých výrobců. Ty se ovšem někdy 

problematicky ovládají, jsou aplikačně ome-

zeny a jejich dotyková vrstva, resp. její snímá-

ní není ani zdaleka ideální. Proto jednoznač-

ně doporučujeme připlatit si a  orientovat se 

na chytré přístroje s Androidem, což je dnes 

v podstatě průmyslový standard a  také jistá 

známka kvality. 

Pokud navíc chcete výborný poměr cena/

výkon, doporučujeme značku Huawei, napří-

klad výborný Huawei Sonic (3.300 Kč), nabí-

zející za  svou cenu opravdu hodně (viz foto). 

Sonic se navíc může měřit s  telefony i  o dva 

tisíce dražšími. V současnosti však přicházejí 

i  přístroje velkých značek, které se snaží být 

podstatně konkurenceschopnější. 

Chytré a dražší a drahé telefony
V této kategorii, od zhruba pěti tisíc výše, na-

jdete kvalitnější displeje s  vyšším rozlišením 

a výkonnější procesory i grafiku, přičemž vše 

je dáno stoupající cenou. A vedle Androidu  už 

i Windows Mobile od Microsoftu.

Pokud vyžadujete dobrý poměr cena/vý-

kon, doporučujeme orientovat se na  cenu 

kolem šesti tisíc korun, kde se již nějaký čas 

dějí hodně zajímavé věci především u menších 

výrobců a nyní se přidávají i ti větší. Špičkový 

telefon této cenové relace bude mít rozlišení 

480 x 800 bodů, gigahertzový procesor a ože-

let povětšinou budete muset 16,7 mil. barev, 

protože tady jich bývá 256 000… 

Jako příklad můžeme uvést Huawei Vi-

sion (5.990 Kč, Android), LG P700 (6.700 Kč, 

Android) nebo LG E900 (5.100 Kč, Windows 

Mobile). S  vyšší cenou pak nastupují lepší 

a barevnější displeje, podpora rozhraní HDMI, 

špičková grafika i vícejádrové procesory či vý-

razně kvalitnější těla. V nejvyšší třídě nad de-

set tisíc excelují především Apple a Samsung, 

k nimž se nyní přidal se svým Padfonem i Asus 

(viz test v tomto čísle na straně 49). Samsung 

před nedávnem uvedl Galaxy SIII – jde o ná-

stupce unikátního modelu SII. Díky větším 

rozměrům displeje se určitě vyplatí zajít si ho 

vyzkoušet do prodejny, abyste si na něj mohli 

utvořit svůj názor. Nicméně už od prvního dne, 

kdy byl uveden na trh, se tento zajímavý tele-

fon stal hitem prodejů. 

V  každém případě si u  špičky připravte 

částky od 12.000 Kč a – v případě Apple iPho-

nu – ještě víc. Za tyto peníze dostanete to nej-

lepší, co současný mobilní trh nabízí. Zařízení 

o  notebookovém výkonu s  nadupanou grafi-

kou, u něhož nečekáte opravdu na nic, jak mů-

žeme sami potvrdit z dlouhodobého testování 

Samsung Galaxy SII. Je to špička, za kterou 

se platí, ale také špička nikoli pouze reprezen-

tativní, nýbrž i  dostatečně výkonná. Takové 

jsou však i mobily o třídu níž za zmiňovaných 

cca šest tisíc. I v  tomto se mobilní trh hodně 

proměnil a je to jen dobře!

ale i na to, že na trhu je jich vysloveně jen pár. 

Nicméně je naleznete i v kategorii pro seniory. 

V odolných verzích už nikoli, protože by to bylo 

poněkud komplikované. 

Mobily pro seniory a malé děti
Kdo tvoří tuto skupinu? Stanovovat kategorie 

je dnes ošemetné, a to i když ji v prvním přípa-

dě vymezíme například vstupem do důchodu 

a v druhém maximálně deseti lety. Všichni ale 

tuší, co tím myslíme: jde o telefon se základní-

mi funkcemi, dlouhou výdrží, tlačítkem zvaným 

„Panic Button“ a  s  co nejjednodušším ovlá-

dáním a  velkými znaky na  displeji. Tyto tele-

fony mají často několik vyhrazených tlačítek, 

na která lze umístit nejdůležitější telefonní čís-

la a často se dají ovládat dálkově, přes SMS. 

Do  takovéhoto telefonu tak můžete prostým 

zasláním textové zprávy zadat schůzku u dok-

tora či změnit nastavení budíku a  dokonce 

k němu přidat i text. 

Opravdu nejdůležitější je však tzv. nouzové 

tlačítko. Na jedno zmáčknutí se například ode-

šle zpráva na  jedno dvě telefonní čísla, nebo 

se – pokud jste napojeni na  „pult“ – přivolá 

sanitka. Některé přístroje umožňují i  postup-

né volání: například pokud telefon nezvednete 

do tří zazvonění, ten dále pokračuje například 

na domácího lékaře, a pokud ani ten nereagu-

je, volá se dál třeba na tísňovou linku.

Telefonů tohoto typu je na  trhu množství 

více než dostatečné a zakoupíte je od 800 Kč 

(Evolve Ego či Aligator A330 Senior) až do ně-

kolika tisíc. Nejexkluzivnějším modelem v tom-

to směru je Emporia SAFETYplus – výtečně 

vymyšlený telefon s hodinkami a GPS určující 

i současnou polohu majitele. 

Seniorské telefony mívají často i  dodateč-

nou výbavu v  podobě svítilny, někdy se pro-

dávají i s odkládací stanicí. Ta zajišťuje dobíjení 

a je na jednom místě, kde senior telefon vždy 

najde.

Nepodceňujte odolnost 
Odolný mobil se vyplatí i  jako druhý telefon 

k  drahému „dotykáči“. Jistě znáte opravny 

mobilních telefonů, resp. jejich výrobce, kteří 

neuznávají spoustu evidentních závad a  vy-

mlouvají se, že jste telefon namočili apod. Tady 

je nejen prostor pro EU (díky třeba za jednotné 

dobíječky!), ale i pro vás samotné. 

Odolný telefon představuje přístroj, který 

je opravdu odolný proti vodě, a  to nejen sté-

kající, nýbrž odolá i  skutečnému ponoření. 

Odolá i pádu například z výšky jednoho metru 

a je odolný i proti prachu. Například jednodu-

chý, nijak drahý, Evolve Phantom za 1.500 Kč 

(na této ceně zhruba startují ) by měl přežít pád 

z výšky 1,6 metru a  je pozoruhodný i  tím, že 

ve vodě plave. 

Za  odolný telefon ovšem můžete zaplatit 

i podstatně více, třebas i 9.000 Kč, a kupříkla-

du střední třída v  podobě Evolve Gladiatoru 

(3.400 Kč, na snímku) disponuje už i paměťo-

vou kartou a hlavně impozantní výdrží. Akumu-

látor má totiž plných 3 600 mAh, a vydrží tak 

v pohotovosti neuvěřitelných 150 dnů a za ho-

voru až 45 hodin! 

Pokud opravdu požadujete odolnost, dejte 

si především pozor na to, jaké normy krytí (IP) 

telefon splňuje (trvalé ponoření apod.) a po ja-

kou dobu, což je možná ještě důležitější. Jinak 

ani zde není problém sehnat přístroje podpo-

rující dvě SIM karty. Dnes je to vlastnost vinou-

cí se všemi kategoriemi.

Chytré, ale stále dostupné 
Vysvětlovat, co je to chytrý telefon, dnes už 

není třeba. V  této kategorii do  asi 5.000 Kč 

je třeba si momentálně dát pozor především 

na verzi operačního systému Android, pokud 

se rozhodnete pro něj, což pokládáme za nej-

rozumnější. Jde o to, že když si vyberete An-

droid v nejvyšší současné verzi 4, část výkonu 

mobilu – a nijak malou – spotřebuje samotný 
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Proč chtít android  
u chytrého telefonu?
Otázka by také mohla znít: „Proč je 

pro vás Android nejlepší?“ Odpověď 

je jednoduchá. Pokud chcete široké 

cenové rozpětí, žádný jiný operační 

systém mezi chytrými telefony vám 

ho nenabídne. Pořídit si můžete pří-

stroj za tři tisíce, stejně jako za třináct 

– a  ovládat se bude podobně, bude 

vyžadovat podobné grify a  naprosto 

stejné je vždy i připojení k vašemu účtu 

na Googlu, což je podmínkou návštěvy 

tržiště aplikací Google Play. Vše má tu 

výhodu, že na účet můžete po založení 

a přihlášení klidně zapomenout a dále 

používat svůj e-mail, nebo si – naopak 

– můžete zvolit kompletní synchro-

nizaci (zálohování ) vašich kontaktů, 

agendy apod. na serverech Googlu. 

K  dispozici máte desetitisíce aplikací 

zdarma a některé jsou opravdu vynika-

jící. Při jejichž výběru jste vázáni nejen 

tím, co vám jejich majitel dovolí (zda je 

dá zdarma, či za úhradu), ale zejména 

také kvalitou vašeho hardwaru. 

Android zároveň nabídne i  svobodu, 

což je u Applu poněkud problematic-

ké. Drtivá většina přístrojů je vybavena 

i  mechanikou paměťové karty (Apple 

iOS a  Windows Mobile nikoli) a  co 

si do  nich nahrajete, záleží jen a  jen 

na vás. Ovládání je povětšinou snadné 

a  příjemné (na  Apple ovšem Android 

stále nemá) a  telefony jsou rovněž 

univerzálně použitelné, například jako 

herní konzole, výukový nástroj, ovla-

dač chytrých televizorů či pro čtení 

knih. Vždy jen záleží na  tom, jaký pří-

stroj chcete a kolik jste ochotni za něj 

vydat.

asus padfone je mezi mobily naprostý unikát a recenzi 
najdete aktuálně v tomto čísle. Jde o jedinou kombinaci 
telefonu a tabletu na světě. Stačí jen telefon zasunout do 

displeje a tablet je na světě...

Mobilní telefon aligator phones Senior a330 Senior (999 Kč) 
vyniká rozměrným displejem a přehlednými tlačítky, takže je 

vhodný pro seniory, ostatně to uvedeno i v názvu.

evolve Gladiator (3.400 Kč) váží 110 gramů a v pohotovostním 
režimu vydrží pomalu půl roku. Jeho odolné pogumované 

tělo je vodotěsné podle specifikace Ip68 a poradí si i s nárazem 
a vibracemi. Je plně v češtině a má displej s úhlopříčkou 4,6 cm 

potažený tvrzeným sklem.

Samsung Galaxy S Duos (6.999 Kč) je dotykový mobil 
s androidem 4.0 pro dvě SIM karty. Zabudován je gigahertzový 

procesor, fotoaparát s LeD bleskem a displej s úhlopříčkou 
10,2 cm a rozlišením 480 x 800 bodů. Další informace v rubrice 

kaleidoskop.

Třiapůlpalcový displej s rozlišením 480 x 852 bodů a 16,7 
milonu barev, s gigahertzovým dvoujádrovým procesorem 
a pětimegapixelovým fotoaparátem, to je elegantní Sony  

Xperia U (6.295 Kč). 
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foto: Nokia, Samsung, Sonyautor: Milan Loucký, foto: HTC, Samsung, Sony

Předchozí článek přinesl podrobnější pohled na situaci na trhu mobilních telefonů. Chceme 
vás inspirovat několika zajímavými modely, které by se vám mohly hodit nebo by vás mohly 
oslovit svým vzhledem či svými možnostmi.

