
POD LUPOU:

SOUTĚŽ: S PHILIPSEM O TELEVIZOR S ÚHLOPŘÍČKOU 82 CM, PŘENOSNÝ DVD PŘEHRÁVAČ A 4X MP3/MP4

televizor s DVB-S tunerem Sony Bravia 40V5800 • automatický vysavač Goddess CL 390

espreso Krups Nescafé Dolce Gusto Circolo • DVD rekordér Panasonic DMR-EX769

televizor Philips Cinema 56PFL9954H • fotoaparát s projektorem Nikon S1000pj

ploché televizory jak si dobře vybrat, jaká 
úhlopříčka je pro vás ta pravá, 
z jaké vzdálenosti televizor sledovat…

Ester 
Janečková
Doma mi všichni fandili
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Vánoce – hu ja ja
Milujete Vánoce? Já ano, a to i s těmi 

všemi dárky, které mě tak nějak přimějí 

trochu více se zamyslet nad tím, co by 

komu udělalo radost. Teď nás to čeká 

opět, a to už vysloveně za pár dnů. Rodina 

se sejde u stolu a i když nám se už léta 

letoucí nepovedlo, abychom tam byli 

opravdu všichni, letos to zasuplovaly dvoje 

kulaté narozeniny. 

Jako dítě jsem velké rodinné srazy 

miloval a miluji je dodnes. Ale nechme 

toho – to jen na mě dosedla ta trocha 

každoroční závěrečné nostalgie. Letos si 

ji však – a nějaký ten klid – určitě zaslou-

žíme všichni. Krize úspěšně odeznívá, 

prapodivná Lisabonská smlouva byla 

odsouhlasena dokonce i Českem (nemylte 

se – jsem velký příznivec jednotné Unie), 

za evropského ministra zahraničí nám 

zvolili dámu bez zkušeností a za prezidenta 

„dědečka hříbečka“. Jak říkám: 

„Vánoce – hu ja ja“ neboli volně přeloženo 

„samá radost“.

A ve spotřební elektronice? Někteří se 

radují z oživení, jiní skřípou zubama nad 

snad už posledními červenými čísly 

a všichni dohromady doufají, že se my, 

spotřebitelé, rozhodneme pro bohatého 

ježíška. To ale letos, obávám se, nehrozí. 

Firmy si navíc šetří opravdové novinky 

na později, takže chuťovek je jen pár. 

Nechme se však překvapit. Co nám 

ostatně také zbývá, když největšími hity 

například televizního trhu je zavádění 

dalších dávno vymyšlených digitálních 

tunerů a snižování spotřeby…

No nic, obrnil jsem se a vyrazil koupit 

měřič, abych vám byl schopen říci alespoň 

skutečnou spotřebu televizoru za provozu. 

Měřák má francouzštinu na tlačítkách a je 

bez českého návodu. I takový je letošní 

předvánoční trh.

Vnitřní vyrovnanost, všeobecnou pohodu 

a velkou rodinu u stolu vám přeje

Bohouš Herwig
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Vyberte si mezi ultra-rychlým
a ultra-ekonomickým.
A mezi ultra-čistým
a ultra-čistým.

Nové pračky značky Bosch pro dokonale čisté prádlo. Díky nové logice praní 
VarioPerfect můžete kombinovat speciální funkce SpeedPerfect a EcoPerfect 
s téměř každým pracím programem. Program SpeedPerfect vám umožní zredukovat 
délku praní až od 60 %. Aktivováním speciální funkce EcoPerfect zase ušetříte až 20 % 
nákladů na energie. Praní se stává až od 20 % ekonomičtější než je deklarovaná třída 
spotřeby energie A – a to bez kompromisů, vždy s dokonale vypraným prádlem. Více 
na www.bosch-spotrebice.cz 

Nový! VarioPerfect: 100 % čisticí síla 
rychle a úsporně.
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Samsung Centrum i v Brně

Nejen v Praze, ale už i v Brně naleznete 

prodejnu, kde si můžete prohlédnout a pří-

padně zakoupit výhradně a pouze výrobky 

společnosti Samsung. Máte možnost pro-

brat se portfoliem od nejnovějších televizorů 

s LED podsvěcováním přes plazmy, domácí 

kina, digitální fotoaparáty či videokamery až 

po chladničky, mikrovlnné trouby a vysavače. 

Nechybí ani nejmodernější počítačové moni-

tory, tiskárny a mobilní telefony. 

První prodejní Samsung Centrum bylo oficiálně 

otevřeno 15. října a najdete ho v brněnském 

nákupním centru Olympia. Otevřeno má od 

pondělí do pátku od 10 do 21 hodin, v sobotu 

a v neděli pak od 9 do 21 hodin.

Se všemi produkty, které jsou zde vystaveny, 

se můžete nejen seznámit a nechat si je před-

vést od kvalifikované obsluhy, ale můžete si je 

samozřejmě i zakoupit či objednat, a to včetně 

případné instalace u vás doma. Právě to vám 

jen tak nějaký obchod nenabídne.

Slavnostního otevření se zúčastnil Chang 

Jae Lee, prezident Samsungu pro Česko, 

Slovensko a Maďarsko, spolu s Františkem 

Mikoškou, ředitelem společnosti HP Tronic, 

a Davidem Benešem, výkonným ředitelem 

Euronics ČR. Právě HP Tronic tento první znač-

kový obchod firmy na Moravě provozuje.

Samsung tak dále rozšiřuje koncept tzv. brand 

shops. V Praze je přímo u stanice metra 

Florenc již od minulého podzimu v provo-

zu showroom, kde si taktéž můžete vybra-

né produkty prohlédnout a vyzkoušet, něco 

podobného vás čeká i v Samsung Centru 

v Paláci Flora. O jeho otevření jsme vás rovněž 

v Inspiraci Euronics před časem informovali. 

text a foto: Jaromír Puk

Soutěžte s Panasonikem
„Rádi fotografujete a hudbu máte v krvi? Potom je prá-

vě vám určena on-line soutěž digitálních fotografi í Lu-

mix Award 2009/2010.“ Touto větou vyhlásil Panaso-

nic Europe soutěž, která končí 30. dubna 2010, do níž 

můžete – na webu www.lumixaward.com – každý mě-

síc poslat jednu fotografi i jakýmkoli způsobem spoje-

nou s hudbou. Soutěží se – každý měsíc – o jeden fo-

toaparát Lumix DMC-ZX1 a dvojici kompaktních foto/

videoaparátů DMC-FZ38. Absolutní vítěz pak obdrží 

Lumix DMC-GF1, který vidíte na snímku, a vstupenky 

na vystoupení skupiny Blue Man Group. 

Zvířátko pro Playstation
Pro herní konzolu Sony PS3 je určen vir-

tuální mazlíček EyePet. Adoptujte si vejce 

z „Centra pro domácí zvířátka“ a jakmile 

se z něho vyklube váš nový přítel, musí-

te se o něj – stejně jako o živé zvířátko – 

postarat. Když bude hladové, je třeba ho 

nakrmit, když se bude nudit, bude třeba 

si s ním pohrát, a když bude smutné, měli 

byste ho rozveselit. S kamerou PlaySta-

tion Eye budete dokonce moci sledovat, 

jak vaše zvířátko poskakuje po obýváku.

Navede i do pruhů
Po obměně vlajkové řady navigací Go avi-

zované v minulém čísle Inspirace Euronics 

přistoupil TomTom k obměně levnějších 

modelů. XXL IQ Routes má zabudován 

větší displej (12,7 cm) a mapu pokrývající 

42 evropských států. Rozšířen byl i o tech-

nologii IQ Routes čerpající z více než 

800 miliard silničních měření vedoucích 

k naplánování té nejrychlejší trasy. Novin-

ka opět používá osvědčenou technologii 

Map Share umožňující uživatelům vytvářet 

si své vlastní mapové opravy nebo využí-

vat tisíců bezplatných oprav prováděných 

někým jiným. Za příjemnou cenu 5.890 Kč 

dostanete i držák EasyPort, který je mož-

né složit na zadní straně navigace. 

Rychlík nejen pro „sporťáky“
Když Nikon navrhoval D3s (125.990 Kč), kontaktoval 

tisíce fotografů po celém světě s dotazy o návrhy 

na vylepšení. Výsledkem je nejen několik důležitých 

změn, ale poprvé se na našem trhu ocitá zrcadlovka 

Nikonu s menu lokalizovaným do češtiny. 

Zachováno zůstalo 12,1 mil. pixelů, ale snímač je pře-

pracovaný a používá i novou vibrační redukci prachu 

pracující kvůli vyšší účinnosti na čtyřech různých frek-

vencích. Zvětšena byla vyrovnávací paměť a ostření 

je nyní o asi 30 % rychlejší ve srovnání s D3. Natáčet 

lze i video v HD (MJPEG), byť zatím ještě s monozvu-

kem. Příjemná je možnost zvolit si ukládání videa na 

jinou kartu, než na jakou ukládáte fotografi e.

Třicet procent dolů
Sharp uvedl čtyři nové televizory řady Aquos LX ve 

velikostech 102, 112, 132 a 152 cm využívající nově 

vyvinutý LCD panel a LED podsvícení. Novinkou je 

i senzor Preferred Image automaticky upravující kva-

litu obrazu i zvuku nejen podle okolních podmínek, 

ale také podle nastavených osobních preferencí. Vy-

lepšena byla i spotřeba energie, která je v porovnání 

s předchozí řadou GX nižší o více než 30 % a důraz se 

kladl i na kvalitu zvuku (tři nejvyšší modely mají nyní 

šest reproduktorů a dvojitý subwoofer). Na český trh 

budou televizory Aquos LX uvedeny někdy na počát-

ku příštího roku, kdy budou také oznámeny ceny.

Účinnější „soláry“
Sharp, dlouholetý výrobce solárních článků, ozná-

mil, že použitím třívrstvé technologie dosáhl zvý-

šení účinnosti přeměny sluneční na elektrickou 

energii z předchozích 31,5 % na 35,8 %, a to i bez 

tzv. slunečních koncentrátorů.

Zatímco nejběžnější dnes používané typy solár-

ních článků jsou křemíkové, vícevrstvé články vy-

užívají fotoabsorpční vrstvy vyrobené ze slouče-

nin dvou a více prvků, jako jsou indium a gallium. 

Sharp vyvinul první solární článek už v roce 1959.

Xperia trochu jinak
Sony Ericsson představil X10 – třetí model řady Xperia vybavený ope-

račním systémem Google Android, dotykovým displejem s úhlopříčkou 

10,2 cm a osmimegapixelovým fotoaparátem s automatickým ostřením 

a přisvětlením scény. 

Telefon s rozměry 119 x 63 x 13 mm a hmotností 135 gramů má přepracova-

né uživatelské prostředí a speciální aplikace pro usnadnění práce s médii, 

seznamem kontaktů a sociálními sítěmi. Například Timescape spravuje 

veškerou komunikaci na jednom místě a vy tak můžete procházet nejen 

konverzací vedenou přes Facebook a Twitter, ale i e-maily i další texty. 

Další novou aplikací je Mediascape sloužící k organizaci hudby, fotografi í 

a videa. V telefonu je také předinstalována řada prográmků Google, jako 

například Maps či Gmail.

V pozoruhodných barvách
Móda „kapesních“ HD kamer se šíří – JVC Picsio GC-FM1 je dalším 

přírůstkem do skupiny malých, snadno ovladatelných kamer kombi-

novaných s fotoaparátem. Ten má v tomto případě 8 mil. pixelů, HD 

video zaznamenává v rozlišení Full HD 1 080p (progresivně, tedy 

neprokládané, celé snímky) a je bez optického zoomu, což je v této 

kategorii obvyklé. Disponuje tak jen 4násobným digitálním zoomem 

a soustředí se na malé rozměry à la mobilní telefon. Uvedení na 

český trh zatím není jasné.

Krokodýl v imitaci
Pro citlivé povahy budiž řečeno ihned, že Krusell Hector 

Croco a Vinga Croco jsou dvě z nových pouzder pro ženy 

vyrobených z materiálu imitujícího krokodýlí kůži; za cenu 

399, resp. 429 Kč byste originál opravdu nedostaly. 

Jsou určeny pro mobily, PDA i notebooky a základními 

barvami jsou především hnědá, černá a vínově červená. 

Kolekce má doživotní záruku a vůbec nevypadá špatně.

foto: JVC, Krusell, Nikon, Sony Ericssontext: Bohumil Herwig, foto: Panasonic, Sharp, Sony, TomTom
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Jeden na všechno

Dvojice mobilů s dotykovou obrazovkou nové 

značky Garmin-Asus konečně opravdu při-

chází na český trh. Nüvifone M20 (13.990 Kč) 

a G60 (12.990 Kč) – na snímcích – v sobě 

spojují klasickou navigaci a mobilní telefonní 

služby, včetně těch internetových. 

Úvodní obrazovka obsahuje tři základní ikony: 

„Volat“, „Hledat“ a „Zobrazit mapu“. Nabídky 

se pak procházejí pohybem prstu a díky vesta-

věnému polohovému čidlu se při natočení 

displeje automaticky přizpůsobí obraz buď na 

výšku, nebo na šířku. Ale ještě důležitější je 

fakt, že v ceně dostanete mapové podklady 

Evropy a mj. i Severní Ameriky, které jsou 

v Nüvifone M20 a G60 přímo zabudované. 

Máte tudíž k dispozici skutečně plnohodnot-

nou navigaci včetně hlasových instrukcí, aniž 

byste museli využívat – a také platit – telefon-

ního operátora za datové připojení. Má to ještě 

jeden velice příznivý důsledek: správnou cestu 

se dozvíte vždy, bez ohledu na to, zda jste 

v dosahu mobilní telefonní sítě či nikoli. 

V navigační části také najdete miliony předem 

nastavených bodů zájmu (POI), včetně hotelů 

či restaurací, a pokud přejedete odbočku, 

nüvifone vám trasu přepočítá automaticky. 

Díky funkci „Kde se nacházím?“ budete vždy 

znát svou přesnou polohu, a to včetně země-

pisné šířky a délky, nejbližších křižovatek, 

nemocnic, policejních služeben a čerpacích 

stanic. Navíc kdykoli telefon v autě sundáte 

z držáku, automaticky zaznamená aktuální 

pozici. Svoje auto tak bez problémů najde-

te i na přeplněném a neznámém parkovišti. 

Držák zároveň umožňuje dobíjení za provozu. 

Vedle plnohodnotného mobilu a navigace 

nechybí v základní výbavě nüvifonů nic důle-

žitého. K dispozici je datové připojení (i 3,5 G), 

e-mail, Wi-Fi, Bluetooth, webový prohlížeč 

s plnou podporou HTML a 3megapixelový 

fotoaparát s automatickým ostřením. 

A v čem se Nüvifone M20 a G60 liší? Zatímco 

M20 pracuje pod operačním systémem 

Windows Mobile 6.1 a je pro tři sítě (900, 

1 800, 1 900), G60 je vybaven Linuxem 

a zvládá pásma čtyři, tedy 850, 900, 1 800 

a 1 900.

Levný mini poprvé
Od listopadu je i u nás ke koupi Sony Vaio 

série W  (12.590 Kč) – levný mininotebook 

klasické „kilové“ koncepce, tedy s disple-

jem o úhlopříčce 10,1" a procesorem Intel 

Atom. Na svět přichází s 250GB pevným 

diskem, 1 GB pamětí RAM a nejnovějším 

operačním systémem Windows 7 Starter.

Odlišuje ho vysoké rozlišení displeje 1 366 

x 768 bodů a velmi vysoká je i výdrž na ba-

terie – více než 7 hodin. Nechybí webová 

kamera a mikrofon, mechanika paměťo-

vých karet SD a MS a dvouletá záruka pro 

všechny nakupující (včetně živnostníků), 

což není v této kategorii vždy pravidlem. 

Příjemné jsou rozměry 179 x 268 x 32 mm 

i hmotnost 1,2 kg.

Nejen o designu
Jen 2,9 cm hluboký televizor LG SL9000 s LED pod-

svícením přichází na náš trh ve dvou variantách – 

106 cm za 34.990 Kč a 120 cm za 49.990 Kč. Televizor 

snadno přes HDMI propojíte třeba s herní konzolí či 

Blu-ray přehrávačem, a pokud například poslouchá-

te rozhlas, můžete s výhodou vypnout obrazovku, 

čímž výrazně snížíte spotřebu energie. Příjemným 

bonusem je i bezdrátové rozhraní Bluetooth, takže 

své fotografi e na LG SL9000 promítnete i z mobilu, 

a nechybí ani rozhraní USB pro přehrávání multimédií, 

včetně například DivX HD.

Kalendář i pro charitu
Soutěž „Nikon kalendář 2010“, která probíhala od 

19. června do 15. září 2009 na webových strán-

kách www.nikon-kalendar.cz zná své vítěze. Od-

borná porota v čele s předsedou Asociace pro-

fesionálních fotografů ČR Stanislavem Pokorným 

vybrala z celkového počtu 2 830 přihlášených 

fotografi í od 926 soutěžících padesát semifi ná-

lových snímků a také dalších dvanáct, které oz-

dobily kalendář Nikonu pro rok 2010. Absolutním 

vítězem soutěže se stal Milan Křiček s fotografi í 

Skoky, vítězný snímek z webového hlasování pa-

třil Alexandru Velkovskimu. 

Následná dražba fotografi í pro nemocnici v Mo-

tole vynesla plných 120 550 Kč! 

Draci česky
Řadu tipů na dárky, které nalezne-

te v tomto čísle, může klidně do-

plnit i hra „Dragon Age: Prameny“ 

(1.100 Kč), určená jak pro konzole 

Xbox 360 a PlayStation3, tak pro 

PC. Do žánru fantasy přináší tem-

ný a drsný styl, v jehož duchu jsou 

hráči stavěni před těžká dilemata 

a zkoušky. Ke hře si můžete stáh-

nout několik rozšíření, jako přístup 

k novým místům a předmětům, 

další hodiny hraní navíc nebo třeba 

nového člena družiny – kamenné-

ho golema jménem Shale. 

foto: Electronics Arts, Garmin-Asus, LG, Sony, Daniel Vojtěch

LBSA_090521_inz_Inspirace_210x297.indd   1 5/28/09   4:23:42 PM
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EDL: Známe vítěze

Letošní sedmý ročník studentské soutěže 

Electrolux Design Laboratory měl za námět 

inovativní nápady na design spotřebičů pro 

příštích 90 let, které budou projevem pronik-

nutí do základních potřeb zákazníků, jako je 

adaptabilita v čase a prostoru, možnost učení 

i přizpůsobení jeho osobním potřebám. 

Ze zaslaných asi devíti set prací postoupilo osm 

do finále, které se konalo v Londýně 24. září. 

Zde porota složená z mezinárodně uznáva-

ných odborníků 

na design vybra-

la jako nejlepší 

práci Rickarda 

Hederstierna, stu-

denta švédského 

Lund Institute 

of Technology. 

Představil svůj 

koncept nazva-

ný Cocoon (viz 

foto dole), který 

řeší růst poptávky po mase a rybách tak, 

že připravuje geneticky modifikované maso 

podobně jako popkorn, avšak za pomoci inte-

ligentních RIFD signálů, které rozpoznají typ 

pokrmu a určí nejvhodnější dobu vaření. Tak 

by se mělo zabránit poškozování přírody při 

intenzivním chovu dobytka nebo rybaření.

Na druhém místě se umístila studentka 

Penghao Shan z čínské univerzity Zhejiang 

Sci-tech se svým létajícím zachycovačem 

dešťové vody Wather Catcher, který by měl 

vodu i vyčistit a dopravit přímo k žíznivému 

zákazníkovi.

Třetí místo patří Louisi Filosovi z Purdue 

University v USA. Ten navrhl skladný přístroj 

pro čištění a osvěžování oděvů pomocí dvou 

parních trysek. Jeho Renew dokáže pomocí 

skeneru a čidla RFID získat informace potřeb-

né pro čištění. Vyroben je z recyklovaného 

hliníku a skla.

Do finále se probojoval i student VUT v Brně 

Martin Miklica se svým projektem robotického 

skleníku Le Petit Prince (malý princ foto naho-

ře), určeného pro budoucí průzkum a osídlo-

vání Marsu. Přístroj pohybující se na čtyřech 

nohách se stará o rostlinu a vyhledává pro ni 

vhodné živiny. Přitom si osvojuje nejefektiv-

nější metody vedoucí k úspěchu a komunikuje 

po bezdrátové síti s ostatními roboty, čímž se 

učí navzájem.

Našemu Martinu Miklicovi i ostatním finalis-

tům gratulujeme.

Osm kilo shora
S rekordní náplní prádla přichází vrchem 

plněná pračka Candy CTL 1208 (16.990 Kč) 

při běžných rozměrech 85 x 40 x 60 cm. 

Elektronické ovládání s velkým LCD dis-

plejem pomůže zvolit jeden z 12 programů 

i dodatkové funkce pro praní vlny, odol-

ných skvrn, systému proti zmačkání i lepší 

máchání pro citlivou pokožku. Start praní 

lze odložit až o 23 hodin. To vše v energe-

tické třídě A+ a účinnosti praní A. Účinnost 

odstřeďování je díky „jen“ 1 200 maximál-

ním otáčkám ve třídě B.

UV ničí bakterie
Nebojte, nevrací se všemocný ÚV jedné stra-

ny, ale jde o nový způsob ničení bakterií po-

mocí ultrafi alového záření v myčce nádobí LG 

D1420CF prodávané za 15.990 Kč. Myčka po-

jme 14 sad nádobí a je vybavena samostatnou 

přihrádkou na příbory. Energetická náročnost 

a účinnost mytí i sušení jsou ohodnoceny tří-

dami AAA. Také díky využití patentovaného 

motoru Direct Drive myčka dosahuje hlučnos-

ti pouze 43 dB.

Zrcadlo, zrcadlo...
Elegantní design, ve kterém se i uvi-

díte, přináší nová mikrovlnná trouba 

Candy CMG 9423 DS (3.490 Kč), vyba-

vená elektronickým ovládáním s LED 

displejem a automatickými funkcemi 

pro rozmrazování či rychlý start. Sa-

mozřejmostí je i dětská pojistka, hodi-

ny a možnost ručního nastavení osmi 

úrovní výkonu i osmi automatických 

programů. Vedle 900W mikrovlnného 

výkonu můžete využít i samočisticí 

quartz gril s příkonem 1 000 W.

Vůně domácího chleba
Chléb o hmotnosti 500 g, 750 g či 1 kg a celou 

řadu dalšího pečiva nebo jen těsta připravíte 

v nové domácí pekárně Electrolux EBM 8000 

(3.499 Kč). K tomu jistě využijete 15 nabízených 

programů včetně tří určených pro speciální 

nádobu na koláč, která je součástí dodávky, 

a rychlého programu pro chléb pracujícího 

jen 58 minut. Zvolit můžete i jeden ze tří stup-

ňů propečení nebo odložit start přípravy až 

o 12 hodin. Vyjímatelná pracovní nádoba s ne-

přilnavým povrchem a demontovatelné víko 

přístroje znamenají snadné čištění.

Bez námrazy
Naprosto bez nutnosti odmrazování pracuje 

kombinovaná chladnička Siemens KG 39NA93 

(30.990 Kč), která nabízí 221litrovou chladničku 

a 91litrovou beznámrazovou mrazničku. Se spo-

třebou 0,84 kWh za den se řadí do energetické 

třídy A+, za což vděčí i elektronickému řízení 

s LED displejem ve dveřích. Chladnička je vyba-

vena systémem rozvodu vzduchu multiAirfl ow, 

superchlazením a coolBoxem s teplotami –2 až 

+3 °C. Mraznička pak funkcí supermrazení a tře-

mi zásuvkami, z nichž jedna je tzv. Bigbox.

Zelené žehlení
Pokračujícímu trendu úspor energie 

vychází vstříc Philips novou žeh-

ličkou EnergyCare viz obrá-

zek GC 3660 (2.290 Kč). 

Úsporu dosahuje zame-

zením tvorby páry, pokud 

není v kontaktu s látkou. Žeh-

licí plocha Steam Glide s příkonem 

2 400 W je extrémně odolná, kluzná a za-

jišťuje dostatečný přísun páry, které žehlička 

generuje až 35 g/min a při parním rázu 100 g/min. 

Pro boj s vodním kamenem je tu systém Double active calc 

a o bezpečnost se stará automatické vypínání při převržení 

nebo nečinnosti.

Jednoduché ovládání
Zvláště starším lidem vychází vstříc mi-

krovlnná trouba Whirlpool MWD 202 FB 

svým jednoduchým ovládáním pomocí 

dvou otočných knofl íků pro nastavení 

sedmi stupňů výkonu a času vaření. Umí 

připravovat pokrmy mikrovlnami i grilem 

se shodným příkonem 700 W. Vnitř-

ní prostor o objemu 18 litrů je vybaven 

otočným talířem o průměru 27 cm. Za-

koupit ji můžete za 2.490 Kč.

Téměř profi
Velmi dobře vybavený vysoušeč vlasů Fagor 

Denim SP-1805AC (999 Kč) disponuje příko-

nem 1 800 W, který využívají tři stupně ohře-

vu vzduchu a dvě rychlosti. Pro fi xaci účesu 

stačí stisknout tlačítko studeného vzduchu. 

Ochranu proti vniknutí vlasů a prachu tvoří 

snímatelný fi ltr. V příslušenství je dodáván 

úzký a provzdušňovací difuzér.

Káva v černé a bílé
Z obou barev vyvedených ve vysokém lesku si můžete vybrat při koupi automatického 

kávovaru Krups EA 8080 (21.999 Kč) s displejem a ovládáním v češtině. Čerstvou kávu 

vyrobí pomocí kovového mlýnku se zásobníkem na 275 g a z ní uvaří tlakem 15 barů 

kromě espresa i kapučíno, cafe latté nebo připraví jen horkou vodu. Vybrat si můžete 

pochopitelně jak sílu kávy, tak i její množství. Pro lepší chuť lze dokoupit a vložit vodní 

fi ltr Claris Aqua.
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Gorenje Simplicity: 
méně rozhodování, více života

To je heslo, se kterým přichází nová řada 

Gorenje Simplicity, nabízející výrobky v čer-

ném lesklém designu s velmi jednoduchými 

liniemi zvýrazněnými nápadným otočným 

ovladačem, tvořícím jednotné centrum řízení 

každého spotřebiče této řady. Všechny výrob-

ky sjednocuje i snaha o co nejjednodušší 

ovládání bez zbytečného nastavování mnoha 

parametrů. Proto je vestavná horkovzdušná 

trouba BO 75 SYB vybavena automatickými 

programy, které umožňují nastavit jen druh 

vložené potraviny, přičemž o přípravu dobrého 

pokrmu se postará trouba sama. To ovšem 

nevylučuje možnost ručního nastavení vlastní-

ho způsobu pečení. 

V sortimentu varných desek si můžete vybrat 

mezi indukční IT 6 SYB, sklokeramickou ETC 

6 SYB a plynovou G 6 SYB. Všechny tvoří 

základní černá sklokeramická deska s pře-

hledným ovládáním ve středu přední strany. 

Obě elektrické jsou vybaveny varnou auto-

matikou a plynová deska trvanlivou litinovou 

mřížkou. Designové odsavače v šířce 90 cm 

(DT 9 SYB) a 60 cm (DT 6 SYB) jsou využitelné 

pro odtah i recyklaci. Jednoduché ovládání 

a snadno čistitelná kombinace skla a kovu 

spolu s filtry omyvatelnými v myčce nádobí 

značně usnadňují jejich používání.

Obě kombinované chladničky řady Simplicity 

se chlubí energetickou třídou A+ s velmi 

nízkou spotřebou, což je umožněno vysoce 

kvalitní izolací. Beznámrazové NRK 68 SYB 

i RK 69 SYB jsou 

vybaveny hlubokými 

přihrádkami ve dve-

řích, do kterých se 

vejdou i 2,5litrové 

láhve. 

V řadě spotřebičů 

nechybí ani prač-

ky – šestikilová WA 

614 SYB s hloubkou 

60 cm v A+ a pěti-

kilová WS 512 SYB 

hluboká 44 cm. Obě 

disponují jednodu-

chým ovládáním 

a LED displejem. 

Umí vyprat lehce 

znečištěné prádlo 

za 17 minut, odložit start až o 24 hodin a dis-

ponují například programem SterilTub pro 

udržení hygieny uvnitř pračky.

Posiluje a chrání vlasy
Žehlička na vlasy Rowenta respekt CF7710 (2.499 Kč) se automaticky nastaví pod-

le zvoleného stavu vašich vlasů. Podobně jako profesionální přístroje využívá teploty 

max. 230 °C, je připravena k použití za 30 s, a navíc vlasy ionizuje. Zvolenou teplotu 

vidíte na displeji, který je podsvícen jednou ze tří barev. Povrch Ultrashine NANO Ce-

ramic zajišťuje vysokou efektivitu žehlení a vysoký lesk vlasů.

Váha pro 12 cvalíků
Elektronická osobní váha Fagor BB-300 BF 

(999 Kč) umí zvážit až 150 kg s přesností 

na 10 dkg a k tomu ještě změřit podíl tuku 

a vody v těle. To vše si umí zapamatovat až 

u dvanácti osob. Když k tomu zadáte věk 

a pohlaví, zobrazí váš kondiční index a jeho 

vývoj. Váha se automaticky zapíná i vypíná 

a zobrazuje na displeji s velkými číslicemi 

také vybití 9V baterie.

Seká i led
Tyčový mixér Electrolux 

ESTM 4600 (1.499 Kč) 

se jistě stane vítaným 

pomocníkem v kuchyni 

při přípravě studených 

koktejlů, horkých omá-

ček či polévek a také 

při šlehání a drcení ledu 

v minisekáčku. Mixér 

s motorem o příkonu 

500 W nabízí dvě pra-

covní rychlosti. Kro-

mě demontovatelného 

mixovacího nástavce 

a minisekáčku najdete 

v příslušenství i šlehací 

metlu, pracovní nádobu 

o objemu 700 ml a dr-

žák na zeď.