Mobilní telefon HTC One x
cena: 13.995 Kč

Mobilní telefon Nokia lumia 610 černý
cena: 4.995 Kč

Mobilní telefon s podporou dvou SIM karet  
Samsung Galaxy y Duos  
cena: 4.125 Kč

Mobilní telefon Sony xperia Tipo
cena:  3.795 KčMobilní telefon Sony xperia P 

cena: 9.595 Kč

Mobilní telefon s projektorem Samsung Galaxy Beam
cena: 12.295 Kč

Model HTC One X je vybaven ultravýkonnou čipovou sadou Nvidia Tegra 3, integrující čtyřjádrový 

procesor Super 4-plus-1/1,5 GHz. HTC One X obsahuje zvláštní jádro pro maximální efektivitu sprá-

vy energie. 32 GB operační paměti. Grafické výpočty obstarává dvanáctijádrová grafická jednotka 

Nvidia GPU. Velikost telefonu vychází z rozměrného 4,7palcového dotykového displeje s jemným 

HD rozlišením 720p (1 280 x 720px) s novou 3D technologií ochrany displeje Corning Gorilla Glass. 

GPS, FM rádio.

• paměťová karta: nepodporuje

• fotoaparát: 8 MPix s bleskem, kamera na čelní straně 1,3 Mpx

• kapacita akumulátoru Li-Ion: 1 800 mAh

• operační systém: Android 4 (Ice Cream Sandwich)

Mobilní telefon s 3,7palcovým dotykovým TFT LCD displejem 800 x 480 bodů, 16,7 milionu barev, 

jednojádrový procesor Qualcomm/0,8 GHz a interní paměť 8 GB + 25 GB paměti na úložišti Microsoft 

SkyDrive, Wi-Fi, Bluetooth, 3G, výměnné kryty, FM rádio. Navíc aplikace Office a navigace zdarma.

• paměťová karta: nepodporuje

• fotoaparát: 5 Mpx s bleskem

• pohotovostní doba/doba hovoru: 600 hodin/450 minut

• kapacita akumulátoru Li-Ion: 1 300 mAh

• operační systém: Windows Phone 7.5 + 25 GB paměti na úložišti SkyDrive

Sony Xperia Tipo nabízí jednoduché a snadné ovládání díky podrobným grafickým průvodcům, 

které činí z telefonu Xperia Tipo ideální volbu pro ty, kteří si pořizují svůj první chytrý telefon. Úhlo-

příčka jeho TFT LCD je 3,2 palce, rozlišení 480 x 320 obrazových bodů, zobrazí 262 tisíc barev. Má 

jednojádrový procesor taktovaný na 800 MHz, Bluetooth, Wi-Fi, 3G, GPS.

• paměťová karta: microSD

• fotoaparát: 3,2 MPix bez přisvětlení a blesku

• pohotovostní doba: 19 hodin

• kapacita akumulátoru: 1 500 mAh

• operační systém: Android 4 (Ice Cream Sandwich)

Sony Xperia P přichází s rozměrným dotykovým displejem TFT LCD s úhlopříčkou 4 palce s rozli-

šením 940 x 540 bodů a 16,7 milionu barev. Má dvoujádrový procesor taktovaný na 1 GHz, 16 GB 

interní paměti. Bluetooth, Wi-Fi, GPS, 3G, FM rádio, HDMI.   

• paměťová karta: nepodporuje

• fotoaparát: 8 Mpx s bleskem 

• pohotovostní doba/doba hovoru: 475 hodin/360 minut

• kapacita akumulátoru Li-Ion: 1 305 mAh

• operační systém: Android 2.3 (Gingerbread)

Samsung Galaxy Beam přichází s  vestavěným projektorem zabudovaným přímo v  těle telefonu. 

Za  jeho pomoci můžete promítat na stěnu fotografie, videa, prezentace až do úhlopříčky 50 palců 

(125 cm) a na vzdálenost dva metry. Dvoujádrový procesor Qualcomm/1 GHz. Dotykový kapacitní 

displej s podporou MultiTouch, úhlopříčkou 4 palce, rozlišením 480 x 800 bodů. GPS. Wi-Fi, 3G, GPS.  

• paměťová karta: microSD

• fotoaparát: 5MPx s bleskem/ kamera na čelní straně 1,3 Mpx

• kapacita akumulátoru Li-Ion: 2 000 mAh

• operační systém: Android 2.3 (Gingerbread)

Vybrali jsme pro vás

Skvělý společník, který umožní například hovor na síti jednoho operátora, zatímco na síti operátora 

druhého stahujete díky výhodnějšímu tarifu data. Úhlopříčka dotykového displeje TFT LCD je 3,14 

palce, jeho rozlišení je 320 x 240 obrazových bodů při 262 tisících barev. Jednojádrový procesor, 

interní paměť 160 MB, 3G, Wi-Fi, GPS, FM rádio.

• paměťová karta: microSD

• fotoaparát: 3,2 Mpx s bleskem

• pohotovostní doba/doba hovoru: 440 hodin/370 minut

• kapacita akumulátoru Li-Ion: 1 300 mAh

• operační systém: Android 2.3 (Gingerbread)
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sor zůstaly stejné. Především jde o  zavedení 

motivových programů (panorama, protisvětlo 

atd.), i když z nepochopitelných důvodů mezi 

nimi chybí zejména sportovní režim a  režim 

sníh a  pláž. Změnily se mj. i  ovládací prvky 

a displej má nyní vyšší rozlišení. 

Ne vše ale bylo dotaženo. Video sice má 

samostatnou videospoušť, ale natáčet ne-

lze kdykoli, jak je dnes obvyklé, nýbrž pouze 

po navolení příslušného režimu. V tomto oka-

mžiku také fungují obvyklé volby včetně manu-

álních, ale nepracuje inteligentní automatika, 

tedy výběr z motivových programů. Zajímavou 

funkcí – a  teď jsme zpět u  fotografování – je 

inteligentní výběr snímku. Ten jich nafotí dva-

cet a k výběru vám jich nabídne pět (dokáže 

posoudit např. mrknutí oka, zavřené oči a také 

kompozici).

Panoramatický režim pracuje tak, že 

zmáčknete spoušť a  „panorámujete“ scénu, 

což můžete dělat na všechny strany. Bez cvi-

ku (a možná ani potom) ale neuděláte takový 

výřez, jaký byste chtěli, protože fotoaparát vás 

nutí jet tak dlouho, dokud chce snímat. Jeho 

zpracování je i  při plných 180 stupních bles-

kurychlé. Výsledek má ovšem jen asi 1,5 MB, 

zatímco jednotlivé snímky mají plných 6,5 MB. 

Sekvenční focení se vyvolává pouze z menu 

a  pracuje jen v  režimu prosté automatiky 

(Auto). Nafotí asi třicet snímků, které následně 

zpracovává, což je taktéž hodně rychlé. 

J2 je vynikající foťák a také vynikající doplněk 

„dospělé“ zrcadlovky, i  když dobře poslouží 

jako kvalitní rodinný kompakt s  výbornou re-

akční dobou prakticky za všech situací (dovo-

luje často okamžitě namáčknout další snímek), 

výtečným ostřením a solidním režimem inteli-

gentní automatiky, na které je vylepšení detek-

ce scény znát. Vedle úpravy mazání bychom 

přivítali zejména možnost naprogramovat si 

jedno tlačítko podle 

svého.

Nikon D3200: 
hodně šikovná
Digitální jednooká 

zrcadlovka se vším 

všudy, tedy i s oprav-

dovým zrcátkem, 

se chlubí nebývale 

vysokým rozlišením 

snímacího čipu, který 

má efektivních 24,2 

nebo jak říká volba 

přímo na fotoaparátu 

24,1 mil. pixelů. Je ur-

čena pro začátečníky 

a v lehkém těle (jsme 

u  zrcadlovky!) budí-

cím ovšem příjemný 

dojem bytelnosti, je 

ukryta hodně zajíma-

vá technologie. Jed-

nak je D3200 kom-

patibilní se zařízeními 

s  Androidem a  umí 

do nich – přes volitel-

ný bezdrátový Wi-Fi 

adaptér WU-1 přenášet snímky. Software by 

už měl být k dispozici, ale v době testu ještě 

na tržišti aplikací Google Play nebyl.

I když fotoaparát nemá klasický režim scé-

nických programů, vedle těch, které nastaví-

te rovnou na  kolečku fotorežimů, je tu i  řada 

dalších, které jsou dostupné právě šikovnou 

funkcí zvanou Průvodce. A  z  něj lze rovnou 

fotografovat či třeba mazat. Vymazávání sním-

ků je v tomto okamžiku uděláno správně, což 

znamená, že pro potvrzení volby musíte pře-

hmátnout na další tlačítko.

Inteligentní automatika, která podle druhu 

scény vybírá z motivových programů, pracuje 

pouze v režimu živého náhledu a s fotoapará-

tem přepnutým na automatiku. 

Do  sekvenčního focení se vstupuje vyhra-

zeným tlačítkem a  jede tak dlouho, dokud sta-

čí kapacita karty. Po  nějakých dvaceti sním-

cích s konstantní rychlostí 4 sn./s se vše usadí 

do proměnlivého rytmu, fungujícího podle toho, 

jak D3200 stíhá zpracovávat onen obrovský ob-

jem dat, který při nastavení nejlepšího JPG před-

stavují zhruba 10MB snímky v rozlišení 6 016 x 

4 000 bodů. A Expeed 3 to stíhá výtečně!

Blesk se sice vyklápí automaticky, ale stačí 

pootočit kolečkem fotorežimů a okamžitě máte 

po ruce volbu, která ho nechá schovaný. 

Pro koho jsou?
Pokud abstrahujeme od  tradičních „niko-

nistů“ a  vezmeme si fotografický lid obecný, 

resp. vyspělejší a  tudíž tíhnoucí možná už 

k  zrcadlovkám, pak samozřejmě pro koho-

koliv z  tohoto ranku. J2 je pak pochopitelně 

především pro ty, kteří chtějí něco à la zr-

cadlovka, ale nechce se jim s  sebou nosit 

poněkud bytelnější tělo. S  J2 získávají tělo 

velmi kompaktní a možnost využít celou řadu 

objektivů. Přechod mezi oběma přístroji pak 

kupodivu žádná velká „rána“ není, i  když si 

možná řeknete, že trochu více tlačítek by J2 

neuškodilo. Oba přístroje výtečně fotí a na-

táčejí, což se ale už netýká – s  dodávaným 

objektivem – zvuku. Samotné zoomování je 

totiž v nahrávce slyšet, a pokud tomu chcete 

zamezit, je třeba podle výrobce zakoupit spe-

ciální objektiv. Na obou přístrojích je pokrok 

ale patrný a potěší i svou operativností a čas-

to zanedbatelnou reakční dobou.

I  pokud byste je neměli vedle sebe jako my, 

základní rozdíly by vám uniknout nemohly 

a teď nemáme na mysli jen prostý rozdíl ve ve-

likosti a  hmotnosti. Tam, kde je J2 uhlazený 

a decentní (možná až trochu moc), je D3200 

typicky zrcadlovkový, zaoblený a pochopitelně 

také mohutnější. Možná proto nás hned úvo-

dem napadlo, že se vlastně velice dobře dopl-

ňují a že J2 – vlastně jako kompakt – doplňuje 

D3200 takřka ideálně. 