Indukce se smyslem
Do novinkové designové řady 

Whirlpool Cube Fusion patří in-

dukční deska se šířkou 77 cm 

ACM 754 BA. Díky čtyřem zónám 

s příkonem od 1 400 do 2 300 W 

s možností spojení dvou při použi-

tí oválných nádob, uvaříte pohodl-

ně oběd i pro velikou rodinu. Do-

tekové ovládání s bílým displejem 

umožňuje nastavení výkonu posu-

nem prstu po stupnici. Díky tech-

nologii 6. smyslu šetří čas, energii 

a hlídá bezpečný provoz. Koupíte 

ji za 22.990 Kč.

Hádejte, kdo opět získal ceny EISA 
za kvalitu obrazu a inovaci?

Získáním dalších dvou nových ocenění se počet cen, které EISA udělila společnosti Philips od roku 1992 v kategorii 

TV, vyšplhal na 17. Cenou Evropská inovace v domácích kinech 2009 -10 se Philips, díky Cinema 21:9, stal „prvním, 

který nabízí skutečný zážitek širokoúhlého fi lmu z televizní obrazovky”. Podle poroty nabízí plochý televizor Philips 

s technologií LED Pro „špičkovou kvalitu obrazu, kterou podtrhuje skvělá technologie Ambilight”, a stává se tedy 

Evropským LCD televizorem roku 2009 -10. I příští rok hledejte na tomto místě stejný titulek.

www.philips.cz



INSPIRACE EURONICS • 6/2009 13

Ano, je to tak – fi rmy šetři inovace do dalších 

měsíců a tak novinkově chudý konec roku 

opravdu nepamatuji. Jednou z mála fi rem, 

které se v poslední době pochlubily něčím 

skutečně novým, je uvedení televizoru Cinema 

od Philipsu, jehož profi l najdete v tomto čísle. 

Nejvíce novinek tak představil Sharp, když 

v listopadu oznámil, že spustil – o 5 měsíců 

dříve – výrobu LCD panelů ve své nejmoder-

nější továrně v japonském Sakai. Ta pracuje 

s panely 10. generace o ploše přibližně 9 met-

rů čtverečních, z nichž se následně řežou LCD 

panely patřičných úhlopříček. 

Druhou jeho novinkou bylo uvedení – zatím 

pouze na japonský trh, ale míří i k nám – čtyř 

nových modelů prý přelomové řady LCD tele-

vizorů Aquos LX s LED podsvěcováním (více 

viz rubrika kaleidoskop). 

Ve fóru jsou kabelové a satelitní 
tunery

Poptal jsem se u výrobců, jak jsou na tom se 

stále více vyžadovanými digitálními kabelový-

mi (DVB-C) a satelitními (DVB-S) tunery. Dluž-

no říci, že vždy slouží jen jako doplněk k tune-

ru pro příjem pozemního digitálního vysílání 

v DVB-T (a tuneru analogového), kterým dnes 

disponují snad všechny ploché televizory na 

našem trhu. 

Důležité je uvědomit si, že všechny DVB, 

tedy digitální tunery, mohou být jak ve for-

mátu MPEG-2 (dnešní standard PAL), tak 

v MPEG-4, ve kterém vysílá HDTV, tedy te-

levize s vysokým rozlišením, která se pomalu 

prosazuje i u nás. 

V případě satelitního příjmu pamatujte také, že 

televizory zakupujete s prázdnou mechanikou 

PCMCIA, které se v satelitním světě říká CI – 

Common Interface. Do ní je třeba zasunout 

adaptér, tzv. modul CA a do něj pak teprve 

kartu vašeho poskytovatele kabelového či sa-

telitního signálu (společně se postarají o de-

šifrování jednotlivých kanálů). Modul v ceně 

přístroje nebývá, jen občas se objeví jako 

součást nějaké akční nabídky. A nyní pojďme 

k jednotlivým výrobcům.

LG stejně jako JVC nabízí zatím ve svých televi-

zorech pouze tunery DVB-T, televizory Loewe, 

což je ovšem zcela jiná cenová relace, mohou 

být – podle modelové řady – vybaveny či do-

vybaveny o karty pro MPEG-2 i MPEG-4 pro 

tunery DVB-T, DVB-C i DVB-S. 

Panasonic má v nabídce tři LCD modely se sa-

telitními tunery DVB-S, a to jak ve verzi MPEG-2, 

tak MPEG-4. Nejlevnější TX-L32V10E přijde na 

27.995 Kč. Mezi běžnými plazmovými televizo-

ry ale zatím žádný takový výrobek nenajdete, 

DVB-S má až většina plazem nízkoenergetic-

kých, zvaných NeoPDP. Ty jsou ovšem výrazně 

dražší a nejlevnější TX-P42G15E (107 cm) přijde 

na 33.995 Kč. 

Firma se zatím díky nejednotné české specifi -

kaci DVB-C (situace je zjevně obdobou DVB-T) 

rozhodla tento tuner nepodporovat ofi ciálně. 

Kdo si ho chce bez záruky na své kabelové 

síti vyzkoušet, musí v prvotní instalaci navolit 

Švédsko nebo Finsko. Pak se zprovozní.

Philips má digitální kabelový tuner DVB-C 

(pracuje stejně jako jeho DVB-T s MPEG-2 

i s MPEG-4) ve zhruba dvacítce modelů a mo-

mentálně ho přizpůsobuje českým podmín-

kám. Hotovo by to mělo být někdy na přelomu 

roku. Satelitní DVB-S zatím nenabízí a rozšířit 

o něj nelze ani model Cinema (viz samostatný 

článek). 

Televizory Philips s DVB-C zakoupíte v cenách 

od 15.990 Kč (32PFL5604H, 81 cm), modely 

s 94 cm začínají na 18.990 Kč (37PFL5604H).

Samsung televizory s DVB-S tunery zatím 

nenabízí, pokud jde o kabelové DVB-C, mají 

ho snad všechny přístroje, většina ve verzi 

MPEG-2 i MPEG-4. Nejlevnější LCD model 

se 48 cm úhlopříčky (LE19B450) začíná už 

na 7.490 Kč, nejlevnější plazmový model – 

PS42B450 se 107 cm – přijde na 14.990 Kč.

Sony má kabelové tunery asi ve dvaceti pří-

strojích, z nichž devět je vybaveno i digitálními 

satelitními tunery DVB-S. Ty poznáte podle 

společného označení řady – 5800. 
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NIC NOVÉHOPOD SLUNCEM
(JEN TROCHU  ÚSPORNĚJŠÍ)

Televizory jsou už dlouhodobě nejprodáva-

nějším segmentem v klasické spotřební elek-

tronice. Není divu, že k nim výrobci i prodejci 

v letošních podzimních a zimních měsících 

opět upírají své zraky. Výrazně totiž ovlivní je-

jich celoroční bilanci. Ti druzí pro to moc udě-

lat nemohou. Snad jen stlačením své vlastní 

marže na minimum, což u nejprodávanějších 

úhlopříček už většinou stejně udělali. Ani vý-

robci na tom letos nejsou o moc jinak – desítky 

zavřených továren, zavřená či hodně omezená 

zastoupení a šetření, šetření, šetření. Není 

divu, že skutečných novinek bylo uvedeno jen 

velmi málo a fi rmy s nimi čekají na odeznění 

krize. Jediné, co tedy letos můžete očeká-

vat, je snížení provozní spotřeby a zabudová-

vání dalších digitálních tunerů. To druhé však 

žádnou skutečnou novinkou není – výrobci je 

k nám prostě jen přesouvají z jiných trhů. 

Kupujeme plochý televizor
• Jaký tuner pro digitální příjem? Minulý rok 

problém, letos v podstatě vyřešeno. Pokud 

nechcete další „krabičku“, orientujte se ve 

vybrané úhlopříčce na modely podle vašich 

potřeb – pozemní DVB-T, kabelové DVB-C 

nebo satelitní DVB-S. K příjmu HDTV vysílání 

pak potřebujete MPEG-4 verze těchto tunerů. 

U DVB-S ovšem může nastat problém s ce-

nou takovéhoto přístroje. 

• Jak vybrat úhlopříčku? Doporučená pozoro-

vací vzdálenost u plochých televizorů (LCD, plaz-

ma) se vypočítá tak, že se úhlopříčka v centimet-

rech vynásobí 2,5x (více viz nákres a tabulka).

• Standardy HD Ready a Full HD… Dnes už 

si s nimi u prakticky všech značek nemusíte 

lámat hlavu, protože jim televizory vyhovují. 

Dnes je důležitější, zda zabudované tunery 

jsou jak ve verzi MPEG-2 (PAL a tedy i sou-

časné DVB-T/C/S), tak MPEG-4 (HDTV). U lev-

ných přístrojů se na to pochopitelně neohlížej-

te, u dražších to naopak vyžadujte. Satelitní 

tunery jsou stále dosti drahé, naopak kabe-

lové DVB-C najdete u některých značek už 

i v nejlevnějších modelech. 

• Kde ho budete mít umístěný? Jestliže 

naproti oknu, potřebujete vyšší jas a kon-

trast a také doporučuji matovější obrazovku 

a nelesklý rám. To poslední je dnes stále pro-

blém. 

• Na čem bude postaven? Dbejte na jeho 

správnou výšku, ať už ho máte umístěn jakkoli. 

V tomto okamžiku platí pravidlo, že by tele-

vizor měl být umístěn do takové výše, v jaké 

bude na originálním podstavci.

• Buďte opatrní u DVB-C. Ať už zvolíte jaký-

koli druh příjmu, buďte opatrní zvláště u digi-

tálního kabelového. Ideální je před nákupem 

konkrétní model konzultovat co do kompatibi-

lity s vaším poskytovatelem signálu. 

text: Bohumil Herwig, foto: Philips
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Úhlopříčky televizorů se satelitem začínají na 

81 cm (KDL-32V5800AEP,  23.490 Kč) a kon-

čí na 132 cm (KDL-52V5800AEP, 49.490 Kč). 

Například televizory o 102 cm – 40V5800 

(28.990 Kč, test v tomto čísle), 40W5800 

(32.490 Kč) a 40Z5800 (42.490 Kč) – mají mo-

mentálně v ceně jak kartu Skylink, včetně 

dvouměsíčního zkušebního provozu HD sta-

nic a rozšířené nabídky, tak adaptérový mo-

dul CA, které jinak musíte dokoupit. Od sebe 

se liší v podstatě jen vnitřní elektronikou. Ta 

je u 40V5800 – 50 Hz, u 40W5800 – 100 Hz 

a 40Z5800 200 Hz. 

Internet v televizoru

Žádné velké změny ani zde. Jen se během 

posledního roku rozšířil i směrem k levnějším 

modelům. Většinou ho obstarává rozhraní 

Ethernet, kterým ho napojíte na rozbočovač 

(směrovač) vaší domácí počítačové sítě LAN. 

některé špičkové přístroje jako např. Philips 

Cinema nebo plazmový Samsung PS50B850 

dovolují připojení na internet i přes Wi-Fi. 

U obou modelů jsem to vyzkoušel a mohu 

říci, že jde o velice příjemný způsob přede-

vším tam, kde nemáte k televizoru dotažen 

ethernetový kabel nebo by to bylo příliš ob-

tížné. Náročnost napojení odvisí od konkrét-

ního provedení, u zmiňovaných dvou fi rem to 

nebylo nijak obtížné, i když to nějaké základní 

znalosti vyžadovalo.

Připojení na internet Samsungu nabízí přístup 

pouze na předpřipravené webové služby jako 

počasí, akcie apod. Firma momentálně s iDnes 

a ČT připravuje jejich lokalizaci. Zkušenosti na-

jdete v rubrice Poradna v srpnovém čísle Inspi-

race Euronics v článku „Jak na BD-Live a Bo-

nusView“. Napojení je totiž stejné jako u Blu-ray 

přehrávačů a domácích kin fi rmy.

Philips nabízí něco podobného, ale dovoluje 

zadat i libovolnou webovou adresu. U modelu 

Cinema to pracovalo bezproblémově.

Podobně jako Samsung to má vyřešen Pana-

sonic. Jeho Viera Cast momentálně dovoluje 

okamžitý přístup k archivu televize Nova (viz 

foto) a dalším přednastaveným službám jako 

předpovědi počasí, burzovním zprávám či 

sportovním klipům.  

Viera Cast najdete v nových modelových řa-

dách televizorů Viera G15, V10 a Z11 a v do-

mácích kinech a všech Blu-ray přehrávačích 

představených od letošního jara. 

Tolik ve stručnosti k této kapitole. Ta je důležitá 

i tím, že televizor v řadě případů můžete přes 

svoji domácí počítačovou síť (Ethernet LAN) 

použít i jako promítačku fotografi í, aniž byste 

se zatěžovali paměťovou kartou či USB pamě-

tí. Je to šikovná věc a vřele ji doporučuji.

Správné umístění 

Je důležité si před nákupem nového plochého 

televizoru, resp. při měření prostoru, do které-

ho ho budete dávat, uvědomit, že by kolem něj 

měl zůstat nezanedbatelně velký volný pro-

stor. Většina fi rem hovoří o minimálně 10 cm 

po všech třech stranách. U větších úhlopříček 

by se pak měl úměrně zvětšit zvláště prostor 

ve směru nad horní hranou (žádná doléhající 

police až ke stěně). Tam obecně vzato počí-

tejte s 30 cm, což je obvyklý prostor udávaný 

u úhlopříček okolo 100 cm. 

Problematické vždy bylo zabudovávání tele-

vizoru do nábytkových stěn. Přístroj s menší 

úhlopříčkou se pochopitelně méně zahřívá 

než televizor s větší úhlopříčkou a podstatně 

méně než televizor klasický, tedy se skleně-

nou baňkou. Naopak televizor s plazmovou 

obrazovkou se více zahřívá než televizor s LCD 

obrazovkou. Pokud vám to připadá složité, 
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Plochý televizor na stěně opravdu vynikne, ale instalace musí být udělána naprosto bezchybně. A to je opravdu málokterá, protože to vyžaduje pečlivou stavební 

přípravu. Lišta, do které ukryjete kabely, je jen východiskem z nouze (Panasonic NeoPDP).

Televize ve 3D (efekt vzniká jednoduše tak, že 

levé a pravé oko vidí jiný obraz) se má prý stát 

zanedlouho realitou. Panasonic, který ji vyvinul pro 

Full HD, se ji chystá – za pomoci BD přehrávače 

a plazmového televizoru řady NeoPDP – nabídnout 

už příští rok na jaře. Jako první zřejmě půjde o fi lm 

Jamese Camerona Avatar, který přichází do kin 

tento měsíc.

Sharp registruje zvýšenou poptávku po LCD 

televizorech, a tak o 5 měsíců dříve spustil výrobu 

panelů v nové továrně v japonském Sakai, kde by 

měla od března také začít výroba tenkovrstvých 

solárních článků. Mimochodem na střechách jsou 

solární panely o výkonu 18 megawattů, uvnitř hal se 

pak svítí prostřednictvím více než 100 000 LED diod. 