Co mají společného
Pochopitelně především systém výměnných 

objektivů – N1 J2 používá bajonet systému 

Nikon 1, D3200 bajonet Nikon F s AF kontak-

ty. V J2 však s použitím redukce FT1 můžete 

použít i  ty „dospělé“ objektivy (F) a  nejlep-

ší je na  tom podle výrobce to, že nedochází 

ke zhoršení světelnosti.

Oba přístroje mají výborné a rychlé ostření, 

i  když D3200 je přece jen nepatrně rychlejší, 

čemuž se nelze divit. Oba používají snímací čip 

CMOS, ale zatímco D3200 je postaven na for-

mátu Nikon DX o  rozměru 23,2 x 15,4 mm 

(ekvivalent vůči kinofilmu asi 1,5x), u  J2 je to 

CX s ekvivalentem 2,7x (13,2 x 8,8 mm).

Citlivost ISO začíná vždy na obvyklých 100 

a je škoda, že se ani v  jednom případě nejde 

ještě níž. Fotí se do  JPG či do  RAW, nebo 

do obojího současně. HD video pracuje s for-

mátem QuickTime (MOV) a  kodekem H.264 

s  rozlišením až 1  920  x  1  080 bodů. Liší se 

jen ve snímkové frekvenci, která je u J2 ve Full 

HD na 30 neprokládaných snímcích nebo 60 

prokládaných. U D3200 je to 24 nebo 25 ne-

prokládaných snímků za sekundu. Pokud jde 

o  zvuk, J2 má zabudovány stereomikrofony, 

D3200 mikrofon monofonní a konektor pro ex-

terní stereomikrofon. 

Vlastností, nad kterou asi nebudete jásat 

a  kterou mají oba foťáky společnou, je velmi 

špatné vymazávání. Jde o to, že se volba „sma-

zat“ potvrzujete týmž tlačítkem, kterým mazání 

vyvoláváte, a to je nejen proti všem ergonomic-

kým zásadám, ale i proti selskému rozumu. 

A ještě něco mají společné: systém zpraco-

vání obrazu Expeed 3 a v řadě situací je vysoká 

rychlost opravdu znát. Místy se dokonce kon-

struktéři drželi zbytečně při zemi (panorama).

Nikon 1 J2: patrná vylepšení
Hned v  úvodu narazíte na  jednu zajímavost: 

foťák totiž můžete zapnout obvyklým tlačít-

kem, nicméně pak jste vyzváni, abyste ještě 

ručně vysunuli objektiv. Nakonec zjistíte, že 

to lze udělat rovnou přes něj, což je pohodlné, 

protože i samotné zoomování provádíte krouž-

kem objektivu. 

Pokud jde o  rozdíly oproti předchozí verzi 

J1, jsou dosti zásadní, i když snímač a proce-
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zrcadlovky Nikon 1 J2 a Nikon D3200

Jiné a přece podobné

cena: 11.990 Kč

objektiv: 1 Nikkor, 2,5x optický 
zoom (30–74 mm), 
světelnost 3,5–5,6, 
bajonet Nikon 1

rozlišení CCD, 
citlivost:

CMOS, 10,1 mil. pixelů, 
ISO 100 až 3 200  
(max. 6 400)

formát fotografií a 
videa; pa-
měť: 

JPG a RAW, HD video 
QuickTime (H.264, MOV), 
1 920 x 1 080 bodů, 16:9; 
mechanika pro karty  
SD (HC)

napájení: akumulátor Li-Ion, 
1 020 mAh

vstupy/výstupy: mini HDMI, miniUSB

rozměry (švh); 
hmotnost:

106 x 61 x 30 mm; 280 g 
(včetně akumulátoru)

cena: 14.990 Kč

objektiv: AF-S DX Nikkor, 
3x optický zoom 
(18–55 mm), světelnost 
3,5–5,6, bajonet Nikon F

rozlišení CCD, 
citlivost:

CMOS, 24,2 mil. pixelů, 
ISO 100 až 6 400  
(max. 12 800)

formát fotografií 
a videa;  
paměť: 

JPG a RAW, HD video 
QuickTime (H.264, MOV), 
1 920 x 1 080 bodů, 16:9; 
mechanika pro karty  
SD (HC)

napájení: akumulátor Li-Ion,  
1 030 mAh

vstupy/výstupy: miniHDMI, A/V (spec. 
konektor), stereomikrofon 
(jack), GPS

rozměry (švh); 
hmotnost:

125 x 96 x 77 mm; 510 g 
(včetně akumulátoru)

Nikon 1 J2
Nikon D3200

Máme tu pro vás jednu pravou zrcadlovku a jednu nepravou, 
tedy bez zrcátka. Podíváme se nejen na jejich vlastnosti, ale za-
měříme se také na to, pro koho je ten který fotoaparát vhodný. 
Částečně to vyplývá už z jejich rozměrů a koncepce, jindy vás 
možná podobné vlastnosti naopak překvapí.

J2 se nabízí v šesti barvách a vypadá tak trochu kosmicky. platí to zvláště v případě, když mu vysunete blesk na „tykadýlku“, což se dělá 
ručně. pak připomíná r2D2 ze Star Wars.

Zoomuje se objektivem, tlačítko F bohužel není programovatelné 
a v režimu foťáčku s „c“ očekávejte kreativní režimy, což jsou 

vlastně motivové, nebo chcete-li scénické programy. Menu jsou 
samozřejmě plně v češtině, stejně jako u D3200.

Displej je příjemně jasný a dobře čitelný. režim průvodce (Guide) 
vás provede nejdůležitějšími funkcemi fotoaparátu a pomůže 

s nastavením.

Zrcadlovka má velmi slušný úchop, ale záleží na velikosti vaší dlaně a prstů a trochu navíc by 
nezaškodilo. Kolečko fotorežimů nabízí vše důležité okamžitě po ruce, včetně několika scénických 

programů. Video můžete snímat kdykoli, stačí jen stisknout vyhrazenou spoušť.
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autor: Bohumil Herwig, foto: Lenovo

Hmotnost 2,1 kg, a  to včetně vypalovací DVD 

mechaniky DVD±RW/RAM, opravdu sto-

jí v  této cenové relaci za  pozornost. To však 

i  ostatní parametry, včetně dvou USB 3.0, 

a tak zamrzí „odfláknuté“ české popisky tlačí-

tek. Jsou pouze nalepené a nikoli gravírované, 

takže vám nejspíše moc dlouho nevydrží. Nic-

méně pokud teď pochybujete, co za necelých 

12.000 Kč můžete dostat, možná budete pře-

kvapeni.

Kvalitní, osobitý návrh
Jakmile Z380 otevřete, uvidíte jedním slovem 

kvalitu, která je při této ceně až zarážející 

a možná začnete přemýšlet jako my, na čem 

se ušetřilo. Není to ovšem – s výjimkou zmiňo-

vaných popisek – nikde vidět, a byť je grafika 

zabudovaná a  dvoujádrový procesor jedno-

dušší a s kratší provozní dobou na baterie, bo-

hatě dostačuje nejen pro běžné aplikace, ale 

i pro kvalitní HD video v MKV. Vše okořeňuje 

vynikající zvuk, jaký ze stroje této cenové re-

lace jen tak neuslyšíte a Dolby Home Theater 

se tu opravdu činí! A víte, co je ještě příjemné? 

Jakmile notebook zapnete, mezi displejem 

a klávesnicí se rozsvítí několik dotykových plo-

šek, přes něž můžete například ovládat hlasi-

tost. Jedním z tlačítek se přepínáte mezi třemi 

zvukovými a obrazovými režimy a přepnutí je 

opravdu znát, navíc někdy slyšíte i  virtuální 

prostor. V každém případě je to vynikající ná-

pad jdoucí v duchu kvalitních monitorů. 

Notebooková pohoda
Zabudovaný akumulátor se za provozu dobije 

za jednu hodinu a 55 minut a při přehrávání fil-

mů vydržel dvě hodiny a 40 minut, což odpoví-

dá. Bohužel v tomto okamžiku nastupují špat-

ně umístěné a zatraceně maličkaté LED diody 

na přední straně, které jsou pomalu neviditelné 

(při dobíjení „ledka“ jen občas problikne) a po-

zor si dejte i při hibernování notebooku (musí 

úplně zhasnout, než ho zastrčíte do tašky!). 

Lesklý displej je vzhledem k ceně jasný se 

solidními pohledovými úhly a  byl by konku-

renceschopný i o třídu výš. Pokud hůře vidíte, 

je dobré si uvědomit, že IdeaPad Z380 nabí-

zí na displeji s úhlopříčkou 13,3“ dost vysoké 

rozlišení, takže výsledkem jsou poměrně malé 

znaky na pracovní ploše. A protože s nimi mají 

Windows dlouhodobě potíže, musí se zvětšo-

vat opatrně, jinak vám vyskočí z  komunikač-

ních okének. Ve Wordu nebo v Excelu už ale 

zvětšení znaků žádný problém nepředstavuje. 

Tam si to můžete dělat po libosti. 

Z380 v nás vzbudil doslova nadšení. Za ve-

lice příznivou cenu dává opravdu hodně a jako 

by byl šitý na  míru pro ty z  nás, kteří dbají 

na poměr cena/výkon. 

Na klávesnici se výtečně píše (inu, dědictví 

IBM) a  zmáčknutí jsou navýsost přesná, což 

kupodivu platí i o dotykové destičce, která se 

i v základním nastavení ovládá s lehkostí, jakou 

jí mohou závidět i mnohem dražší notebooky. 

Nedivte se, že jsme přesvědčeni, že to je vý-

tečná koupě!

autor: Bohumil Herwig, foto: Sony

Nic z  výše uvedeného není zcela obvyklé 

a zvláště to platí o prvním a posledním bodě, 

přičemž pro konkrétní hodnoty stačí sjet k  ta-

bulce. Kombinované disky sice začínají být 

v módě, ale nebývá zvykem, aby se spolu s nimi 

nabídla uživateli i možnost hibernování („uspá-

ní“ počítače, pozn. red.) na disk. Většinou tato 

možnost chybí a notebook si pak vše řídí sám. 

Nakonec se ukázalo, že jinak tomu není ani 

v případě tohoto počítače, i když výrobce na to 

jde trochu jinak. Notebook si vaši rozdělanou 

práci uloží na flash disk, takže ho můžete po za-

vření víka hned strčit do tašky. Data jsou v bez-

pečí a v bezpečí je i pevný disk, který se vypne. 

Reakce ultrabooku je prakticky okamžitá, ať už 

se vaše rozdělaná práce z   flash disku (SSD) 

obnovuje, nebo se na něj naopak při hibernaci 

ukládá. Líbí se nám to, a navíc máte k dispozici 

vysokou kapacitu za rozumnou cenu!

Dvě zprávy
Ultrabooky se dají rozdělit na dva druhy. Na ty, 

které striktně dodržují specifikaci Intelu a na ty, 

které si k ní tu a tam něco přidají. Základní spe-

cifikace však pochopitelně musejí být dodrženy 

vždy. Sony T13 patří k tomu druhému typu, což 

znamená dvě příz-

nivé a  jednu nepří-

znivou zprávu. Tou 

druhou je fakt, že 

zatímco drtivá vět-

šina ultrabooků má 

spodní stranu zcela 

hladkou, tj. bez ot-

vorů větrání, u tohoto 

přístroje je najdeme. 

Jeden velký je také 

na boku a po něko-

likahodinové práci 

s  notebookem polo-

ženým na peřině bylo 

vidět, že si odfukuje 

právě sem a na spo-

du se prakticky ne-

hřál. Jak to tak vy-

padá, spodní otvory 

jsou určeny pouze pro vstup vzduchu. Otázkou 

ale je, jak dlouho by to v praxi při tomto způso-

bu používání vydrželo. Už tahle byl větrák občas 

více slyšet…

A  příjemné zprávy? Jednak zabudování 

multifunkční čtečky paměťových karet a  jed-

nak plné velikosti rozhraní, včetně VGA, HDMI 

a lokální sítě, takže nepotřebujete žádné spe-

ciální převodní kabely.

Shrnutí
S Wi-Fi zapnutým zhruba třetinu času vydržel 

notebook při přehrávání videa skoro 3,5 hodi-

ny, k dobíjení za provozu mu pak stačily nece-

lé tři. Při běžné práci (psaní, trocha internetu) 

jsem se dostal až ke 4,5 hodinám. 

Litujeme však dvou věcí – především zby-

tečně složitě se zapínajícího Wi-Fi, což obsta-

rává malá ikonka na  liště Windows (chybí tu 

prostá klávesová zkratka) a  samozřejmě i  ot-

vorů na  spodní straně. Ultrabook tak vyžadu-

je pevnou oporu, aby mohl zespodu nasávat 

vzduch. Pokud se s tím smíříte (někomu možná 

ještě bude vadit absence samostatných PgUp 

a PgDn), dostanete výborný stroj, byť s průměr-

ným displejem a nižšími pohledovými úhly, který 

nabídne lehkou a bytelnou konstrukci, spoleh-

livé funkce, podporu karet SD a MS a hlavně 

plná rozhraní. A s tím se hned tak nějaký ultra-

book pochlubit nemůže. Po pravdě: kdyby měl 

podsvícenou klávesnici a mechanický přepínač 

Wi-Fi jako dřívější modely, byl by to nejlepší ul-

trabook, na který jsme narazili.
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ultrabook Sony Vaio SVT1311M1ES notebook Lenovo IdeaPad Z380G

Jednotná výška v celém profilu, kombinovaný pevný disk, přičemž jeho flashová 
část slouží pouze ke zrychlení práce, a poněkud vyšší hmotnost. Tak vypadá 
první pohled na první ultrabook japonského Sony.

Zcela jiný přístup

cena: 18.990 Kč

displej; grafická 
karta:

33,8 cm (13,3"), 16:9, 
1 366 x 768 bodů; Intel 
HD 3000

procesor; paměť 
(RAM); disk:

Intel Core i3, 1,4 GHz (dvě 
jádra); 4 GB (max. 8 GB); 
hybridní 320 GB + 32 
GB SSD

akumulátor: LiPo, kapacita nezjištěna

vstupy/výstupy: HDMI, VGA (D-Sub), 
2x USB (1x 3.0), Ethernet 
LAN, sluchátka, mikrofon, 
mechaniky paměťových 
karet MS a SD, Wi-Fi, 
Bluetooth

rozměry (švh); 
hmotnost:

323 x 18 x 216 mm; 
1,6 kg

cena: 11.990 Kč

displej; grafická 
karta:

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

procesor; paměť 
(RAM); disk:

Intel Pentium B970 (dvě 
jádra) 2,3 GHz; 4 GB; 
750 GB

akumulátor: Li-Ion, 4 400 mAh

vstupy/výstupy: HDMI, D-Sub (monitor), 
3x USB, Ethernet LAN, 
sluchátka, mikrofon, 
mechaniky paměťových 
karet MS, SD a XD, Wi-Fi, 
Bluetooth

rozměry (švh); 
hmotnost:

328 x 32 x 222 mm; 
2,1 kg

sony Vaio sVT1311m1Es
lenovo IdeaPad Z380G

Už z tohoto pohledu je zřejmé, že není tak subtilní jako ty 
konkurenční a otázka je, zda to není lepší. Ostatně hmotnost 

je 1,6 kg a výška 1,8 cm.

Ostré tvary, jednotná výška, ale také – jak vidíte i z tohoto 
snímku – chytrý návrh. S otevřením víka displeje se do hry 

zapojují nožičky na jeho spodní straně a klávesnice se postupně 
nadzvedává. Ultrabook také v žádné poloze nepřepadává na 

klíně. I to pomalu neuvidíte!

IdeaPad je multimediální řada mířící přede-
vším na domácí uživatele. Tato novinka přichá-
zející v bílé, růžové a šedé má nejen vynikající 
poměr cena/výkon, ale i excelentní je i poměr 
výkon/přenosnost!

Parádní koupě

notebook vypadá tak nějak střízlivě elegantně a bílá s jemnou strukturou na víku displeje mu rozhodně sluší.

Klávesnice je vynikající, diody na čele prakticky nevidíte a někoho 
určitě zamrzí absence trackpointu, což je jinak vcelku obvyklá 

výbava této značky.
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autor: Bohumil Herwig, foto: Asus

Základní koncepce je parádní. Mám výkonný 

„chytrý telefon“ s  Androidem 4.0, tak proč 

ho rovnou nevyužít k pohonu tabletu? Tab-

let – v podstatě velký displej – nabídne další 

akumulátor a  přípojné místo pro volitelnou 

dokovou stanici s  klávesnicí. Telefon zapojí 

procesor a mj. i operační systém. Teď jen jak 

to udělat, abychom nemuseli – když někdo 

zrovna zavolá v  režimu tabletu – spoléhat 

na jeho mikrofon a reproduktory? Jednodu-

še! Zajistíme, aby bylo možné telefon z table-

tu snadno vyjmout, a  ještě k němu dodáme 

Bluetooth hands-free, které zkombinujeme 

s dotykovou tužkou, ať je také víceúčelové. 

Přiznáme se sice, že bychom v  tomto oka-

mžiku ocenili spíše klasické hands-free, ale 

vem to čert. Obě dvě metody příjmu hovorů 

fungují!

Parádní  
autofokusový foťák
O technických parametrech jsme 

se podrobně zmiňovali už v srpnovém 

čísle, takže je nechme na tabulce a pojďme 

se podívat, co umí. Telefon i tabletová část mají 

brilantní displeje, které se neztratí ani venku. 

Námitky máme proti řešení pracovní plochy 

telefonu. Spodní část je totiž vyhrazena třípo-

ložkovému menu (zpět, domov apod.), nad ní 

je další menu (telefonování, SMS atd.) a zcela 

nahoře je vyhledávání přes Google. Bohužel 

ani jednoho menu se nemůžete zcela zbavit, 

takže zbytečně zmenšuje plochu displeje. 

Telefon je rychlý, fotoaparát vynikající s au-

tofokusovým ostřením i prostým dotykem pří-

mo na displeji, takže si nemusíte dělat starosti 

s focením proti světlu. 

„Tablet“ sice nenabídne více přípojných míst 

a v podstatě jde jen o systémový konektor pro 

připojení výtečně řešeného doku s kvalitní klá-

vesnicí, plným USB a mechanikou karty SD.

Drahá? Nikoli!
Cena 17.990 Kč je vysoká jen zdánlivě. Počítejte 

s námi: výkonný telefon na úrovni Samsung Ga-

laxy SII/SIII, navíc s odolným sklem Gorilla Glass 

a s lepším držením než SIII. Dále tablet s úhlo-

příčkou 10,1“ (25,7 cm) vybavený týmž tvrzeným 

sklem, který navíc grafika telefonu zvládá per-

fektně a svižně vykreslovat. Nám to přijde více 

než odpovídající, zvláště když je v ceně i parádní 

pouzdro a Bluetooth Stylus Headset. 

Vše je bytel-

né, kvalita pro-

vedení ze zaří-

zení jen čiší, a to 

samé platí o do-

k o u p i t e l n é m 

doku (za  cca 

2.990  Kč). Ten 

by byl vysloveně 

vynikající, kdy-

by na  klíně při 

maximálním na-

klopení displeje 

nepřepadával.

Asus PadFo-

ne je ojedinělé 

zařízení, které 

zaujme nejen excelentní vzájemnou komu-

nikací (příjem hovoru či jeho převzetí při vy-

tažení telefonu z  tabletu), ale i  spoluprací 

na  úrovni aplikací. Ty jsou bezproblémově 

předávány a přebírány, pracují pekelně rychle 

i u náročných her, jako je AirAttack HD. A co 

víc – dobíjení je vysloveně chytré, takže tablet 

po  určitou úroveň dobíjí telefon, ale stále si 

nechává něco v zásobě. PadFone je zkrátka 

parádní věcička!

telefon s tabletem Asus PadFone

Bomba roku!

cena: 17.990 Kč

podporované sítě 
(výběr):

GSM, GPRS, EDGE, 
HSPA+, WCDMA

displeje: telefon: AMOLED, 10,9 cm 
(4,3"), 960 x 540 bodů; 
tablet: LCD (TFT), 25,7 cm 
(10,1"), 1 280 x 800 bodů

procesor, grafika; 
disk: 

Qualcomm Snapdragon 
S4, 1,5 GHz, dvoujádrový; 
16 GB plus karta microSD 
(až 32 GB)

napájení: telefon: Li-Ion, 1 
520 mAh; tablet: Li-Ion, 
6 600 mAh

vstupy/výstupy 
(výběr):

telefon: microUSB, 
sluchátka, Wi-Fi, 
Bluetooth, microHDMI; 
tablet: audio jack 
(sluchátka a mikrofon)

rozměry (švh); 
hmotnost:

telefon: 128 x 65 x 9 mm, 
130 g; tablet: 273 x 14 x 
178 mm, 720 g

asus PadFone

Stačí pouze zastrčit telefon do „hrbu“ na zadní 
straně a máte z něj tablet. Odolnost zaručena – 

prý to jde minimálně 5 000x.

Tři dotyková tlačítka, pevná horní 
lišta (vyhledávání Google) a pevná 

spodní lišta s telefonováním a mj. SMS 
zprávami. a hlavně: parádní pocity!

O co jde u kombinovaných zařízení nejvíce? aby 
vzájemně bezešvě spolupracovaly a navzájem se 
doplňovaly. Tohle je u PadFonu dokonale zvlád-
nuto. Z telefonu se po zasunutí do displeje  
spolehlivě stává tablet a naopak.
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Z času na čas dělám pro Inspiraci Euronics 

dlouhodobé testy, které podle mého čtenářům 

dají nejvíc – a  nejde jen o  konkrétní výrobek. 

U něj sice vidíme, jak se chová v dlouhodobém 

reálném a  každodenním provozu, ale možná 

ještě víc toho zjistíme o výrobci. Ne každá firma 

je totiž ochotna do takovéhoto testu jít. 

MCh: Testování výrobku trvá v ideálním případě 

minimálně měsíc. Hlavně proto, že přístroje pou-

žívám podobně jako jejich uživatelé a představte 

si, kolik při testování například mikrovlnky s gri-

lem, horkovzduchem, parním vařením a  crisp 

talířem udělám jídel, abych všechny tyto funkce 

vyzkoušel. A pak ta jídla musím také sníst...

Když se ale stane, že test nedopadne, jak 

jsem očekával, raději ho zopakuji, abych si byl 

jist, že jsem něco nepřehlédl a abych zjistil dů-

vod.

ML: Mě to někdy trvá den, jindy – u větších za-

řízení – to trvá týden i měsíc, než jsem schopen 

něco smysluplného vyplodit. Žádná legrace. 