Slovníček pojmů

CA (Conditional Access) – adaptérový modul 

někdy také nazývaný CAM nabízí možnost sle-

dování kódovaných programů přes kartu toho 

kterého provozovatele (zasouvá se do něj). V pří-

padě televizorů se pak celý CA modul zastrčí do 

mechaniky PCMCIA nazývané CI a program se 

tak odkóduje. CI neboli Common Interface je 

dnes vybaven prakticky každý televizor.

CI (Common Interface) – jen jiný název pro 

mechaniku obecně známou jako PCMCIA. Do 

něj se zasouvá CA modul s kartou pro přístup 

k placeným programům. Dnes jde typicky 

o dekódovací modul pro systém Cryptoworks. 

Existuje ve verzích CI a CI+. 

Digitální televizní vysílání (DVB – Digital Vi-

deo Broadcasting): existují tři, resp. čtyři vari-

anty – pozemní (DVB-T a DVB-H – to je určeno 

pro mobilní přístroje, typicky telefony a šířeno 

GSM sítí), satelitní DVB-S a kabelové DVB-C. 

Technicky u nás probíhají prakticky všechny 

ve standardu MPEG-2, který znáte z fi lmo-

vých DVD disků. Přes formát MPEG-4 se šíří 

HDTV vysílání v různých stadiích „pokusnosti 

a rozpracovanosti“.

Diseqc (Digital Satellite Equipment Control) – 

zkrátka pro jednotné digitální ovládání satelit-

ního příslušenství. Existuje v několika verzích.

DVB-C: kabelové televizní digitální vysílá-

ní – typicky v MPEG-2, některé kanály jsou 

už však vysílány i v HD nebo v HD variantách 

(např. Nova HD), tedy v MPEG-4.

DVB-C2: zkratka pro druhou generaci sate-

litního digitálního televizního vysílání DVB-S. 

Data jsou posílána v různých variantách 

MPEG-4, nebo i MPEG-2.

DVB-S: satelitní televizní digitální vysílání – ty-

picky v MPEG-2, některé kanály jsou už však 

vysílány i v HD nebo v HD variantách (např. 

Nova HD), tedy v MPEG-4.

DVB-S2: zkratka pro druhou generaci sate-

litního digitálního televizního vysílání DVB-S. 

Data jsou posílána v různých variantách 

MPEG-4 nebo i MPEG-2.

DVB-T: pozemní televizní digitální vysílání 

– typicky v MPEG-2, pouze na několika vysí-

lačích ve velkých městech se pokusně vysílá 

HDTV (v MPEG-4). 

DVB-T2: zkratka pro druhou generaci po-

zemního digitálního televizního vysílání DVB-T. 

Data jsou posílána zejména v různých varian-

tách MPEG-4.

EPG (Electronic Programme Guide): elektro-

nický programový průvodce, který – podle 

toho, jak je implementován v tom kterém za-

řízení a na té které televizní stanici – nabízí in-

formace o právě vysílaném pořadu a o pořadu 

následujícím, včetně jeho názvu a toho, kdy 

začal a kdy skončí. Nabízí často také tzv. sed-

midenní EPG, což je program dané stanice 

(stanic) na celý týden. EPG by si v televizoru 

mělo automaticky aktualizovat obsah na poza-

dí, a to pro všechny naladěné DVB-T sítě, resp. 

stanice, což bohužel řada přístrojů nezvládá. 

V současnosti narážíme rovněž na různost 

jeho implementace a také na velmi omezenou 

délku popisu u konkrétního pořadu.

Full HD: nadstavba nad HD Ready. Evropský 

standard pro zařízení plně vyhovující HDTV, 

tedy vysílání s vysokým rozlišením 1 920 x 

1 080 bodů. Zařízení, na kterém najdete toto 

logo, se hlásí ke splnění všech podmínek bu-

doucího vysílání v HDTV, které se začíná roz-

jíždět už i u nás. Tato norma nevyžaduje pří-

tomnost HDTV tuneru v daném zařízení. Ten 

se opět řeší dokoupením set-top boxu.

HD Ready: opět evropský standard (pod-

množina Full HD), říkající, že televizor, rekordér 

a další zařízení jsou schopny správně zobra-

zit (a předat si) vysílání ve vysokém rozlišení 

HDTV. Minimální počet řádků je pro takovýto 

přístroj stanoven na 720 (oproti 576 u dnešní-

ho PAL), typické rozlišení je 1 280 x 720 bodů. 

Zároveň se vždy předepisuje, že přístroj musí 

být vybaven alespoň jedním rozhraním DVI, 

resp. HDMI. Dnes jsou prakticky všechny te-

levizory na českém trhu poplatné tomuto stan-

dardu. Tato norma nevyžaduje přítomnost 

HDTV tuneru v daném zařízení. Ten se opět 

řeší dokoupením set-top boxu.

HDMI (High-Defi nition Multimedia Interface 

– rozhraní pro multimédia ve vysokém rozli-

šení): nejkvalitnější rozhraní dneška schopné 

jediným kabelem současně přenést obraz 

v HDTV a digitální prostorový zvuk s až osmi 

kanály (7.1). HDMI rozhraní a HDMI kabelů je ně-

kolik druhů – více viz HDMI-CEC. Takto na plo-

chý televizor připojíte moderní DVD či Blu-ray 

přehrávač, rekordér apod.

HDMI-CEC (HDMI-Consumer Electronics 

Control – řízení spotřebně-elektronických pří-

strojů): tato nadstavba původního HDMI do-

voluje řízení přístrojů propojených přes kabel 

HDMI jedním dálkovým ovladačem, typicky 

televizním. Vzájemně propojit – a následně 

řídit – můžete až deset A/V zařízení nejrůzněj-

ších druhů, včetně DVD rekordérů, fotoaparátů 

a kamer. Ne každé HDMI rozhraní – stejně jako 

jeho propojovací kabel – zvládne HDMI-CEC. 

V případě kabelu, který chcete takto použí-

vat, volte co nejkvalitnější, minimálně ve verzi 

HDMI 1.2a či lépe rovnou 1.3 (mělo by to být 

vždy napsáno na obalu). Pokud jde o rozhraní 

v televizoru a dalších přístrojích, měla by vás 

o této funkci informovat příručka. Podrobněji 

viz srpnová Inspirace Euronics (4/2008).

HDTV (High Defi nition TV): digitální televizní 

vysílání s vysokým rozlišením, typicky dnes 

720p (1 080 x 720 bodů) nebo 1 080i (1 920 x 

1 080 bodů). Má až pětkrát více detailů a na-

bízí možnost nesrovnatelně kvalitnějšího ob-

razu než  dnešní PAL, ve kterém je vysíláno 

i DVB-T/SC. U nás pokusně pozemně vysílá 

HDTV – či vysílala (mění se to) – ČT i Nova, sa-

telitních stanic je více. 

iPTV: digitální televizní vysílání přes internet, 

jak v nízkém rozlišení, tak v HD.

Kvalitu jakéhokoli digitálního vysílání určuje 

datový tok udávaný v Mb/s. Jde o stejný pa-

rametr, který ovlivňuje kvalitu fi lmu na DVD 

uloženém ve formátu MPEG-2, jež používá 

i současné české digitální pozemní a satelitní 

vysílání. Čím vyšší je datový tok, tím více de-

tailů máte k dispozici a tím lepší je obraz. 

MPEG-2 a MPEG-4: standardy i ve světě 

digitálního televizního vysílání. MPEG-2 je 

určen pro nízké rozlišení (dnešní PAL, tedy 

DVB-T/C/S), MPEG-4 (v různých variantách) 

pro vysoké – HD – rozlišení. Pokud dbáte na 

své investice, vyžadujte tento formát tuneru 

i u vaší nové ploché televize a poptejte se i na 

možnost jeho aktualizace. 

foto: Panasonic, Sharp
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podívejte se na udávanou spotřebu. Cokoliv 

zhruba nad 180 či 200 W může být v tomto 

okamžiku problém a více volného prostoru 

znamená delší životnost přístroje.

Stále nejideálnější instalací je posadit televizor 

na originálně zakoupený podlahový podstavec. 

Při instalaci na stěnu (instaluje se do stejné výše, 

jako by byl na podstavci) je třeba zakoupit buď 

originální držák, nebo držák od dobré fi rmy, kte-

rá pamatuje na odvod tepla ze zadní stěny. 

Například LCD televizor Philips Cinema 

56PFL9954H, který jsem zkoušel pro toto čís-

lo v prodejně Euronicsu v pražském Palladiu, 

váží – při úhlopříčce 142 cm (56") a formátu 

21:9 – plných 31,9 kg, a to bez podstavce. 

Ještě před dvěma lety by to ovšem při stejné 

úhlopříčce bylo třeba i dvakrát tolik. 

Plazmové přístroje už také prošly odtučňova-

cí kůrou. Například Panasonic TX-P42S10E 

o úhlopříčce 107 cm a hloubce panelu 10,5 cm 

má hmotnost (opět bez podstavce) pouhých 

27 kg, takže pověsti o těžkých plazmách už 

berou za své.

Chtěl jsem tím jen říci, jak důležité jsou správné 

umístění, správný držák a důkladné promyšlení 

celé akce, A ještě jedno jsem chtěl říci – dnes 

může hrozit i zcela opačný problém. Typicky 

dítě a převrhnutí ultratenkého, lehkého a pat-

řičně drahého přístroje. Některé fi rmy proto do-

dávají jednoduché pásky, které zezadu přišrou-

bujete do televizoru a druhý konec upevníte do 

nábytku apod. I na tohle zkuste pamatovat.

Dobrá a špatná investice

Rozlišit ji u televizoru podle parametrů je jed-

noduché, ovšem musíte mít jasno v tom, co 

vlastně chcete, a to je vždy to nejtěžší. Chápu 

ty z vás, kteří říkají: „Koupil jsem si minulý rok 

drahou plochou televizi, teď se zjistilo, že k nám 

pozemní DVB-T nedosáhne a já si musím kou-

pit další krabičku – satelitní set-top box. Proč, 

když jsem se chtěl právě toho vyvarovat?“

Bohužel za tohle výrobci nemůžou, za tohle 

mohou ti, kteří se tak dlouho babrali s návr-

hem parametrů digitálního televizního vysílání, 

až fi rmám nedali vědět včas, nebo dokonce 

vůbec. Nedivte se – v tomto ohledu opravdu 

žijeme v Kocourkově. 

Výsledkem je, že televizory s digitálními sate-

litními a kabelovými tunery můžete zakoupit 

v podstatě až v tomto roce, v tom minulém to 

bylo vysloveně jen pár modelů.

Čeká nás další přechod – na 
HDTV

Jestliže kupujete plochý televizor nyní a chcete 

se vyvarovat obdobných problémů u další ge-

nerace televizního vysílání – tedy HDTV, které 

je již nepochybně mezi námi –, kupte si takový 

přístroj, který je vybaven jak tunerem pracují-

cím ve stávajícím kódování MPEG-2 (DVB-T, 

DVB-S, DVB-C), tak v budoucím MPEG-4. 

V něm bude vysílat – a vlastně už na satelitu, 

po kabelu a po zemi (pouze pár vysílačů ve vel-

kých městech ) vysílá – budoucí televize s vy-

sokým rozlišením. Ona vysněná – HDTV. 

Pokud ale ve vaší nové ploché televizi pro ni 

nebudete mít tuner, ocitnete se vlastně ve 

stejné situaci jako při přechodu z analogo-

vého na digitální vysílání. Proč se to všechno 

neudělalo najednou, na to se neptejte mě, ale 

někde jinde.

Jako dobrou investici do televizoru tak dnes 

mohu označit pouze takový přístroj, který je 

nejen poplatný standardu HD Ready, resp. Full 

HD, ale je navíc vybaven i příslušným tunerem 

pro HDTV (MPEG-4). Oba dva zmiňované stan-

dardy totiž o jeho přítomnosti nemluví, a to je 

třeba mít na paměti. Říkají jen to, že obrazovka 

vaší televize bude schopna HDTV ukázat a že 

konektor HDMI do ní bude schopen patřičný 

HD signál přivést. Toť v kostce vše. Pro další 

informace odkazuji na slovníček pojmů. 

Dobrou zprávou je to, že pokud jste na kabe-

lovém tuneru, nebudete mít s výběrem kom-

patibilního přístroje problém a ani to nemusí 

stát moc peněz. U DVB-S jste ovšem v kate-

gorii nad 20.000 Kč.

TELEVIZORY • ELEKTRONIKAELEKTRONIKA • TÉMA

Spotřeba: plazma versus LCD

• LCD televizory jsou stále ještě energe-

ticky úspornější než plazmové.

• U plazmových televizorů aktuální spo-

třeba hodně závisí (více než u LCD) 

i na jasu zobrazované scény a samot-

ném nastavení přístroje.

• Pro srovnání jsme využili dva televi-

zory Panasonic o stejné úhlopříčce 

94 cm z letošní modelové řady (stále 

se prodávají v ceně kolem 21.000 Kč), 

avšak odlišných typů. Zatímco příkon 

plazmové TX-P37C10Y činil 230 W 

(průměrně to má být 189 W), u LCD 

televizoru TX-L37G10E má maximálně 

vykazovat 139 W. 

Jaké televizory za jaké peníze?
Od loňského prosincového přehledu se neobjevi-

lo tolik novinek, kolik bychom čekali. V některých 

kategoriích se sice snížily ceny, ale z valné části 

šlo ne o přirozený pokles, nýbrž o reakci na malé 

odběry. Zákazníci začali preferovat jiné úhlopříč-

ky a poohlíželi se i po úspornějších přístrojích, jak 

v provozním, tak v pohotovostním režimu. 

Znát je zejména přesun k rozměrnějším tele-

vizorům o úhlopříčkách 81 a 94 cm. Zásadní 

změnou je to, že ani v nejnižších kategoriích 

už v podstatě nenajdete plochý televizor 

bez tuneru DVB-T (ne u slušné značky), bez 

standardu HD Ready či širokoúhlého formátu 

16:9. Výjimky existují, ale kupovat je rozhod-

ně nedoporučuji. 

Do tabulky jsem nezahrnul tunerovou vý-

bavu, která se během posledního roku 

významně proměnila (nastoupily i tunery 

DVB-C a DVB-S), ale z našeho pohledu je 

nezařaditelná, protože někdy jde napříč ka-

tegoriemi i cenovými relacemi (viz DVB-C 

u Samsungu). Vždy je však postavena na 

základním analogovém a digitálním DVB-T 

tuneru pro příjem pozemního televizního 

vysílání. Cenové relace a další informace 

naleznete v příslušném odstavci v hlavním 

článku. 