Co bychom rádi testovali?
BH: Já jsem s  výběrem spokojen. Mám rád 

dobrou kávu, a  tak si občas pro Inspiraci Eu-

ronics život vylepším nějakým kávovarem. To-

hle mi mé pracovní úsilí na chvíli osvěží. Pokud 

bych ale nějaké přání mít mohl, rád bych si otes-

toval slušný automobil. Jako původem vyučený 

automechanik a  následně strojař k  nim mám 

dost blízko, pár povedených vozů jsem i  měl, 

takže mám pocit, že bych je uměl ocenit. 

ML: To je prima, mě poslední dobou docela lá-

kají třeba elektromobily. 

MCh: S  testováním manekýn bychom se do-

stali k mému velkému koníčku – k focení, tak-

že to bych se určitě nechal přemluvit. Z naše-

ho oboru bych chtěl hlavně technické novinky 

s možností testovat déle a  ideálně s možností 

říct přímo do fabriky, tady byste to mohli udělat 

líp a koukejte jak. Využil bych svoje zkušenos-

ti servisáka. A co do  typů výrobků? Mám rád 

všechny přístroje k vaření, a protože mám moc 

rád kávu, tak kávovary. Ale to vlastně dělám… 

Určitě bych rád testoval foťáky, i když to je velmi 

složitá věc s potřebou mnoha přesných přístro-

jů, aby to nebylo jen o pocitech.

Jak jsme k testování došli?
BH: To souvisí s tím, jak jsem se dostal k no-

vinařině. Chtěl jsem být automechanikem, pak 

programátorem, ale neměl jsem talent a v dru-

hém případě jsem skončil na tom, že jsem ne-

dokázal naprogramovat ovladač pro tiskárnu. 

To mě poněkud duševně zničilo, ale zároveň 

i pošťouchlo, a protože jsem měl v šuplíku pár 

článků o  různých programech, nabídl jsem je 

redakci časopisu Elektronika, což byl kolem 

roku 1987 jediný takto zaměřený a pravidelný 

časopis u nás. Nakonec jsem tam skončil jako 

redakční elév a tím to vlastně všechno začalo. 

Tebe, Milane, jsem dostal na starosti jako auto-

ra. A byl jsi šikovný… 

ML: Díky. Můj první článek byl o měřicích au-

tomatizovaných systémech. Pak jsme se spolu 

míjeli i v Chipu, rozjeli Digitální byt… 

MCh: A  já vlastně řadou náhod. Technika mne 

fascinovala od  útlého věku a  díky mému strýci 

a pak o mnoho staršímu kamarádovi jsem brzy 

získal základy, později se vyučil elektronikem a vy-

studoval střední školu. Živil jsem se elektronikou 

a po revoluci si mne šéf vybral pro nový soukromý 

podnik dovážející bílou techniku, kde jsem prošel 

od  technika až po  šéfa technického oddělení. 

Tady se stala malá a bílá technika mým koníčkem. 

Když firma skončila, přešel jsem do  internetové 

firmy s bílým zbožím. Tady jsem vymyslel a rea-

lizoval dost navštěvovaný poradenský projekt 

o  bílé technice, pro který jsem napsal všechny 

články. Protože se po mém odchodu o projekt už 

dál nikdo nestaral, založil jsem vlastní web. Zane-

dlouho mne díky němu našli pánové z Euronicsu, 

domluvili jsme se na spolupráci a já začal praco-

vat na prvním čísle našeho časopisu. A protože se 

nám spolupráce líbí, pokračujeme dodnes. Vidíte, 

zní to jako v pohádce.

ML: Ale pohádka to není. Času je málo, práce 

moc, ani jsme se nedokázali díky našemu vytí-

žení sejít ke společnému focení. Ale i  tak vám 

děkuji za čtenáře, co pro ně děláte. Sám vím, že 

tahle práce musí být koníčkem, aby se dala vů-

bec dělat. Málokdo si dokáže představit, když 

testujeme a píšeme třeba dvacet hodin v kuse, 

jak je to náročné. Vždy se ale můžeme na naše 

dílo podívat s hrdostí! Miloš třeba může říct, ty 

čtyři kachny, co jsem v té troubě upekl a snědl, 

než jsem to napsal – nakonec to ale stálo za to! 

A pamatuješ, Bohouši, těch nočních a ranních 

videotelefonátů přes Skype při testování televi-

zí? Ale tuhle práci bych za nic neměnil. Jsem 

blízko novinkám – a to mě baví. A jak vás oba 

znám, vás taky! Takže kluci, díky! 

Celý rozhovor jsme koncipovali jako posezení 

těch, kteří se o Inspiraci Euronicsu starají. Prv-

ním je – podle abecedy – Bohumil Herwig, který 

pro vás testuje především spotřební elektroni-

ku – techniku černou –, dále počítače a note-

booky. Doménou Miloše Chadta je technika bílá 

a Milan Loucký má rád barvy všechny.

Co nejraději testujeme?
Bohumil Herwig (BH): Dnes se nejvíce no-

vých věcí děje kolem tabletů, chytrých telefonů 

a  trochu ještě i  kolem 3D, tedy prostorového 

obrazu v  pohyblivé či statické podobě. Mám 

tedy rád vše nové, zajímavé a progresivní. Tech-

nologie, ty jsou zkrátka moje! 

Miloš Chadt (MCh): Malé spotřebiče. Hlavně 

proto, že se mi do bytu větší nevejdou. (smích) 

Ale vážně. Nejraději mám technické novinky, 

nové principy nebo přístroje, které umějí něco 

navíc. Mám radost, když třeba malá pečicí trou-

ba, kterou si koupíte na  chalupu, umí upéct 

i chleba. A mě zajímá, jak to dělá, ale také jaká 

to má přitom omezení.

Milan Loucký (ML): Tablety a televizory.

a jak testujeme?
BH: Důkladně. Vlastníma rukama a hlavou. Dá-

vám přednost diskusi s odborníky od výrobce 

či dovozce – mám rád informace z první ruky. 

A protože se mě technika povětšinou „lekne“, 

vydá se u mě z toho nejhoršího. Tudíž z ní do-

stanu to, co v ní opravdu je, a často na povrch 

vyplavou chyby, o  kterých neví ani výrobce. 

Na druhou stranu fakt je, že když zařízení projde 

přese mě, je to jistá záruka, že doma, u uživate-

le, už bude fungovat.

MCh: Snažím se vše dělat poctivě. Vždy za-

čínám u  návodu, který si přečtu, nafotím vý-

robek a pak fotím zajímavé detaily a momenty 

z  testování. Vlastní testy dělám tak, aby byly 

co nejblíže tomu, jak se výrobek bude použí-

vat. Takže míchám, hnětu, vařím, peču, grilu-

ju, vysávám nebo se holím a přitom zkouším, 

jak se výrobky ovládají, a objevuji úskalí, která 

mohou používání znesnadnit. Přitom měřím 

časy, odběry, teploty – vše, co má zrovna 

smysl, a  vypovídací hodnotu. Nakoupil jsem 

si záznamové přístroje, takže mám od měření 

uschované i  protokoly. Článek o  testování je 

pak zhuštěním nejdůležitějších a nejzajímavěj-

ších informaci.

ML: K testování přistupuji jako k zábavě, sna-

žím se vžít do role obyčejného uživatele, který 

nemá technické vzdělání – na což někdy výrob-

ci zapomínají. Jejich návody bývají hlavolamem 

a  popis činností připomíná mnohdy protokol 

o nastavování atomové elektrárny. Beru v po-

taz i logiku ovládání. Přístroje někdy dostávám 

do úzkých – do stavů, kde se mnou přestanou 

mluvit. Někdy se mnou pak přestane mluvit 

i technická podpora jejich výrobce…

Kolik nám testování zabere času? 
BH: Jak  kdy. Jednodušší zařízení zvládnu 

otestovat za den, složitější zabere dvojnásobek 

času, i  víc. Jen nesmíte uvažovat nad tím, že 

pracovní den má 8,5 hodiny. S  tím bych jako 

profesionální novinář nevystačil. Každý  výro-

bek má své, takže třeba fotoaparát je ideální 

prověřit i více než několika testovacími záběry. 

Proto si zařízení beru – se souhlasem firmy – 

třeba i na dovolenou. Pak lze v recenzi zohlednit 

i praktičtější postřehy. 

ROZHOVOR • TESTUJEME PRO VÁS

Tak to děláme my!
Na tomto místě jste zvyklí vídat rozhovor se zajímavou osobností. Protože se nám v redakci 
množí dotazy typu, jak se vlastně přístroje testují, přinášíme vám trojitý rozhovor s těmi, kteří 
pro vás připravují nejen krátké testy, ale jsou i autory tematicky zaměřených článků.

Milan louckýBohumil Herwig Miloš Chadt

(*1961) pomáhal založit několik do-

dnes úspěšných časopisů, znám je 

jako šéfredaktor časopisu Chip z kon-

ce minulého století (ale i tisíciletí!), kte-

rému tehdy vtiskl nezaměnitelnou tvář 

a dokázal, že o složitých tématech se 

dá psát lehce a s nadhledem. Zajímá 

se o  dění v  oblasti spotřební elektro-

niky, sleduje trendy v bílé technice.  

Fascinují ho tablety a televizory. 

(*1959) je novinářem na  volné noze 

od roku 2000, i když začínal už v roce 

1987 v měsíčníku Elektronika. Založil, 

spoluzaložil či pomáhal rozjet několik 

počítačových časopisů a  posledních 

více než deset let se věnuje novodo-

bému digitálnímu světu. Nyní přede-

vším televizorům, tabletům, chytrým 

telefonům, fotoaparátům a  také jejich 

vzájemné spolupráci.

(*1963) není profesí novinář, ale servis-

ní technik. Pracoval u  dovozce bílé 

a malé domácí techniky a odtud dostal 

se k technickému poradenství a psaní 

článků o  této technice. Později zalo-

žil vlastní internetové stránky o  bílé 

a  malé domácí technice a  začal psát 

i  pro Inspiraci Euronics ve  svém vol-

ném čase. Nyní vede servisní oddělení 

a opravuje obdobné přístroje.
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neuvěřitelnou rychlostí. To, co by v Evropě tr-

valo několik desítek let, tady dokážou postavit 

během několika měsíců ve špičkové kvalitě. 

Stará Dubaj
Pokud vás unaví supermoderní architektura 

a budete prahnout po troše historie, stará část 

města pro vás bude ideální zastávkou. Navští-

vit můžete první dubajskou školu Al-Ahmadiya, 

která byla postavena roku 1912. V části Basta-

kiya vás zase uchvátí zrekonstruované budovy 

v  tradičním stylu, velké množství uměleckých 

galerií a kavárny s nepopsatelnou atmosférou. 

Nádherným příkladem islámské architektury 

je mešita Jumeirah, která je největší ve městě. 

Postavena byla v tradičním středověkém stylu 

a její interiér je zdobený propracovanou arab-

skou kaligrafií. Zajímavostí je, že to je jedna 

z mála mešit přístupných i pro nemuslimy. Po-

řádají se zde speciální prohlídky s průvodcem, 

které mají pomoci porozumět islámu. Nejlepší 

dobou pro návštěvu jsou večerní hodiny, kdy 

je mešita osvětlena a vypadá jako z pohádky. 

Pláže, nebo sníh? 
Dovolená za sluncem ve většině z nás probudí 

touhu lehnout si na pláž a nic nedělat. Vzhle-

dem k letním teplotám, které v Dubaji dosahují 

k  50 stupňům Celsia a  teplotou moře kolem 

30 °C, to zase až tak příjemný odpočinek být 

nemusí. Naštěstí se zde nacházejí různé akva-

parky, jejichž bazény jsou ochlazovány a jsou 

tak příjemným osvěžením v parném dni. 