úhlopříčka 48–51 cm (19"–20") 56–66 cm (22"–26") 81–94 cm (32"–37") nad 102 cm (40")

cenové rozpětí do 6.000 Kč do 10.000 Kč do 15.000 Kč do 30.000 Kč

typické 

vlastnosti

základní modely, ale už s dobrou 

výbavou (až na pohledové 

úhly), vše už včetně tunerů 

DVB-T, formátu 16:9 a HD Ready, 

rozlišení 1 366 x 768 bodů, 

lehké a snadno přenosné 

(chalupářské modely)

úhlopříčka 56 cm, vše už 

s DVB-T, HD Ready, rozlišení 

1 366 x 768 bodů, formát 16:9

úhlopříčky 81 cm, základní 

modely některých 

masových značek, rozlišení 

1 366 x 768 bodů, vše formát 

16:9, DVB-T tunery, HD Ready, 

s vyšší cenou lepší 

pohledové úhly

základní modely LCD 

a i plazmové, v nejnižší ceně 

některé plazmy stále ještě 

s nízkým rozlišením, nad 

20.000 Kč už rozlišení 

1 366 x 768 bodů, 

LCD většinou ve Full HD

typičtí 

představitelé

 Gogen TVLW 19885 HDDVBT, 

Hyundai HLHW 16855 DVBT

Gogen TVLCD 22875 HDDVBT, 

Hyundai HLH 22860 DVBT, 

Samsung LE22B541

Hyundai HLH 32855 DVBT, 

Samsung LE32B450, 

Sony KDL32S5500K

Panasonic  TX-P42S10E, 

Philips 42PFL5604H, 

Samsung LE40B550, 

Samsung PS50B530, 

Sony KDL40S5650K

cenové 

rozpětí
nad 6.000 Kč 10.000 (až asi 15.000 Kč) 15.000 až 20.000 Kč 30.000 až 40.000 Kč

typické 

vlastnosti

začínají modely „velkých“ 

značek, s vyšší cenou kvalitnější 

panely i elektronika

úhlopříčka 66 cm, 

rozlišení 1 366 x 768 bodů, 

formát 16:9

střední třída u úhlopříčky 81, 

s vyšší cenou už i úhlopříčka 

94 cm, objevují se první plazmy 

s nízkým rozlišením 

(1 024 x 720 bodů), 

LCD ve Full HD

plazmové i LCD modely střední 

a vyšší třídy, Full HD, kvalitní 

panely i elektronika, s vyšší 

cenou i LED podsvěcování, 

designové a tenké přístroje

typičtí 

představitelé

Panasonic TX-L19X10E, 

Samsung LE19B450, 

Sony KDL19L4000K

Gogen 22875 HD DVBT, 

Samsung LE26B450, 

Sony KDL26S5500K

Panasonic TX-L32S10E, 

Panasonic TX-L37S10ES, 

Philips 32PFL5604H, 

Philips 37PFL5604H, 

Samsung LE32B650, 

Samsung LE37B550, 

Sony KDL32S5650K 

Sony KDL32S5550K

Panasonic TX-P42G15E, 

Philips 47PFL7404H, 

Samsung PS50B650, 

Samsung UE40B7000, 

Sony KDL40WE5WAEP

cenové 

rozpětí
nad 20.000 Kč nad 40.000 Kč

typické 

vlastnosti

LCD modely vyšší a nejvyšší 

třídy v obou úhlopříčkách, 

vše Full HD, kvalitní panely 

i elektronika, s vyšší cenou 

i stylové a speciálně vybavené 

přístroje (internet atd.) 

a podsvěcování LED

plazmové i LCD modely nejvyšší 

třídy, včetně podsvěcování LED, 

ultratenké úsporné plazmy, ty 

nejlepší panely i elektronika, 

včetně vyšších než 200 Hz 

modelů, designové modely 

s velkými úhlopříčkami

typičtí 

představitelé

Panasonic TX-P37C10Y, 

Samsung LE37B650, 

Samsung UE32B6000, 

Sony KDL37S5600K

Panasonic TX-P50V10E, 

Philips 52PFL7404H, 

Samsung UE46B8000, 

Sony KDL46Z4500AEP

úhlopříčka doporučená 

vzdálenost diváka 

od obrazovky (m)cm palce

48 19 1,2

56 22 1,4

66 26 1,7

81 32 2,0

94 37 2,3

102 40 2,5

107 42 2,7

117 46 2,9

127 50 3,2

132 52 3,3

140 55 3,5

147 58 3,7

160 63 4,0

178 70 4,4

Poznámka: Při posuzování vlastností v rámci daného cenového rozpětí vycházíme z doporučených koncových cen výrobců.

Doporučená pozorovací vzdálenost u plochých 

televizorů (LCD, plazma) se vypočítá tak, že se 

úhlopříčka v centimetrech vynásobí 2,5x. Výsledkem 

je tato tabulka. Zdroj: Samsung.

Panasonic Viera Cast přináší přístup ke 

kompletnímu archivu televize Nova přes internet. 

Vedle toho tu najdete třeba videoserver YouTube, 

aktuální sportovní klipy Eurosportu či týdenní 

předpověď počasí. 

Takhle má vypadat správné EPG, tedy programový 

průvodce na sedm dnů dopředu. Na jedné 

obrazovce má nabízet i podrobnější informace 

o vybraném pořadu, jeho obrazový náhled, a pokud 

se na něj přepnete, nesmí se přerušit zvuk. Takhle 

dobře to ale umí málokdo, i když Sony 40V5800 

a 40Z5800 ano. Nezvládají už ale aktualizovat si 

obsah EPG na pozadí pro všechny naladěné DVB-T 

sítě, resp. stanice. 

foto: autor, Panasonic
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Vánoční dárky: nevíte si rady?

Samsung BD-P3600
Dobře vybavený stolní Blu-ray přehrávač napojitelný i na internet, a to 

jak přes Ethernet (LAN), tak přes externí Wi-Fi adaptér, který zastrčíte 

do rozhraní USB. K dispozici máte neprokládaný, tedy nejkvalitnější 

režim, 1 080p s Full HD rozlišením 1 920 x 1 080 bodů, výrazně se 

zrychlilo načítání filmu z Blu-ray disků a velice dobrý je i souborový 

manažer, který pracuje dokonce i s českými znaky. Přes něj si pustíte 

například fotografie v JPG či filmy v DivX (titulky fungují v srt) a příjemné 

je, že BD-P3600 zvládne i záznam ve formátu AVCHD, tedy z HD kamer.

test: srpen 2009

Cena: 8.990 Kč

Hyundai HLH 16955 DVD
Kombinace televizoru, DVD přehrávače, rozhraní USB a dvojice 

mechanik paměťových karet (SD, MemoryStick) má úhlopříčku 

40 cm, přičemž můžete mít i variantu se 48 cm. Díky vysokému 

rozlišení LCD obrazovky 1 366 x 768 bodů a zabudování 

konektoru HDMI vyhovuje standardu HD Ready, a je tudíž 

připravena na budoucí HDTV vysílání (postačí jen dokoupení 

set-top boxu). Pokud jde o tunery, zabudován je analogový 

i DVB-T (MPEG-2), mechaniky přehrávají jak formáty MPEG-2, 

tak filmy v DivX, včetně titulků, muziku v MP3 a fotografie 

v JPEG. Výhodou je i nízká spotřeba pod 50 W, která se ovšem 

v praxi pohybuje okolo 30 W.

test: v tomto čísle

Cena: 5.490 Kč

Panasonic DMC-TZ7
Ultrazoomový fotoaparát „kabelkových“ rozměrů 

(103 x 60 x 33 mm) s objektivem Leica, dvanáctinásobným 

optickým zoomem (25–300 mm) a optickou stabilizací. Natáčí do 

vysokého rozlišení (1 280 x 720 bodů) ve formátu AVCHD Lite 

s datovým tokem až 17 Mb/s, přičemž zvuk je ve stereu. Nabízí 

ale také propracovanou inteligentní automatiku, kdy přístroj sám 

analyzuje scénu, porovná ji s uloženými scénickými programy 

a následně sám vybere ten nejvhodnější. Výsledkem je ještě více 

kvalitnějších fotografií než kdy předtím a účinný je i při focení 

v protisvětle.

test: srpen 2009

Cena: 9.995 Kč

Philips SA2945
Přehrávač muziky v MP3 a WMA se 4 GB zabudované 

paměti a pětiřádkovým OLED displejem. Zvuk můžete 

i nahrát, k dispozici je FM tuner, ekvalizér, podpora ID3 tagů 

a technologie pro vylepšení kvality poslechu FullSound. Ta 

je u řady MP3 skladeb opravdu účinná a záhy zjistíte, že 

plnější jsou i basy. Dobíjení přehrávače obstarává USB, kabel 

dostanete v ceně stejně jako pouzdro na přehrávač.

Cena: 1.490 Kč

Sony NWZ-W202
Šikovný a atypický MP3 přehrávač, který upotřebíte ve fitness, na kole 

či třeba při běhu. Dvě jeho části jsou v zátylku spojeny a díky špuntům 

v několika velikostech, které si zasunete do uší, dobře drží, i když 

třeba na kole poskakujete po kořeny zaplněné lesní cestě. Napevno 

zabudovaná paměť má 2 GB, hmotnost je zanedbatelná (asi 35 g), 

dobíjení obstarává USB a v ceně dostanete i šikovný stojánek. Chytře 

vymyšlená věcička…

test: červen 2009

Cena: 2.390 Kč

Nikon S1000pj
Fotoaparát s projektorem? Myšlenka hodná následování! 

Poprvé s ní právě nyní přichází Nikon a nikdy nebylo promítání 

fotografií snazší. Projektor je typu LED, tedy s nízkou spotřebou, 

a fotoaparát – jak vidíte ze snímku – ultrakompaktní s „vnitřním“ 

objektivem o rozsahu 28 až 140 mm, tedy s pětinásobným 

optickým zoomem. I to je na takovéhoto prcka slušné. 

A hmotnost? Necelých 200 gramů… (samozřejmě včetně 

akumulátoru i projektoru J).

test: v tomto čísle

Cena: 10.990 Kč

Vybrat „pod stromeček“ něco z elektroniky je snadné. Zboží je spousta, cenová relace široká (od 

pár stokorun pomalu až do nekonečna) a některé zboží – typicky sluchátka k MP3 přehrávačům – 

jsou zapotřebí neustále. My pro vás máme pár levnějších i dražších tipů třeba i pro celou rodinu, 

které jsme si vyzkoušeli, a proto je můžeme s klidným svědomím doporučit.
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Právě uváděné výrobky řady 5800 – V, W a Z – 

se liší jen minimálně a platíte především za vy-

spělejší elektroniku (50 Hz, 100 Hz a 200 Hz). 

Zapůjčené „V“ ovšem ukazovalo výborně 

i tak.

Náročnější satelitní ladění

Do prázdné PCMCIA mechaniky (CI+), kterou 

najdete na levém boku, stačí v rámci součas-

né nabídky Sony zastrčit adaptér (CAM mo-

dul) a kartu Skylinku (nebo vašeho satelitního 

provozovatele), které nyní dostanete v ceně, 

zapojit svod od paraboly a jedeme. Pokud ale 

nejste kovaní, doporučuji si i na naladění ně-

koho pozvat, protože není zcela jednoduché. 

Jedna družice Astra se našla automaticky, 

druhou bylo nutno nastavit ručně.

Po naladění se objeví několik set programů 

(rozhlasových i televizních), které jsou bez 

ladu a skladu naházeny do jednoho seznamu. 

Dál už následuje jen hlavoruční dřina, protože 

je třeba vylovit ty, které patří k vašemu posky-

tovateli satelitního připojení. Televizor v se-

znamu neupozorňoval na zakódované kanály, 

takže musíte zároveň odhalovat, které patří 

například právě ke Skylinku. 

Jakmile máte hotovo, objeví se vám seznam 

kanálů na tlačítku Home dálkového ovladače 

vedle případných pozemních analogových, di-

gitálních (DVB-T) a kabelových stanic.

Výborné převzorkování

Ovládání je většinou bez problémů, v plovou-

cích nabídkách se však nedá kolovat, což 

je nepříjemné zvláště v seznamu stanic na 

DVB-S, a také volba Nastavení je dosti ne-

přehledná. Poslední méně příjemné zprávy 

vás čekají u USB rozhraní (nepřehrává fi lmy 

v DivX, jen AVCHD z kamery, fotografi e a mu-

ziku v MP3) a také v jinak výborném EPG. Tady 

si televizor stahuje pouze ty stanice, na jejichž 

DVB-T síti aktuálně jste. To znamená ČT, po-

kud jste na síti 1, Novu či Primu na síti 2 apod. 

Není tedy schopen si je nahrávat průběžně 

v pozadí, takže EPG nemáte aktuální.

Bravii můžete i fyzicky vypnout, v pohotovost-

ním režimu má spotřebovat 0,17 W, což můj 

měřicí přístroj nedokáže potvrdit, ale během 

hodinového měření zjistil minimální (maximál-

ní) špičky 112 W, resp. 145 W a celkovou spo-

třebu 0,21 kWh (udávaná je 111 W).

A jaká je? Převzorkovávání z nízkého rozlišení 

PAL na Full HD je výborné, televizor si dobře 

poradí i se starším fi lmovým materiálem. Po-

dání zvuku je nadprůměrné, a to spolu s přiro-

zenými barvami dělá z tohoto přístroje dobrou 

nabídku. Ale nezapomeňte – pokud se neka-

marádíte s pojmy jako LNB či Diseqc, svěřte 

instalaci odborníkovi.

TEST • ELEKTRONIKA

INSPIRACE EURONICS • 6/200920 text: Bohumil Herwig, foto: Philips

Cinema si svůj název nepochybně zaslouží. 

Ale i přes ty nejlepší zabudované technologie, 

jaké jsou dnes k mání, jsem byl zvědav na to, 

jak dokáže obstát při příjmu DVB-T vysílání, 

které nám „strana a vláda“ navrhla tak, že se 

na něj nedá koukat už pomalu ani na 82 cm. 

A tady přece jen máme plných 142 cm!

Parádní vlastnosti

Automatický režim perfektně a hlavně progre-

sivně (u středu méně, u okrajů více) roztahuje 

obraz, což bylo dobře vidět v jedné z bojových 

scén (záběr zezadu na pochodující vojáky) fi l-

mu Ohněm a mečem. U televizního vysílání 

pak někdy neroztahuje obraz na celou plo-

chu, ale snaží se najít nejpříhodnější varian-

tu. K dispozici je šest přednastavených voleb 

obrazu a jestliže v nějakém režimu upravíte 

parametry, přepne se zobrazení automaticky 

na nastavení „vlastní“, takže režimy zůstanou 

zachovány. Trochu však vadí, že se to dělá 

i v okamžiku, kdy drobně upravíte třeba jen 

zvuk. Vadilo mi také, že někdy trochu pomaleji 

nabíhající menu nepříjemně přeskakuje, pro-

tože volba, na kterou najedete, často automa-

ticky přeskočí doprostřed obrazovky, takže 

oči musejí přeostřovat.

Naopak výtečně je udělané napojení na in-

ternet (Wi-Fi je už zabudováno), kde můžete 

zadat libovolnou webovou adresu. 

Více než slušná je kompatibilita – televizor 

zvládá i H.264/MPEG-4 AVC a muziku ve 

WMA, a to nejen přes USB, ale i přes přímé 

napojení na domácí síť (LAN). 

Kino u vás doma

Televizor přes 142 cm nepůsobí nijak mohutně. 

Úhlopříčka je totiž dána hlavně jedinečným 

formátem obrazovky 21:9, což odpovídá fi l-

movému 2,39:1. A i když ne všechny fi lmy jsou 

točeny takto, i ty, které jsou v poměru stran 

16:9 (třeba Madagaskar) tu skutečně vynik-

nou. Vyzkoušel jsem i Mamma Mia! na Blu-ray 

disku (2,4:1) a v tomto okamžiku bylo jasně 

vidět, jak televizory 16:9 házejí dole a nahoře 

pruhy. Cinema samozřejmě nikoli. Film byl na-

víc podán naprosto brilantně. 

A výsledný dojem? Nadšení! Přirozené barvy, 

všestranně nastavitelné, výborný zvuk, skvě-

lé převzorkování z PAL, takže i DVB-T je na 

tomto rozměru „koukatelné“, a nedostižný 

přirozený fi lmový režim. Je s podivem, že ta-

kovýto klenot nemá dva tunery a EPG je pou-

ze dvousloupcové. Tohle u Philipsu opravdu 

nezvládli!

Cinema za danou cenu nejenže není pro kaž-

dého, ale není ani pro drtivou většinu z nás. Za 

pohled však rozhodně stojí, takže neváhejte 

a běžte se na ni alespoň podívat. Firma slibu-

je „zážitek jako z kina“, a to také plní. To už je 

zřejmé i z tohoto krátkého setkání.

televizor Philips Cinema 56PFL9954H televizor s DVB-S tunerem Sony Bravia 40V5800

ELEKTRONIKA • PROFIL

Vyzkoušet si Cinemu, která je 

momentálně jediná svého druhu 

na světě, je v mých domácích 

podmínkách takřka nemožné. 

Nelenil jsem proto a přijal po-

zvání prodejny Euronicsu v praž-

ském Palladiu, kde ji mají nain-

stalovanou. Navíc tak dobře, že 

si televizor ve formátu 21:9 mů-

žete porovnat s modely 16:9...

Pokud sháníte televizor se sa-

telitním tunerem, budete u Sony 

doma. Ta má na našem trhu nej-

rozsáhlejší nabídku (9 modelů 

v ceně od 23.490 Kč), pokud ne-

počítám Loewe, které je ovšem 

cenově zcela jinde. 

cena: 109.990 Kč

úhlopříčka, 

formát:

142 cm (56"), 

21:9 (2,39:1)

obrazovka: LCD, 2 560 x 1 080p bodů, 

jas 500 cd/m², kontrast 

neudán (dynamický 

80 000:1); úhel pohledu 176°, 

odezva 1 ms

tuner a zvuk: analogový, DVB-T (i MPEG-4), 

DVB-C (i MPEG-4) a HDTV, 

digitální zesilovač 2 x 15 W, 

virtuální zvuk

vstupy/výstupy 

(výběr):

vzadu: mj. 4x HDMI 

(1 080p, 1.3a, CEC), 2x 

SCART, Ethernet, USB, 

Wi-Fi (vestavěné), digitální 

koaxiální audiovýstup; 

na boku: HDMI, USB, 

sluchátka, 

mechanika PCMCIA (CI+)

rozměry (švh); 

hmotnost:

142 x 69 x 11 cm; 

37,4 kg (s podstavcem)

cena: 28.990 Kč (včetně karty 

Skylink a modulu CAM)

úhlopříčka, 

formát:

102 cm (40"), 16:9

obrazovka: LCD, 1 920 x 1 080 bodů 

(1 080p), jas, kontrast, úhel 

pohledu a odezva neudány

tuner a zvuk: analogový, DVB-T, DVB-C, 

DVB-S (vše i MPEG-4), 

zesilovač 2x 10 W, 

virtuální zvuk

přehrává 

(udáváno):

přes USB: ofi ciálně nic 

neudáno

vstupy/výstupy 

(výběr):

vzadu: 2x HDMI (vše CEC), 

2x SCART, digitální optický 

audiovýstup, VGA (PC), 

anténní připojení (pozemní 

a satelitní); na boku: Ethernet 

(LAN), 2x HDMI, USB 2.0, 

PCMCIA (CI+), sluchátka

rozměry (švh); 

hmotnost:

987 x 684 x 303 

(bez podstavce 93) mm; 

20,5 kg

Philips Cinema 56PFL9954H
Sony Bravia 40V5800

NEJVĚTŠÍ VYNÁLEZ SATELIT A KABEL
OD AMBILIGHTU

Filmový formát LCD panelu 21:9 se skvěle doplňuje se zadním osvícením obrazovky Ambilight. Spotřeba 

navíc není nijak vysoká: typicky 240 W (LED Ambilight na plný výkon).

BEZ SET-TOP BOXU

Tři tunery – to je to nejdůležitější, co u řady Bravia 5800 najdete. Všechny, včetně satelitního (DVB-S), 

zvládají i HDTV, tedy MPEG-4. Takže set-top box nebudete potřebovat ani v budoucnu.
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fotoaparát s projektorem Nikon S1000pj

TEST • ELEKTRONIKA

NÁPAD PŘÍMO

Tak tohle tu opravdu ještě nebylo, i když spo-

jení fotoaparátu a projektoru s LED lampou se 

přímo nabízí. „Jak to, že jsme na to nepřišli?“ 

říká si asi teď konkurence…

Dobře vybavený

Vedle samotného ultrakompaktu a projektoru 

tu najdete i pětinásobný optický zoom s optic-

kou stabilizací, natáčení jednoduchého videa 

(škoda absence HD…) a spoustu – plných 16 

– scénických programů. Vedle klasické auto-

matiky můžete využít i automatiku inteligentní, 

která na základě analýzy scény automaticky 

vybere pro danou situaci nejvhodnější pro-

gram (více viz srpnová Inspirace Euronics). 

Tyto dva základní programy doplňuje ještě „in-

teligentní portrét“ a „sledování objektu“. Tato 

funkce zajistí kontinuální ostření na pohybující 

se objekt, například na dítě na kole. 

Na zadní straně pak najdete rozměrný displej 

(6,9 cm), vět-

šinu ovládání 

a také infračer-

vené čidlo pro 

dodávaný dál-

kový ovladač. 

Zapnutí projek-

toru včetně jeho ostření 

je na straně horní, kde jsou také obvyklá 

tlačítka zoomování a spouště. 

Jaký je?

Příjemný! Samozřejmě při všech omezeních, 

která podobně konstruované ultrakompaktní 

fotoaparáty mají, tedy s horším fotografová-

ním za ztížených světelných podmínek. Na 

kratší vzdálenost ještě pomůže pomocné 

světlo autofokusu, při panorámování krajiny 

už ale nikoli. S tím se však tady počítá. Není to 

vada, nýbrž vlastnost.

Ovládání je pohodové, menu má příjemně roz-

měrné znaky, takže si nebudete muset sundávat 

brýle, abyste na ně viděli, a díky jednoduše vyvo-

latelným a přepínatelným základním volbám máte 

rychle po ruce prakticky vše, co potřebujete. 

Škoda že mezi nimi také není sériové snímání…

A projektor? Neočekávejte žádné velké výko-

ny. Je to jednoduchá věcička, která vaše sním-

ky a video promítá s velmi nízkým rozlišením 

a světelným tokem, ale jednak si ji nesete všu-

de s sebou a jednak vám zaručuji, že z ní každý 

bude paf. Musím říci, že jako druhý fotoaparát 

do rodiny… No, nechal bych si říci…

GENIÁLNÍ
Tahle novinka není zajímavá jenom svým 

ultrakompaktním provedením s optikou 

takzvaně na výšku (objektiv zoomuje 

uvnitř fotoaparátu), ale především zabu-

dováním LED projektoru. Nikdy nebylo 

promítání fotografi í snazší, tvrdí Nikon. Já 

se připojuji…

Světelný tok LED projektoru ani kvalita obrazu 

nejsou nijak vysoké, avšak ve ztemnělé místnosti je 

to parádní a hlavně zábavné. Pouštět se takto dá 

i natočené video.

Elegantní ultrakompaktní aparát má dva objektivy 

– jeden klasický fotoaparátový s automaticky se 

zatahujícím krytem a druhý s otevřenou čočkou pro 

LED projektor. 

cena: 10.990 Kč

objektiv: Nikkor, 5x optický zoom 

(28–140 mm), světelnost 

3,9–5,8, stabilizace

rozlišení CCD, 

citlivost:

12,1 mil. pixelů, ISO 80 

až 1 600 (3 200, 6 400 

v režimu 3 mil. pixelů)

formát fotografi í 

a videa; paměť:

JPG, video v AVI, 

640 x 480 bodů, 30 sn./s, 

monozvuk; interní paměť 

36 MB, mechanika karet 

SD (HC)

projektor: max. 10 lumenů, úhlopříčka 

obrazu 13 až 102 cm, 

projekční vzdálenost 0,26 

až 2 m, výstupní rozlišení 

zhruba 640 x 480 bodů

napájení: akumulátor Li-Ion, 

1 050 mAh

vstupy/výstupy: speciální konektor 

(pro USB a A/V)

rozměry (švh); 

hmotnost:

99,5 x 62,5 x 23 mm; 

190 g (včetně akumulátoru)

Nikon S1000pj
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DVD rekordér Panasonic DMR-EX769

Zjevná snaha fi rmy odlišit rekordéry jed-

notlivých tříd přišla u nové řady vniveč. 

A přitom možností je hned několik – 

například nerozumím tomu, proč má 

mít nejnižší verze kopírování z DVD 

na pevný disk (byť udělané trochu 

podivně). Situace pak zachází tak 

daleko, že u EX769, která by lec-

komu za kulantních 8.195 Kč bohatě stačila, 

vypustila fi rma programového průvodce EPG. 

S výběrem pořadů pro nahrávání, resp. jejich 

programování, se tak při příjmu moderního di-

gitálního televizního vysílání vracíte do dřev-

ních dob páskového videa…

Kompaktní, a přesto 
s parádním displejem

Rekordér má kompaktní stavbu – je nejen 

nízký, ale má i malou hloubku. Panasonic do 

něj zabudoval displej s příjemně velkými zna-

ky, takže není žádný problém se čtením čísla 

nastaveného kanálu či procentuálního stavu 

při vypalování z pevného disku. Vše je jasné 

a zřetelné i pro nás notně obrýlené.

Ovládání sice není až tak transparentní (ně-

kdy se z podmenu vyskakuje „šipkou vlevo“, 

jindy „Return“), ale je dostatečně přehledné 

a jednoduché. 

Menu je obsáhlé, protože možností je spousta, 

až to u nejnižší kategorie rekordérů s pevným 

diskem zaráží. Avšak poté, co si nastavíte zá-

kladní parametry, už nikam hluboko do menu 

nemusíte. Základní operace jako 

„přehrávání“, „záznam“, „vyma-

zání“ či „kopírování“ jsou hned 

na nejvyšší úrovni nebo se k nim 

dostanete přes přímá tlačítka, jako 

např. „Prog/Check“, kde zadáváte 

a kontrolujete nastavené časové na-

hrávání. Příjemné také je, že po zasu-

nutí nového DVD disku vás rekordér neobtě-

žuje hlášeními a rovnou ho naformátuje a na 

závěr i fi nalizuje, což se dá ovlivnit.

Perfektní editace

Potom co naladíte kanály na DVB-T tuneru, 

zjistíte, že nejdou setřídit jinak než přes po-

ložku „oblíbené“. Dělá se to naštěstí snadno 

a jejich následná postupná volba fungovala 

bez jakýchkoli problémů. 

Nahrané pořady – tituly – lze běžným způso-

bem editovat, tedy vystřihnout reklamu či roz-

dělit na dva. Můžete u nich také změnit úvodní 

miniaturu (lze jim přidělit libovolné „políčko“ 

z nahrávky) a přejmenovat je. To jde s příjem-

ně „tvrdým“ dálkovým ovladačem a dobře 

udělanou softwarovou klávesnicí velice snad-

no. Editace je pak natolik výborná, že z pořa-

du můžete vystřihnout dokonce i pomalu se-

kundu, a to se vám jinde hned tak nepoštěstí.

Škoda, že nelze jednotlivé tituly setřídit podle 

více parametrů – třeba vzestupně. Poměrně 

pomalý je také přechod do režimu zastavení 

živého televizního vysílání, který trvá několik 

sekund a je trochu komplikovaný. Nepovede-

né je i zpětné kopírování vypáleného DVD na 

pevný disk, které je složité.

To jsou ale také v podstatě – spolu s absencí 

EPG – jediné problémy rekordéru. Jinak je to-

tiž parádní! Například rychlokopírování z pev-

ného disku na DVD trvá (při zhruba 60% za-

plnění „dévédéčka“) jen kolem 10 minut, a to 

včetně fi nalizace. 

DMR-EX769 se 

opravdu povedl! 

Editace je perfekt-

ní, možností hod-

ně a na ovládání 

si lehce zvyknete. 

Jsem přesvědčen, 

že nebýt marketin-

gového vypuštění 

EPG, prodával by 

se o hodně lépe. 

Takto doporučuji sáhnout po DMR-EH69 za 

10.995 Kč s obdobnými vlastnostmi. Ten má 

už ovšem 320GB pevný disk a přijde o skoro 

tři tisíce korun dráž.

DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE • TEST

PARÁDNÍ STŘIH,ALE BEZ EPG

cena: 8.195 Kč

nahrává na: disk 160 GB, DVD-RAM, 

DVD±R, DVD±RW, 

DVD±R (DL)

přehrává (výběr): DVD-RAM, DVD±R, 

DVD±RW, DVD±R (DL), 

DivX, MP3, JPEG

některé funkce: přehrávání s časovým 

posunem, výmaz reklamy, 

rozdělení titulu na dva, 

fl exibilní nahrávání (FR)

vstupy/výstupy 

(výběr):

HDMI, 2x SCART 

(1x RGB), komponentní 

výstup (YUV), optický 

audiovýstup

rozměry (švh); 

hmotnost:

430 x 59 x 330 mm; 

4,2 kg

Panasonic DMR-EX769

Nová řada a v ní nejlevnější rekordér. Když si promítnu, co umí a co naopak umí ten nejdražší, musím 

si říci, že nebýt absence EPG u testovaného nejlevnějšího modelu, jsou v podstatě stejné.

Nizoučký přehrávač potěší vysloveně příjemným displejem s velkými znaky. Nechybí ani české menu. 
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televizor s DVD přehrávačem Hyundai HLH 16955 DVD

Malý a necelé čtyři kilogramy vážící televizor 

se uplatní nejen v dětském pokoji či ložnici, 

ale třeba i na chatě a chalupě. Má někdy až 

překvapující vlastnosti (EPG) a minimum ne-

dostatků či specifi k.