Pokud však hledáte originální způsob zá-

bavy a  ochlazení, můžete se během pár mi-

nut ocitnout na  perfektně upravené lyžařské 

sjezdovce. Uměle vybudovaný svah nesoucí 

prostý název Ski Dubai vám doslova vyrazí 

dech. Na místě je k zapůjčení veškeré potřeb-

né vybavení jak pro lyžaře, tak i snowboardisty 

a stejně tak je zde i místo pro ty, kteří si chtějí 

užít sněhových radovánek. Ve  snowparku se 

můžete „vyblbnout“ do sytosti. Stavět sněhu-

láky, sáňkovat nebo si užít sněhovou bitvu. Po-

kud zatoužíte po dalších typicky zimních aktivi-

tách, můžete využít zimní stadion v nákupním 

centru Dubai Mall, kde si zhruba za 250 korun 

můžete dvě hodiny zabruslit.

Romantika i adrenalin
Dubaj dokáže splnit vaše nejtajnější sny a přá-

ní. Toužíte-li po  romantickém zážitku, určitě 

navštivte největší tančící fontánu na  světě. 

Představení trvají deset minut a voda při nich 

stříká do  výšky 50patrové budovy. Hudba, 

na  kterou fontána tančí, se postupně mění, 

takže máte šanci vidět představení s hudbou 

arabskou, anglickou nebo klasickou. Dokonalý 

zážitek je dokreslován světelnými efekty. 

Když se chcete pomazlit s delfíny a zaplavat 

si s nimi, najdete v Dubaji jedno ze světově nej-

lepších a nejpromyšlenějších delfinárií. Atrakce 

nepatří mezi nejlevnější a určitě je nutné rezer-

vovat si místa dopředu, ale garantuji vám, že 

ten zážitek za  to stojí. Na  výběr je z  velkého 

množství druhů atrakcí pro všechny věkové 

kategorie a plavecké úrovně. 

Milovníky adrenalinu jistě nadchne výlet dží-

pem po pouštních dunách. Kromě rychlé jízdy 

pořádným autem můžete na místě využít pro-

jížďky na velbloudech při západu slunce nebo 

večeře v  poušti. Správnou arabskou atmo-

sféru potom dokreslí vodní dýmka s ovocnou 

příchutí. 

Metro na úrovni 
Nejpopulárnějšími dopravními prostředky 

pro turisty v  Dubaji jsou taxíky a  metro. 

Jako i  v  jiných zemích Středního východu, 

díky směšné ceně nafty jsou taxíky opro-

ti evropským cenám úžasně levné. Díky 

taxametrům v  každém voze se vyhnete 

nepříjemnému smlouvání a  řidiči jsou zde 

velmi příjemní a přátelští. Pokud hledáte ale 

ještě levnější způsob dopravy, zvolte met-

ro. Cena jízdného se pohybuje v  rozmezí 

10–30 Kč, podle toho, jak dlouho trať ab-

solvujete. „Emirátské“ metro se s tím naším 

rozhodně nedá srovnávat. Nejenom, že je 

supermoderní – první část byla otevře-

no před třemi lety a druhá loni, ale je také 

neuvěřitelně čisté a  bezpečné. Vzhledem 

k venkovní teplotě jsou klimatizovány nejen 

vagony a nástupiště, ale i  nadchody, které 

cestující přivádějí z ulic na nástupiště. 

Nákupní horečka
Dubaj je přímo stvořená pro utrácení peněz. 

Najdete zde vše, po  čem jste kdy toužili. 

Ať už to je špičková elektronika nebo ob-

lečení od světoznámých návrhářů, všechno 

za bezkonkurenční ceny. Není nic neobvyk-

lého, že si ženy vozí z dovolené kufry plné 

nových bot a oblečení. Nákupní centra jsou 

vystavěna v  maximalistickém stylu s  mra-

morovými podlahami a obchody všech svě-

tových značek. 

Pro milovníky žlutého kovu je zde Zlatý trh, 

který je součástí města od jeho vzniku. Neuvě-

řitelné množství zlata, které se zde prodává, má 

většinou 22 karátů a jeho ceny se pohybují ve vy-

sokých cifrách. Pokud opravdu máte zájem něco 

koupit, je dobré přijít vyzbrojen znalostmi o mo-

mentální ceně zlata a také pevnými nervy pro ná-

sledné smlouvání s prodejci o ceně. Nedaleko se 

nachází tradiční trh s kořením, kde můžete nasát 

vůni Orientu a přivézt si domů na památku něja-

ké exotické přísady.

Velkou zásluhu na bohatství země má objeve-

ní ložisek ropy, místní však dobře ví, že černé 

zlato nevydrží navždy, a proto se snaží vybu-

dovat turisticky nejatraktivnější lokalitu. Díky 

strategické poloze země mezi Evropou a Asií, 

tradiční schopnosti obchodovat a speciálnímu 

daňovému systému si Dubaj vybudovala pozici 

jednoho z nejvýznamnějších měst 21. století. 

luxus, kam se podíváš
Po perfektních dálnicích se prohánějí ty nejlu-

xusnější vozy, hotely se tyčí do nebeské výšky, 

špičkoví koně a velbloudi mají nevyčíslitelnou 

cenu – a to je jen začátek snového života v Du-

baji. Nejluxusnější hotel světa připomínající 

plachetnici Burdž al-Arab se pyšní označením 

jediného sedmihvězdičkového hotelu na  svě-

tě a  je vyšší než Eiffelovka v Paříži. Jsou dvě 

možnosti, jak se na  vlastní oči pokochat ne-

skonalou krásou tohoto hotelu: Buď patříte 

k  těm vyvoleným a  můžete si dovolit strávit 

v něm dovolenou, nebo se plácnete přes kap-

su a užijete si oběd za zhruba dva tisíce korun 

v restauraci ve 27. patře. 

Nejvyšší stavba světa, takzvaná Chalífova 

věž měřící 828 metrů, drží hned několik světo-

vých prvenství. Najdete zde nejrychlejší výtah 

světa, nejvýše postavený bazén a mnohé další 

skvosty, které působí jako dokonalé lákadlo 

pro turisty. Pokud netrpíte strachem z výšek, 

určitě navštivte vyhlídkovou terasu ve 124. pa-

tře, kde se vám při dobrém počasí naskytne 

výhled několik desítek kilometrů daleko.

Místní obyvatelé si opravdu potrpí na luxusní 

věci a nehledí přitom na  jejich cenu. Když se 

rozhodnou vybudovat golfové hřiště uprostřed 

pouště, udělají to. Stejně absurdní jsou i umě-

le vybudované ostrůvky v  moři připomínající 

palmu nebo mapu světa. Stavby zde rostou 

cEsTOVáNí • DUBAJ

Dubaj je jedním ze sedmi emirátů Spojených arabských emirátů, které se rozkládají na jihový-
chodě arabského poloostrova. Úředním jazykem je arabština, ale vzhledem k počtu přistěho-
valců, kterých žije momentálně v Dubaji přes 80 %, se všude domluvíte anglicky. Emiráty jsou 
známé tím, že místní šejkové patří k nejbohatším lidem světa a rádi se obklopují luxusem a ne-
obvyklými věcmi. Jak jinak si vysvětlit, že město, které doslova vyrostlo uprostřed pouště, se 
nyní pyšní nejen zářícími mrakodrapy, ale i spoustou zeleně a parků.

Benátky
Blízkého východu

Zážitek na celý život je tančící fontána, největší na světě. Jednotlivá představení trvají deset minut a voda stříká až do výše 50patrové 
budovy.

V Dubaji si potrpí na naprosto neokázalá řešení, a tak se nelze 
divit, že tu najdete hotel ve tvaru plachetnice.
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matické vyprazdňování do „popelnice“, která je 

součástí nabíjecí stanice, do které se tu a tam 

vrací. Osobně ale za  největší přínos považuji 

SpaceMax, technologii, která u chladniček re-

dukuje tloušťku izolační vrstvy ze 45 až 50 mm 

na  30 mm, takže do  chladničky se pak vejde 

zhruba mnohem víc potravin při zachování stej-

ných vnějších rozměrů. Tak například, do kla-

sické chladničky se vejde 126 pivních lahví, 

do inovované se stejnými vnějšími rozměry pak 

až 184 lahví. Tady je nárůst až o 46 procent!

V oblasti televizorů pak Samsung představil 

55palcovou OLED televizi, což se však dalo 

očekávat jako reakce na  i  zde prezentova-

né televizory LG 3D OLED televize 55 palců, 

předvedené začátkem léta. Stánek LG byl 

zcela stejný jako vloni. Při příchodu jste dosta-

li 3D pasivní brýle a mohli jste si prohlédnout 

3D program na obrovské stěně složené z ně-

kolika desítek 3D televizorů. Pokud jste brýle 

nesundali, pak před vámi jakoby do prostoru 

ve  stánku „vystupovaly“ televize a  monitory, 

které nesly 3D obraz. LG jako jedna z  mála 

opět propagovala 3D zobrazování na úrovni. 

K  vidění tu byla i  největší plochá televize 

dneška – ve stánku Sharpu. Má 90 palců a je 

to skutečně obr s  vynikajícím obrazem díky 

elektronice, která dokáže převzorkovat vstup-

ní signál do skutečně špičkové podoby. Sharp 

zde ukázal v předváděcí místnosti i technologii 

ICC, která zdokonaluje podání obrazu pře-

devším na  velkých obrazovkách. Když jsem 

u Sharpu – v oblasti audiotechniky představil 

přenosný hudební systém pro přehrávání hud-

by z iPhonu a iPodu nebo z CD. Plní se deseti 

velkými monočlánky a můžete si s ním užívat 

hudbu i  venku. K  vidění tu byl i  systém dál-

kového ovládání zásuvek s  možností odečtu 

okamžité spotřeby z  nich a  funkcí zobrazení 

spotřeby v závislosti na čase. 

Když jsme u  velkých televizí, pak nesmí-

me opomenout stánek Sony, ve  kterém firma 

prezentovala 84palcový 4K televizor Bravia se 

čtyřnásobným rozlišením oproti standardu HD 

(tedy 3 840 x 2 160). Televizor používá výkonný 

signálový procesor, který umožní nevzorková-

ní signálu z HD – tedy například z Blu-ray pře-

hrávače – na 4K zobrazení. Komplikací tady je 

však absolutní nedostatek kvalitních materiálů 

přímo ve 4K – i když nabídka paměťových médií 

s obrovskou kapacitou uložení tak velkých filmů 

umožní. Ale problémem je také filmový průmysl, 

který filmy s tak velkým rozlišením zatím nenabí-

zí k volnému použití (tedy spíše k oficiální koupi). 

Na stánku Sony byla k vidění i miniaturní ka-

mera, která je přímo stvořena pro outdoorové 

použití – například cyklistiku, kdy si ji upevníte 

na řídítka. K dispozici jsou i upevňovací řeše-

ní na helmu, pod vodu a tak dále. Záznam se 

provádí do paměti, a pak je možné jej odsud 

vyzvednout a přehrát. Zajímavé byly i  tablety 

Hybrid PC s vysouvací klávesnicí a nové table-

ty řady S, které jako jediné na trhu (snad) mají 

infračervený port, takže s ním můžete ovládat 

televizory staršího data výroby – jako dodáva-

né příslušenství totiž dostáváte aplikaci dálko-

vé ovládání, kde si jen vyberete model televi-

zoru, a už to jde. 