Parádní osmidenní EPG

Na rozdíl od jiných, často mnohem dražších te-

levizorů tenhle model zvládá stálou aktualizaci 

pořadů v programové nabídce EPG, a to i teh-

dy, když nejste na některé z naladěných DVB-T sítí delší dobu. To stále ještě není obvyklé a vy 

tak máte k dispozici neustále čerstvý přehled 

pro šest stanic najednou (pokud zapnete po-

drobnější informaci o vybraném pořadu) až na 

čtyři hodiny dopředu. Lokalizace do češtiny je 

solidní, setřídění naladěných kanálů snadné 

a i když je styl menu přece jen staršího data, je 

ovládání dostatečně průhledné. 

Dálkový ovladač by však mohl mít logičtější 

rozložení a např. momentálně tolik potřebný 

formát obrazu je umístěn na zbytečně minia-

turním tlačítku, což zřejmě odráží situaci na vy-

spělejších trzích. A když jsem u minusů – daní 

za nízkou cenu je LCD panel s malými pohledo-

vými úhly, a to především odspoda a shora. 

Pro teenagera?

Vzhledem ke 40 cm úhlopříčky jsou všechny 

strany televizoru zaplněny rozhraními, takže 

pozor při jeho umisťování. Prostor budete po-

třebovat zvláště na pravé straně, kde je štěr-

binová DVD mechanika, rozhraní USB a také 

kombinovaná mechanika paměťových karet. 

Hyundai se sice o kartách zapomněl zmínit 

v seznamu zdrojů na tlačítku „Source“, ale do-

stanete se na ně přes volbu „DVD/USB“.

Kompatibilita je průměrná – většinu z toho, co 

je v tabulce, mohu potvrdit, a to včetně nej-

novějších kodeků DivX, které fungovaly i s ti-

tulky v sub a srt. Souborový manažer stále 

nepodporuje české znaky, ale je mu jedno, 

zda si chcete pustit video, hudbu či fotografi i 

– v jednom náhledu zvládne vše. Bez potíží mi 

načetl fotografi e i z 8GB karty SD (HC).

Přednastavené režimy obrazu lze manuálně 

ovlivnit, a to včetně například teploty barev. 

K dispozici je spousta formátů obrazu (osm!) 

včetně 4:3, 16:9 a automatického režimu.

Spotřeba za provozu udávaná podle příručky 

má být maximálně 50 W, v pohotovostním re-

žimu pak méně než 1 W. To druhé můj měřič 

nezvládne ověřit, při tom prvním vykazovala te-

levize okolo 30 W s absolutním minimem – při 

hodinovém měření – 27 W a maximem 34 W. 

Díky malé úhlopříčce se nemají šanci projevit 

typické artefakty DVB-T (např. podivně zelený 

fotbalový trávník). Obraz působí klidně a ostře 

i při současném velice nízkém datovém toku 

a problém jsem neměl ani s chováním DVD 

mechaniky, která pracovala i s vypálenými 

dvouvrstvými disky DVD±R. Poměr cena/vý-

kon je u téhle pohodové věcičky skutečně na 

výši!

ELEKTRONIKA • TEST

Na rozdíl od poslední verze, kte-

rou jsme testovali v červnovém 

čísle, je tato poprvé i HD Ready 

a tudíž připravena na budoucí 

HDTV vysílání. Navíc při ob-

dobné ceně i výbavě zahrnující 

DVD přehrávač, rozhraní USB 

a dvojici paměťových karet.

LEVNÁ A EXTRAVYBAVENÁ

cena: 5.490 Kč

úhlopříčka, 

formát:

40 cm (16"), 16:9

obrazovka: LCD, 1 366 x 768 bodů 

(1 080i, 720p), jas 250 cd/m2, 

kontrast 500:1; 

úhel pohledu 160°, 

odezva 8 ms

tuner a zvuk: analogový, DVB-T, zesilovač 

2x 3 W, virtuální zvuk

přehrává přes 

USB, SD, MS 

(udáváno):

MP3, JPG, MPG, DAT, VOB 

(MPEG-1, MPEG-2), avi 

(MPEG-4, DivX, XviD), 

titulky srt, smi, sub, ssa, ass

vstupy/výstupy 

(výběr):

vzadu: HDMI (verze 

nezjištěna), SCART, digitální 

koaxiální audiovýstup, VGA 

(PC); na boku: mechaniky 

DVD a paměťových karet 

(SD/MS), USB, PCMCIA (CI), 

sluchátka, A/V (cinch)

rozměry (švh); 

hmotnost:

384 x 300 x 65 

(s podstavcem 120) mm; 

3,7 kg

Hyundai HLH 16955 DVD

Nový model stále dobře vypadá a je už i díky panelu a HDMI připraven na budoucí pozemní HDTV.
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Stejně jako v řadě jiných oborů lidské činnos-

ti i při holení existuje několik způsobů a ke 

každému z nich početný zástup příznivců 

i odpůrců. Holení žiletkou je považováno za 

efektivní způsob a jen samotná neustávající 

poptávka po jedno- a zejména vícebřitých ži-

letkových strojcích vypovídá o jejich oblibě. 

Na druhou stranu existuje spousta těch, kteří 

přísahají na elektrický holicí strojek. A aby 

toho nebylo málo, i ti se dělí do dvou tábo-

rů – na „planžeťáky“ a „frézkaře“. Vedle nich 

existují ještě tací, pro něž je trendem likvida-

ce ochlupení na celém těle – někdy i na hla-

vě. Že by ideálem zítřka byl ochlupení zcela 

zbavený muž? 

Nechme se překvapit, ale fakt je, že dnes 

k tomu máte nástrojů více než dost. Jen ně-

jaká ta emulze zbavující nás ochlupení auto-

maticky třeba ve sprše zatím ještě vynalezena 

nebyla. Ale dočkejme času…

Evergreen jménem žiletka

V prodeji jsou hlavice s až pěti břity. Jejich 

vyšší počet má napomoci jednak hladšímu 

oholení tím, že vous je jedním břitem povy-

tažen a dalším oholen, ale také rozkládá lépe 

tlak na pokožku, čímž zabraňuje zranění tváře. 

Z tomu je určena i „mříž“ před břity některých 

hlavic. 

V poslední době se objevil také elektrický ži-

letkový strojek, kde však elektřina nemá za 

úkol pohánět některou z jeho částí, ale působí 

pomocí mikropulzů vysílaných do pokožky. Ty 

zřejmě napřimují vousy a tím způsobují kvalit-

nější oholení i pocit hladšího holení. 

Nevýhodou holení žiletkou je nesporně nut-

nost nanést před holením na tvář mýdlo nebo 

holicí pěnu a tedy vysoká pracnost a potřeba 

času. Rychlejší holení přinášejí až elektrické 

holicí strojky.

S planžetou na sucho 
i na mokro

Planžetový neboli vibrační systém využívá 

velmi tenkého plátku odolného kovu (plan-

žety), v němž jsou otvory o velikosti srovna-

telné s průměrem vousu. Pod planžetou se 

pohybuje (kmitá) břitový blok. Vous tak pro-

jde otvorem a je břitovým blokem jednoduše 

ustřižen. Ten je proto vybaven tolika vedle 

sebe poskládanými břity, aby s rezervou po-

stačily pokrýt svým rozkmitem všechny otvo-

ry v planžetě. 

Díky velmi malé tloušťce planžety je holená 

pokožka dobře oddělena od holicích nožů, 

a přitom současně dochází k holení ve velmi 

malé vzdálenosti od tváře, takže oholení je 

hladké. 

Moderní planžety jsou velmi tenké a přitom 

naprosto hladké s antibakteriálními a anti-

alergickými povrchovými úpravami, které 

zbytečně nedráždí pokožku. Současně musí 

být planžeta chemicky velmi odolná, protože 

je používána ve vlhkém prostředí koupelny, 

oplachována pod vodou a musí se vypořádat 

také s chemickými účinky různých mýdel, gelů 

nebo potu. 

Některé modely také umožňují použití i pro 

holení na mokro a v poslední době dochází 

k vylepšování tohoto principu zejména uve-

dením kyvných hlav v příčném i podélném 

směru, které tak lépe kopírují povrch tváře 

a tím holí rychleji a spolehlivěji. Mění se také 

velikost a tvar otvorů v planžetách, což umož-

ňuje zachytávání více vousů již na první přejetí 

pokožky, zejména v místech, kde nerostou 

jedním směrem. Samozřejmostí snad u kaž-

dého strojku je zastřihovací lišta, pomocí níž 

lze upravit bradku, knír, kotlety nebo upravit 

vous do některého z moderních tvarů. Někte-

ré holicí strojky se tomuto trendu přizpůsobují 

a nabízejí například otočnou lištu pro široký 

a přesný střih.
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Pokud si myslíte, že holení je poměrně mladý zvyk, mýlíte se. Archeologické nálezy svědčí o tom, že již 

před 30 000 lety k tomu existovaly pazourkové čepele. Rozhodně však nešlo o jednoduchý způsob, na-

víc se pazourek rychle tupil. S rozvojem zpracování kovů se pak objevila i různá „holítka“. V Egyptě za 

dob faraonů se neoholený jedinec dokonce považoval za cizince nebo chudáka. Ve starém Římě byla 

velmi rozšířená živnost holičů, kam muži chodívali nejen pro oholení, ale i na kus řeči. Teprve v roce 

1895 však King Camp Gillette vymyslel předchůdce dodnes používané žiletky (předtím se používala 

břitva), která na dlouhou dobu holení ovládla. První nepříliš úspěšný elektrický holicí strojek, který 

předznamenával příchod přístrojů, o nichž dnes bude řeč, se objevil v roce 1929. Později následovaly 

strojky pro odstranění i dalšího ochlupení, jako zastřihovače či přístroje, které zvládají při jednom 

zátahu odstřihnout dlouhé chlupy a poté je ještě doholit.

DO HLADKA,DO HLADKA

Testovali jsme (stále v prodeji)
• Braun 9595 (2/2007,podzim)

• Philips Arcitec HS 8040 (3/2008, červen)

• Philips Arcitec HS 8040 (3/2008, červen) – dlouhodobý test

• Braun Aku Series 3-340 (4/2008, srpen)

• Philips Arcitec RQ 1095 (toto číslo)

Zatímco planžetové strojky si poradí s nestejně dlouhými a všemi směry rostoucími vousy pomocí různých 

typů holicích lišt a otvorů v planžetách, frézkové strojky řadí více holicích drah na každou korunku, rovněž 

s různými typy otvorů.

text: Miloš Chadt, foto: Braun, Philips foto: Panasonic
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Frézkové holicí strojky

Rotační neboli frézové holicí strojky pracují 

s kruhovými frézkami, jejichž hlavní částí 

je korunka a nožový věnec. Tenká korunka 

z kvalitního kovu je po obvodu vybavena 

drážkami, kterými se vousy dostávají do 

vnitřního prostoru. Zde se otáčí nožový 

věnec, který jezdí po vnitřním povrchu ko-

runky a každý vous procházející štěrbinou 

ustřihne. 

Holicí strojek s jednou frézou představil 

poprvé Philips roku 1939 na výstavě v Ho-

landsku. V průběhu vývoje dostávají strojky 

plovoucí frézy, které lépe kopírují povrch ob-

ličeje. V poslední době se jejich obvyklý po-

čet ustálil na třech, což je zřejmě ideální jak 

pro technické uspořádání pohonu, tak i pro 

rychlé oholení. 

Dalším vylepšením je systém zvaný Double 

Action (později Lift & Cut, dnes Super Lift & 

Cut), který přidává za každý břit v nožovém 

věnci ještě jeden. První břit tak vous pozdvih-

ne a až druhý jej uřízne. Výsledkem je hladší 

oholení. 

Následujícím logickým pokrokem tohoto sys-

tému je pohyblivá holicí jednotka (hlava), která 

spolu s plovoucími frézami opět vylepšuje ko-

pírování povrchu tváře.

Speciality poslední doby

Na našem trhu najdete jen několik značek ho-

licích strojků. Proto si představme podrobněji 

některé speciality přímo na konkrétních vý-

robcích tak, abyste si udělali lepší přehled. 

Braun: Moderní strojky od řady 3 jsou vy-

baveny trojitou holicí hlavou. Ta se skládá ze 

dvou planžetových a jedné uprostřed umís-

těné stříhací lišty, která umí ustřihnout i ležící 

vousy. Každá z těchto lišt se nezávisle naklá-

pí v podélné ose a kopíruje tak povrch tváře. 

Řady 5 a 7 mají navíc na kloubu zavěšenou 

hlavu umožňující kopírování kontur obličeje 

tak, aby holicí hlava pracovala kolmo k růstu 

vousů.

Planžeta typu Smart Foil zachycuje vousy po-

mocí různých tvarů i velikostí otvorů, což na-

pomáhá rychlému a hladkému oholení.

Pro snadnou údržbu je k některým strojkům 

Braun dodáván automatický čisticí a dobíjecí 

dokový systém Clean & Renew, který po od-

ložení strojku do stanice dobije akumulátor 

a doporučí správný čisticí cyklus. Stačí jen 

stisk tlačítka a systém strojek vyčistí, proma-

že i vysuší.

Posledním hitem značky je možnost nastavení 

intenzity holení ve třech stupních. To dovolují 

strojky série 7. 

Panasonic: Nejnovější výrobky fi rmy jsou 

vybaveny holicí hlavou se čtyřmi holicími liš-

tami, třemi planžetovými a jednou střihací. 

Uvnitř holicí hlavy je umístěn mikromotor, 

který vytváří vertikální vibrace, a tím nutí 

vousy, aby se mírně povytáhly z pokožky 

a byly hladčeji oholeny. Celá hlava se naklá-

ní v podélné i kolmé ose, čímž přizpůsobuje 

postavení planžety k povrchu tváře tak, aby 

došlo k co nejlepšímu oholení i problematic-

kých míst. 

Nejvyšší modely jsou vybaveny čisticí sta-

nicí, která strojek také nabije, ošetří a vy-

suší. 

Philips: K posledním novinkám patří zvlhčo-

vání pokožky speciální emulzí přímo při hole-

ní. Ta zvyšuje kluznost pokožky a současně 

snižuje její podráždění. Emulze je dávkována 

přímo mezi frézy samotným strojkem a rov-

noměrně nanášena kroužky na holicích fréz-

kách. 

Systém Speed-XL přináší tři holicí dráhy na 

jedné korunce, čímž se podstatně zvětšuje 

plocha, kterou strojek holí, a s tím i rychlost 

a efektivita holení.

Zastřihovače vlasů a vousů 

Pracují na principu dvou nožů s hlubokými 

zuby, kdy jeden stojí a druhý se po něm po-

hybuje. Vlasy nebo vousy se dostávají mezi 

zuby, a ty je odkrajují. 

Existují dva druhy těchto strojků, které lze od 

sebe zvenčí jen těžko rozeznat. První je po-

háněn vibračním motorem, přímo napojeným 

na pohyblivý nůž. Výhodou tohoto systému je 

jednoduchost provedení, nevýhodou omeze-

ní rozkmitu při znečištění nožů. 

Druhý systém pracuje s motorem točivým, je-

hož pohyb je převáděn na pohyb tam a zpět 

pomocí excentrického palce. Výhodou je 

tišší a plynulejší chod, menší vibrace a nižší 

choulostivost na znečištění nožů. Nevýhodu 

je složitější konstrukce a tím i vyšší cena. Tyto 

strojky jsou zpravidla používány profesionál-

ními kadeřníky a mají vyměnitelné střihací 

hlavice. 