U Panasoniku nás zaujaly především systé-

my pro akumulaci energie a řídicí počítače pro 

provoz inteligentní domácnosti. Sice to není 

záběr Inspirace, ale i tak je vidět, že Panasonic 

chce být jedničkou i v oborech, které se snaží 

o zachování naší zeměkoule. 

Philips kromě řady televizorů a  zajímavé 

domácí techniky nabídl i úžasná svítidla Living 

Colours třeba v  podobě panáčků i  zvířátek, 

ale i pro instalaci do stropních podhledů, jako 

stojících svítidel a podobně. Jejich společným 

jmenovatelem je možnost zvolit si barvu světla, 

která momentálně nejlépe vyhovuje vaší nála-

dě. Už třetím rokem tu byl k vidění i 3D televi-

zor, k jehož sledování nepotřebujete 3D brýle. 

Tato technologie je zajímavá a obraz skutečně 

„visel“ v  prostoru. Podobné řešení letos ko-

merčně uvádí Toshiba, která zde předvedla 

svůj loni představený prototyp ve finální podo-

bě. Má to však problém. Obraz musíte sledo-

vat v jednom ze tří přesně definovaných úhlů, 

aby se trojdimenzionální obraz složil ve  vaší 

mysli. V případě, že nejste ve „správném po-

hledovém úhlu“, pak vidíte směsici, kterou 

znáte z obrazovky, na které je zobrazován 3D 

obraz, ale vy nemáte nasazeny 3D brýle…

V oblasti bílé techniky jednoznačně vedly ká-

vovary a úsporná řešení pro domácnosti. Tak se 

nelze divit tomu, že například Siemens tu pre-

zentoval volně stojící mrazáky ve výškách 1 651 

a 176 cm o šířce 70 cm, které bohatě splňují po-

žadavky energetické třídy A+++. Působivé jsou 

již při pohledu zvenčí a jejich obrovská kapacita 

o  objemu 323, resp. 286 litrů skvěle poslouží 

pro uchování potravin i pro velkou rodinu.

Na stánku Electroluxu nás zase zaujal extra-

tichý mixér EHM 6200 (71 dB), který je vítězem 

ceny Red Dot Design Award 2012. Jeho oblé 

hrany a kombinace matné a lesklé bílé ve vy-

soké kvalitě přecházejí v jasně červený konco-

vý díl. Svítící modrá LED dioda ukazuje zvo-

lenou sílu bezstupňového nastavení rychlosti.

Shrnutím veletrhu IFA 2012 může být věta: 

Nic zvláštního se zde nestalo, ale přesto to 

stálo za to! Myslíme si, že i v nabídce prode-

jen budete mít možnost setkat se s novinkami, 

které IFA 2012 prezentovala.

Největší pozornost na sebe poutal opět Sam-

sung. Z  jeho přípěvků upozorňujeme přede-

vším na nový tablet Galaxy Note 10.1, o kterém 

si můžete přečíst na stránce 13. Jeho menším 

bratříčkem pak je druhá generace většího 

smartphonu nebo naopak menšího tabletu – 

Galaxy Note II. Jde o přístroje, které lze ovládat 

nejen pomocí doteků bříšky prstů, ale i pomo-

cí tužky S Pen, která ve spolupráci s dotyko-

vým displejem dokáže rozpoznat několik tisíců 

úrovní přítlaku, což lze s velkou výhodou použít 

například v kreativních programech, které jsou 

už součástí obou zařízení (zvětšením přítlaku 

se například kreslí silnější čára na obrazovce). 

Samsung neopomněl ani očekávaný nástup 

Windows 8 a připravil několik zajímavých pří-

strojů pro tento operační systém. Jejich řada 

nese název Ativ Smart PC a  nás zde zaujal 

tablet, který se může umístit do  klávesnice, 

v níž ho drží magnet. Tím se zvětšuje prostor 

pro ty, kteří potřebují psát delší textové doku-

menty nebo pracovat s  rozměrnými tabulka-

mi. Oboje dvoje díky nepsanému standardu 

Microsoft Office bude dostupné koncem října 

(kdy budou Windows 8 uvedeny na trh), a jak 

sami víte, klávesnice je stále nejdokonalejším 

pomocníkem pro vstup znaků – i když mnohé 

přístroje už podporují rozeznávání na obrazov-

ce ručně psaného textu. Z kategorie počítačů 

pak opět potěšil asi nejdokonalejší netbook 

dneška – Samsung Series 9 druhé generace. 

Samsung představil třeba i  64GB paměťové 

karty a spoustu externích disků. 

Když jsme u  Samsungu, musíme vyzdvih-

nout i  jeho novátorský telefon Samsung Ga-

laxy Camera s operačním systémem Android, 

který má na zadní stěně dotykový displej, tak-

že se ovládá podobně jako tablet. Výhodou ta-

kového zařízení je, že fotky, které s přístrojem 

– mimochodem z hlediska optiky velmi dobře 

vybaveným – vyfotíte, můžete snadno ihned 

sdílet s kýmkoli. Taková věc tu už byla, ale byla 

postavena na proprietárním řešení Samsungu, 

nyní však jde o první pokus přesunout focení 

do otevřené platformy Androidu. Snaživí Korej-

ci ale museli být zklamáni, protože je o několik 

týdnů předběhl Nikon se svým přístrojem, kte-

rý rovněž používá Android. O něm si můžete 

přečíst na  straně 6. Nizozemský Nikon tedy 

Korejcům vyfoukl prvenství, na  které se tak 

mohutně připravovali…

Samsung ale nespí ani v  oblasti bílé tech-

niky, kde předvedl řízení celé domácnosti po-

mocí chytrých aplikací. Tak můžete na  dálku 

pomocí chytrého telefonu ovládat pračku i další 

domácí přístroje, jako jsou třeba automatické 

vysavače (jeden z modelů už umožňuje auto-

REpORTáŽ • IFA 2012

Konec prázdnin patří veletrhu IFa, zaměřenému na spotřební elektroniku a bílou techniku. Kaž dý 
rok se koná v Berlíně a přináší pohled na trendy, které přinese podzim a zima. letošní ročník byl 
sice zajímavý, ale žádné převratné inovace zde vidět nebyly. Byla to spíš evoluce a snaha rozšířit 
nabídku trhu tak, aby si vybral skutečně každý.

Nic zásadního

V současnosti největší vyráběná televize má 90 palců a pochází 
z výrobních závodů Sharpu.

Malá kamerka Sony je otřesuvzdorná, vodě- a prachuodolná 
a můžete s ní zachytit své outdoorové aktivity. 

na stánku philips se už stalo tradicí 
předvádění spotřebičů pro osobní 
hygienu naživo. příchozí si zde nechali 
upravit svůj zevnějšek. pak si ho 
i důkladně zkontrolovali...

nová technologie SpaceMax přináší chladničkám Samsung obrovský nárůst vnitřního prostoru.
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Společnost Gorenje ve spolupráci s energe-

tickou společností E.ON uvádějí na  trh revo-

luční novinku, jedinou pračku a  sušičku, 

které si na sebe vydělají. 

V  loňském roce středisko služeb zákazníků 

společnosti E.ON zaznamenalo více než 1,3 mi-

lionu dotazů ohledně zjištění času nízkého tarifu. 

Pračka i sušička gorenje powered by E.ON 

je reakcí na  jednoznačný trend ve spotřebním 

chování zákazníků v České republice. Stále více 

lidí chce využívat cenově zvýhodněného níz-

kého tarifu ve snaze snížit náklady při vaření, 

praní, žehlení, mytí nádobí v myčce a podob-

ných energeticky náročnějších procesech. 

Společnosti E.ON a Gorenje proto společ-

ně vyvinuly první a jedinou pračku a sušič-

ku, která při zvoleném programu sama 

vyčká na nízký tarif a pak se automaticky 

spustí. Spotřebiče tak výrazně šetří náklady 

po  celou dobu své životnosti. Dokonce tak, 

že se vám peníze vynaložené na nákup prač-

ky i sušičky vrátí zpět. 

K  úspěšné realizaci unikátní novinky 

na trhu přispěl také dobrý nápad, který vze-

šel ze soutěže E.ON Energy Globe Award 

ČR – již patentovaný projekt spínání spotře-

bičů v  nízkém tarifu. Na  základě tohoto ná-

padu a stále rostoucí poptávce po úsporách 

energie došlo k partnerství mezi společností 

E.ON a Gorenje, jejímž dlouhodobým cílem je 

ohleduplnost vůči přírodě a  podpora ekolo-

gických projektů. Gorenje je po  více než 60 

let výrobcem technologicky vyspělých, de-

signových a  úsporných spotřebičů. Pro obě 

společnosti patří tento projekt mezi hlavní 

priority. Na trhu se tak dostává revoluční no-

vinka: set pračky a sušičky gorenje powered 

by E.ON – JEDINÁ PRAČKA A SUŠIČKA, 

KTERÉ SI NA SEBE VYDĚLAJÍ!

Kromě vítané úspory v  domácím rozpočtu 

nová pračka a  sušička gorenje powered 

by E.ON nabízejí řadu dalších mimořádných 

bonusů. Design pračky nové generace, na-

vržený spolu s  dalšími výrobky této značky 

slavnými světovými návrháři jako jsou Ora-

-Ito, Karim Rashid, Pnifarina nebo pocházejí-

cí z Gorenje Design Studia, patří mezi letošní 

výběr výrobků s nejlepším designem na světě 

– získal ocenění v prestižní designerské sou-

těži Red Dot Design Award. 

Strategií obou společností je důraz na kva-

litu a  technologickou vyspělost služeb 

a produktů, což se odrazilo i při výrobě setu 

pračky a sušičky gorenje powered by E.ON. 

Tyto produkty byly vyvinuty z nejvyspělejší 

řady „Superior“ nové generace praček 

a  sušiček gorenje. Tato řada přináší ma-

ximum funkcí a  ty nejlepší technologie. 

Společnou prioritou společností Gorenje 

a  je také ohleduplnost k  životnímu prostře-

dí a  podpora ekologických projektů. Pračka 

a sušička gorenje powered by E.ON s ener-

getickou třídou A  –40 %, což znamená 

40 % úspor při praní nebo sušení oproti ener-

getické třídě A, je tím nejlepším důkazem, že 

obě společnosti dokážou své záměry úspěš-

ně proměňovat v realitu.

KOmERčNí pREZENTAcE • GORENJE POwERED BY E.ON

Existuje pračka či sušička, která pere nebo suší a šetří zároveň? Už ano! první a jedinou pračkou 
a sušičkou, které si na sebe vydělají, jsou gorenje powered by E.ON.

Jediná pračka a sušička, které si na sebe vydělají!
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ZÁBAVA • KříŽOVKA
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Znění tajenky křížovky zasílejte do pátku 2. listopadu 2012 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 26. listopadu 2012.

Vyluštěte křížovku, pošlete nám řešení a máte možnost vyhrát dvě vstupenky na představení Sebevrah na 23. 11. do 
Divadla Rokoko. Sebevrah je bláznivá komedie o tom, že v tomhle světě se už nemůžete ani oběsit bez politických 
komentářů. V křížovce se dozvíte představitele hlavní role. 

Vyhrajte 3x dvě vstupenky na komedii Sebevrah v Divadle Rokoko!

autor: Milan Loucký, foto: Philips

sOUTĚŽ • O NOVINKY FIRMY PHILIPS

1. cena: Digitální hudba přes 
rozhraní Usb Direct

Chcete si užít svou sbírku hudby uloženou 

na přenosném přehrávači bez použití sluchá-

tek? Připojte přenosný přehrávač do zásuv-

ky USB Direct na Philips AZ385/12 a užijte si 

svou oblíbenou digitální hudbu přes výkonné 

reproduktory.

2. cena: Relaxace u skvělé hudby

Potěšte se fantastickým zvukem skutečně 

kompaktního a stylového klasického hudební-

ho mikrosystému Philips MCM1110/12. Užijte 

si oblíbenou hudbu na disku MP3-CD a pře-

hrávání USB Direct. To vše bohatě vylepšené 

výkonnou funkcí Dynamic Bass Boost zesilují-

cí nízké tóny bez zkreslení a poskytující hlubo-

ké a dynamické basy.

3. cena:  
Mikrosystém vše v jednom

Nalaďte se na  jedinečný zvuk z  překvapivě 

kompaktního provedení. Mikrosystém Phi-

lips MC1000/12 vylepší váš obytný prostor 

a současně obohatí váš zážitek z poslechu 

hudby. Stačí stisknout tlačítko Play a  vy-

chutnat si dynamické basové zvuky v celém 

pokoji. Tento zvukový systém vám umožní 

vychutnat si hudbu z disků CD, CD-R a CD-

-RW.

4. cena: Smažená jídla jen s pár 
kapkami oleje
Vzdušná fritéza Philips AirFryer HD9220 s je-

dinečnou technologií Rapid Air umožňuje jen 

s několika kapkami oleje připravit pochoutky 

od  hranolků přes krokety, kuřecí stehýnka, 

masové kuličky až po  brownies nebo muf-

finy. Kromě snížení obsahu tuku ve  smaže-

ných pokrmech až o  80 % také vytváří da-

leko méně zápachu a velmi snadno se čistí. 

5. cena: Jedno dokonalé nasta-
vení pro všechno vaše oblečení

Nová žehlička Philips PerfectCare Xpress 

GC5060 s  jedinečnou technologií Optimal 

TEMP zajistí automaticky dokonalé nastave-

ní teploty pro jakýkoli typ tkaniny nebo odě-

vu. Díky tomu je možné plynule přecházet 

z jednoho materiálu na druhý, aniž byste mu-

seli čekat na to, až se žehlička zahřeje nebo 

naopak vychladne.

soutěžte o novinky s philipsem!
Odpovědi zasílejte do pátku 2. listopadu 2012 

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 

„Soutěž“. Pro rychlejší jednání o zaslání výhry 

předejte své telefonní číslo. Výherci budou 

zveřejněni v příštím čísle časopisu, které vyjde 

v pondělí 26. listopadu 2012.

1. Co zajišťuje výkonná funkce Dynamic Bass Boost? 
2. Až o kolik procent sníží vzdušná fritéza Philips AirFryer obsah tuku ve smaže-

ných pokrmech?
3. Jak se jmenuje technologie, která zajistí automatické nastavení dokonalé tep-

loty pro žehlení jakéhokoliv typu tkaniny nebo oděvu? 

OTÁzKY

SOUTĚŽ

Skvělé výhry pro každého! 
Novinky a inovace Philips mají pro spotřebitele vždy efektivní 
přínos, neboť vznikají v souladu s filozofií značky „sense and 
simplicity”. Ta v sobě shrnuje snahu dodávat produkty a ře-
šení, která jsou moderní, snadno se ovládají a řeší potřeby uži-
vatelů. a nejinak je tomu i u aktuálních novinek, které můžete 
vyhrát v dnešní soutěží. 

1.
cena

2.
cena

3.
cena

4.
cena

5.
cena
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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.

Přinášíme Vám kompletní servis včetně dopravy do místa Vašeho 
určení, zapojení na místě a ekologickou likvidaci starého výrobku. 
Stačí si na prodejně dohodnout vhodný termín dopravy a o ostat-
ní se již postaráme my. Spotřebič vyneseme do patra, postavíme 
na místo jeho užívání a pomůžeme s jeho základní instalací. 
Na požádání Vám odvezeme starý spotřebič, který již dosloužil, 
a následně se postaráme o jeho ekologickou likvidaci.

1.   GARANCE NEJLEPŠÍ CENY

2. NEJVÝHODNEJŠÍ SPLÁTKY

3. DOPRAVA
ZÁKLADNÍ INSTALACE 

 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE

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

Samozřejmostí pro nás je odborně vyškolený personál připravený vždy 
poradit a pomoci s výběrem toho nejvhodnějšího produktu pro Vás. Máte 
tak jistotu, že za své peníze získáte nejen produkt dle svého přání a potřeb, 
ale také garanci špičkových služeb a profesionálního přístupu. Naším cílem 
je dlouhodobě pozitivní vztah se zákazníkem založený na spokojenosti 
nejen s úrovní cen, ale i s doprovodnými službami. 

4. PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY

5. POJIŠTĚNÍ 
NAHODILÉHO POŠKOZENÍ

6. ODBORNÉ PORADENSTVÍ

elektro z vaší ulice 

Bližší informace k těmto službám získáte u personálu prodejny.
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NA ZáVĚR

Výherci z minulého čísla

Soutěž o novinky firmy Philips

Na otázky soutěže se společností Philips správ-

ně odpověděli a ceny z minulého čísla Inspirace 

získávají tito vylosovaní výherci:

1. Sluchátka Philips SHL3000WT získává 

zdeňka Sluková z Frýdlantu nad Ostravicí.

2. Blu-ray přehrávač Philips BDP2980 vy-

hrává zdenka Hanušová z Pardubic.

3. Na holicí strojek se zastřihovačem vousů 

Philips SensorTouch RQ1175 se může těšit 

Milan Cepák z Vodňan.

4. Majitelem kónické kulmy Philips CurlCOn-

trol HP8605 se stává Radomír Juřík ze Zlína. 

Správné odpovědi:

1. Jak dlouhá je přívodní šňůra dodávaná se slu-

chátky Philips SHL3000WT/00? 

Je dlouhá přesně 1,2 metru. 

2. Jak se jmenuje technologie, která se u nového 

3D Blu-ray přehrávače BDP2980 stará o špičko-

vý zvuk? 

Tato technologie se jmenuje Dolby TrueHD.

3. Jaká technologie se stará u holicího strojku 

Philips SensoTouch RQ1175 o skutečně vynikají-

cí oholení mužské tváře? 

Technologie nese název GyroFlex2D.

4. Co se stane, pokud necháte novou kulmu Phi-

lips CurlControl HP8605 zapnutou v zásuvce? 

Nic. Po 60 minutách se sama vypne.

Křížovka

Tři zubní kartáčky Philips Sonicare HX 

6511/02 EasyClean za zaslání správného 

řešení křížovky z minulého čísla: „Philips 

Sonicare to nejlepší pro vaše zuby“ odchází 

k následujícím výhercům: 

Františku Bajákovi z Kyjova, Bohuslavě 

Štarkové z Vyškova a Vojtěchu Švecovi 

z Teplic.

Všem výhercům srdečně blahopřejeme 

a ostatním účastníkům děkujeme za zájem. 

příští číslo

Společnost Euronics spustila v  tomto roce 

zbrusu nový web, jehož součástí je také inter-

netový obchod. Naší snahou je, aby pro vás 

nebyl pouze místem, kde můžete nakupovat. 

Chceme vám toho nabídnout mnohem víc. 

Chceme vám být blíž!

Neomezujte se,  
přizpůsobíme se vám

Nezáleží na  tom, 

zda se zrovna 

nacházíte u  po-

čítače v  pohodlí 

obývacího poko-

je nebo s  chyt-

rým telefonem 

uprostřed příro-

dy. Internetový 

obchod Euronics 

je vybaven revo-

luční technolo-

gií „Responsive 

web design“, 

která rozpozná zařízení (mobil, tablet, počítač 

aj.), ze kterého na  web přicházíte. Velikos-

ti jeho obrazovky přizpůsobí vzhled e-shopu 

tak, aby pro vás bylo nakupování elektra i běž-

né brouzdání webem pohodlné a přehledné. 

Můj Euronics vnímá vaše potřeby
Výrobky, které vás zaujaly, si můžete stis-

kem jediného tlačítka uložit mezi oblíbené. To 

oceníte v případě, že vás při výběru nového 

spotřebiče někdo vyruší nebo si svou volbu 

budete chtít řádně promyslet. Až se k  nám 

vrátíte později, vlastně vůbec nepoznáte, že 

jste byli pryč! Zvolíte-li možnost „Moje oblí-

bené“, získáte přehled všech produktů, které 

vás při posledním prohlížení zaujaly. Sekce 

Můj Euronics navíc umožňuje přehledně po-

rovnávat vlastnosti vybraných produktů a pro 

vaše pohodlí jsme připravili i  poznámkový 

blok. Ke každému výrobku zvlášť si tak mů-

žete poznačit, cokoliv vás napadne – např. 

jeho klady a zápory či dotazy na naše zákaz-

nické centrum.

Nenecháme vás na holičkách!
Pokud si výběrem nového spotřebiče či ji-

ného elektro vybavení stále nejste úplně jisti, 

pomůžeme vám! Kromě zákaznického cent-

ra, které je vám kdykoliv k dispozici na telefo-

nu a e-mailu, můžete navštívit také naši Po-

radnu. Připravili jsme pro vás pár tipů, na co 

se při výběru elektra zaměřit. Pravidelně tu 

budeme představovat i  vybrané produkty 

a novinky na trhu, otestujeme je pro vás a pro 

lepší představivost Poradnu doplníme také 

o videorecenze. Věříme, že vám tím rozhodo-

vání usnadníme.

160 prodejen na jednom místě
A  jestliže patříte k  těm, kteří před virtuálním 

světem stále upřednostňují osobní setkání, 

můžete se vypravit na některou z více než 160 

kamenných prodejen sítě Euronics. Nejbližší 

obchod s  logem Euronics přitom nemusíte 

zdlouhavě vyhledávat. Hned na úvodní stránce 

webu vám zobrazíme tři prodejny, které jsou 

vám nejblíž. Kromě běžných informací o pro-

dejně (otevírací doba, adresa a kontaktní úda-

je), najdete v detailu prodejen také informace 

o nabízeném sortimentu, fotografie interiéru či 

mapu s popisem, jak se k prodejně Euronics 

co nejjednodušeji dostanete.

Na vaši návštěvu se těší www.euronics.cz.

Vánoční pečení
K Vánocům patří zcela jis-

tě dobré vánoční cukroví. 

Jeho pečení je náročná a 

zdlouhavá práce – a my 

vám poradíme, jaké pří-

stroje vám mohou tuto čin-

nost usnadnit a co nejvíce 

pomoci při pečení cukroví.

Televizory
Televizory jsou už po 

dlouhou dobu hitem 

předvánočního trhu. Aby 

ne, když se tu sejde tolik 

zajímavých programů, 

které musíte vidět! Při-

neseme tedy podrobný 

pohled na současný stav 

televizí jako takových.

Inspirace Euronics 6/2012 vyjde v pondělí 26. listopadu 2012.

Hlavními tématy následujícího čísla budou:

Nakupujte s webem Euronics pohodlně a s přehledem



NE 2 ROKY, 
ANI 3 ROKY, ALE

EURONICS ZÁRUKA

sušičky
sporáky
myčky nádobí 
vestavné spotřebiče

Vztahuje se na: 

televizory
ledničky
mrazničky
pračky