Nos a uši

Také zde si chloupky zaslouží pozornost, ze-

jména proto, že jejich odstranění není jedno-

duché. K tomu se používají speciální strojky 

vybavené kulatou střihací korunkou a rotu-

jícím nožem. Ten ustřihne každý chloupek, 

který se dovnitř korunky dostane. 

Jednoduchý princip, efektivně a účinně na-

hrazující složité a nebezpečné vystřihování 

nůžkami. 
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Představení vybraných modelů
Braun Series 5 – 590 cc (4.950 Kč)

Strojek s trojitou holicí hlavou výkyvnou ve 

dvou směrech se dobře přizpůsobí konturám 

obličeje. Je osazen planžetami SmartFoil 

i střihací lištou Power Comb, takže má rychle 

oholit i problematická místa. Vestavěný aku-

mulátor umožňuje až 45 minut provozu a jeho 

plné nabití trvá 60 minut. 

Čisticí a dobíjecí jednotka je vybavena jedním 

čisticím režimem. Strojek můžete samozřej-

mě také omývat pod tekoucí vodou a k jeho 

vybavení patří i výsuvná zastřihovací lišta.

Braun Series 7 – 790 cc (7.590 Kč)

I tento holicí strojek je vybaven trojitou holicí 

hlavou výkyvnou ve dvou směrech, s planže-

tami SmartFoil a střihací lištou Power Comb. 

Vestavěný akumulátor se rovněž nabíjí 60 

minut, ale holit se s ním na jedno nabití mů-

žete až 50 minut. Novinkou je sonický motor 

pohánějící nože rychlostí 10 000 kmitů za 

minutu, což spolu s mikrovibracemi zajistí 

rychlejší a snadnější oholení. Vylepšením je 

také možnost nastavit tři úrovně holení (in-

tenzivní, normální a citlivé). Doková jednotka 

kromě dobíjení akumulátoru umí strojek také 

vyčistit. K tomu můžete zvolit jeden ze tří re-

žimů, který se automaticky nabídne, nebo 

tzv. rychločištění. LCD displej je rozšířen na 

šest indikačních polí pro nabití akumulátoru 

a šest pro stupeň znečištění.

Panasonic ES-LA93 (9.495 Kč)

Planžetový holicí strojek s holicí hlavou se 

třemi planžetami, jednou střihací lištou a mi-

kromotorem pro vertikální vibrace. Břity jsou 

broušeny za využití nanotechnologií pod 

úhlem 30° a lineární motor jej pohání 14 000 

kmity za minutu. Holit se můžete namokro 

i nasucho, protože strojek je plně omyvatelný. 

Funkce turbočištění se 17 000 kmity rychle 

odstraní nečistoty pomocí tekutého mýdla 

a proudu vody. Součástí balení je i čisticí jed-

notka, která se o údržbu postará sama. 

Philips HS 8440 Nivea for Men (3.333 Kč)

Holicí strojek s velmi volným zavěšením 

rotační hlavy, obsahující tři plovoucí frézy 

s korunkami Stretch & Lift, které mají při-

spět k hladšímu oholení. Středem dvou fréz 

je dávkován tekutý balzám pro holení Nivea 

for Men. Ten se plní přímo do těla strojku 

z dodaného zásobníku. Strojek lze použít i ve 

sprše. Akumulátory vydrží dodávat energii na 

40 minut holení a do plného nabití potřebují 

4 hodiny. Užitečným příslušenstvím je přes-

ný zastřihovač, který se nasazuje na strojek 

místo holicí hlavy. 

Holicí klasika od Philipsu – model HQ 7380 

(3.499 Kč) s nezávisle plovoucími frézami, plně 

omyvatelný a s displejem. Jedna hodina nabíjení 

vystačí až na 10 dní holení. 

Výkyvné hlavy moderních holicích strojků nejvyšších 

tříd umějí v kombinaci s výkyvnými frézami 

a planžetami pečlivě okopírovat kontury tváře a tím 

nabídnout ještě hladší oholení.

Hlava Panasoniku ES-LA93 je kyvná ve dvou osách což zajišťuje dobré kopírování tváře. O delší vousy se postará 

zastřihovací planžeta (2. shora), holicí planžety (1. a 4.) a o nejkratší vousy dokončovací planžeta (3. shora). 

Systémy sloužící k nastavení planžety nebo frézy 

do nejvhodnější polohy pro holení vousů fungují 

na obdobném principu. Vždy natáčejí planžetu 

nebo frézu tak, aby vousy byly pokud možno kolmo 

k rovině holení.

foto: Braun, Panasonic, Philips foto: Braun, Panasonic, Philips
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Hladká pokožka aneb co přiná-
ší doba v pánské hygieně

Moderní hygienické a estetické trendy nám 

přinesly krásně hladké dámské nožky již dáv-

no, ale nyní se zaměřují i na hladkost mužské 

pokožky. Kosmetické salony se chlubí zvyšu-

jícím se počtem mužů, kteří přicházejí s po-

žadavkem depilace zad, hrudníku, podpaží… 

Proto jsem pátral po reakcích na tuto proble-

matiku, ovšem ty až tak jednoznačně nevy-

znívají. Nebudeme zde polemizovat o výho-

dách a důvodech pro a proti hladké pokožce 

u pánů, ale představíme přístroje, které jsou 

pro ni určeny.

Jistě se dá celé tělo oholit žiletkou nebo ostří-

hat střihacím a potom holicím strojkem. Je to 

však poměrně pracné a nepohodlné, protože 

tyto přístroje nejsou na podobné použití kon-

struovány. Proto vznikly nové, které umí v jed-

nom tahu odstřihnout dlouhé chlupy a poté je 

oholit. Jako první se do styku s ochlupením 

dostane zastřihovač, za nímž je umístěn plan-

žetový nebo žiletkový holicí strojek. Za stej-

ným účelem je k některým střihacím strojkům 

s vyměnitelnou hlavou dodávána speciální ho-

licí nebo kombinovaná střihací a holicí hlava. 

Intimně hladký…

Ukažme si to na příkladu přístrojů Braun Bo-

dyCruzer a Philips Bodygroom. 

První z nich – BodyCruzer B 35-1 (1.290 Kč) – 

je kombinací elektrického zastřihovače a holicí 

hlavice Gillette Fusion, která je svojí konstruk-

cí určena pro odstraňování chloupků od krku 

dolů. Nabízí tři varianty použití, které závisejí 

na způsobu nastavení obou částí vůči sobě. 

Holení pomocí holicí hlavice namokro, kdy vy-

užijete gel, probíhá stejně jako v případě sou-

časného zastřihování a holení. Nasucho se 

využívá jen pro samostatné zastřihování, které 

jako jediné lze využít také pro úpravu vousů. 

Pro tuto činnost jsou připraveny dva výměnné 

hřebeny nastavující výšku strniště na 3 nebo 

8 mm a bezpečný hřeben pro zkracování na 

nulovou délku bez rizika poškrábání a pořezá-

ní v intimních partiích. 

Technickou vychytávkou je zde indukční na-

bíjení akumulátoru, které funguje zcela bez 

jakéhokoli elektrického kontaktu. Strojek je 

pochopitelně plně omyvatelný a použitelný 

i ve sprše.

Philips Bodygroom TT2021 (1.499 Kč) kom-

binuje planžetový holicí strojek se dvěma 

střihacími lištami na obou okrajích. Také ten 

je určen pro úpravu pánské pokožky do krku 

dolů. Používat jej lze nasucho i s pěnou při 

sprchování nebo dokonce koupání, protože je 

dokonale vodotěsný. Výkyvná hlava přispívá 

k hladšímu oholení a je vybavena hypoaler-

genní planžetou minimalizující možnosti po-

škrábáni a podráždění pokožky. Příslušenství 

tvoří kromě nabíjecí stanice tři hřebeny pro 

délku strniště 3, 7 a 10 mm.

S těmito strojky můžete nejen hladce vypadat, 

ale budete se také hladce cítit, i když některé 

partie mohou a zřejmě budou vyžadovat jisté 

dotažení. Jsou tak vhodným doplňkem holicí-

ho strojku podle vašeho gusta, kterých je na 

trhu – i přes nevelké množství výrobců – více 

než dost, od nejlevnějších až po ty nejvyspě-

lejší.

DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE • TÉMA

Pro hladké oholení používají frézkové strojky Philips dvojitý břit rotačního nože, planžetové strojky Panasonic ostří břitového bloku broušené pod úhlem 30° pomocí 

nanotechnologie.

Systémy sloužící k nastavení planžety nebo frézky 

do nejvhodnější polohy pro holení vousů fungují na 

obdobném principu. Vždy natáčejí planžetu nebo 

frézku tak, aby vousy byly pokud možno kolmo 

k rovině holení.
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KATALOG VÝROBKŮ

Naposledy v letošním roce přinášíme opět 

plně aktualizovaný katalog výrobků, které 

pořídíte v prodejnách Euronicsu buď exklu-

zivně (to znamená, že je nikde jinde nekou-

píte – těch je většina) nebo za jedinečnou 

cenu. V obou případech se jedná o výrobky 

světových značek, u kterých vám 

Euronics garantuje mimořádný 

poměr cena/výkon. 

Velikost řetězce totiž umožňuje 

vyjednat s dodavateli výrobu elek-

trospotřebičů na míru. Často jde o 

designově či funkčně vylepšené 

verze běžně dostupných modelů, 

ale díky těmto změnám s ojedině-

lým poměrem cena/výkon.

U výrobků spotřební elektroniky si tak mů-

žete být jisti, že dostanete produkt, který je 

vybaven tak, aby vám dělal radost co nejdé-

le. U výrobků z oblasti velké bílé techniky, 

tedy myček, praček a dalších, zase oceníte 

skvělý výkon v kombinaci s minimální spo-

třebou elektrické energie a zároveň komfortní 

ovládání. 

Doufáme, že vám náš katalog bude spo-

lehlivým průvodcem (samozřejmě vedle 

zkušených prodavačů v prodejnách, jejichž 

seznam najdete o pár stránek dál), a už teď 

můžeme slíbit, že i příští rok bude rozhodně 

z čeho vybírat. V Inspiraci Euronics na tyto 

výrobky zaměříme testy a profi ly v ještě vět-

ší míře, abyste se o nich dozvěděli opravdu 

maximum. 

Pohodlný výběr v klidu domova přeje

Martin Strýček

chladničky

Siemens KG 36VX46 (14.990 Kč)

myčky nádobí 

Bosch SMS 50M22EU (11.990 Kč)

pračky (plnění horní i zepředu)

AEG Lavamat 74850A (14.990 Kč)

Bosch WLX 2448 KBY (13.990 Kč)

Bosch WAE 2449 KBY (13.990 Kč)

Samsung WF8502NGW (9.990 Kč)

Samsung WF8602NGW (9.999 Kč)

Whirlpool AWE 7615/2 

(horní plnění, 10.990 Kč)

Whirlpool AWE 8629+ 

(horní plnění,13.490 Kč)

Whirlpool AWO/D 6103 (10.999 Kč)

Zanussi ZWQ 5101 (horní plnění, 8.490 Kč)

televizory (LCD i plazmové)

LG 32LH5020 

(LCD, 81 cm – 15.990 Kč)

LG 37LH5020 

(LCD, 94 cm – 19.990 Kč)

LG 42LH5020 

(LCD, 107 cm – 24.990 Kč)

Panasonic TX-P42GN13 

(plazma, 107 cm – 26.990 Kč) 

Philips 32PFL7684 

(LCD, 81 cm – 18.990 Kč)

Philips 37PFL8684 

(LCD, 94 cm – 23.990 Kč)

Philips 42PFL8684 

(LCD,107 cm – 27.990 Kč)

Samsung LE32B553 

(LCD, 81 cm – 13.990 Kč)

Samsung LE32B651 

(LCD, 81 cm – 17.990 Kč)

Samsung LE37B553 

(LCD, 94 cm – 16.990 Kč)

Samsung LE37B651 

(LCD, 94 cm – 20.990 Kč

Samsung LE40B553 

(LCD, 102 cm – 17.990 Kč)

Samsung LE40B651 

(LCD, 102 cm – 23.990 Kč)

vysavače

Electrolux Z8810P 

(5.999 Kč + parketová hubice zdarma)

Electrolux ZE 346 

Ergo Space (3.999 Kč)

ŘAZENO PODLE VÝROBKŮ

HVĚZDY
EURONICS
ANEB CO JINDE NEKOUPÍTE

PROSINEC - LEDEN



KATALOG VÝROBKŮ

Tři „áčka“, tedy třída A pro energetickou 

účinnost, mytí i sušení, náplň až 13 jídel-

ních souprav, možnost podstavby a hluč-

nost 48 dB – to jsou základní parametry 

této vyspělé myčky, která se od své před-

chůdkyně liší především systémem Hygi-

enePlus určeným pro alergiky a maminky 

s miminy.

Nabízí pět programů: intenzivní (70 °C), 

auto (45–65 °C), Eco (50 °C), jemný (45 °C) 

a předmytí. V programu Eco myčka spotře-

buje pouze 12 litrů vody a 1,05 kWh; přijde 

vás tedy – při ceně 1 kWh elektřiny 4,48 Kč, 

což je, jak už jsme se zmínili v úvodu, saz-

ba u nejrozšířenějšího produktu „ČEZ D 

Standard“ – na pouhých 4,70 Kč. Speciální 

funkce dovolují automaticky využívat tab-

let typu 3 v 1, k dispozici je šetrné mytí skla, 

AquaStop se zárukou a senzor naplnění 

spolu s Aqua senzorem III, který průběž-

ně kontroluje výsledky mytí a podle nich 

přizpůsobuje jeho průběh. Displej ukazuje 

zbytkový čas v minutách a myčku lze na-

programovat na 1 až 24 hodin dopředu.

Cena: 11.990 Kč

Pracuje v té nejvyšší energetické třídě, 

tedy A++, účinnost praní má v A a odstře-

ďování s dokonce až 1 400 ot./min je v B. 

Pojme maximálně 7 kg prádla a mezi pro-

gramy najdete například úsporný na vyvá-

řitelné barevné prádlo či na bavlnu. Motor 

typu Inventer se stará o nízkou hlučnost při 

praní (50 dB), při odstřeďování pak může 

krátkodobě stoupnout až na 76 dB. 

Cena: 14.990 Kč

Pračka s plně elektronickým řízením ve tří-

dě spotřeby energie A+ (0,15 kWh/kg), tří-

dě účinnosti praní A a třídě odstřeďování B 

je určena pro 1 až 7 kg prádla. V případě 

nejvyšší náplně má udávanou spotřebu 

(při cyklu s časem 178 minut) 1,05 kWh, 

spotřeba vody je 47 litrů.

Počet otáček při odstřeďování je 400 až 

1 200, což ukazuje i rozměrný displej, na 

kterém vidíte také teplotu či například čas 

zbývající do konce praní; na ten jste upo-

zornění i akustickým signálem.

WAE 2449 KBY s rozměry (švh) 60 x 84,7 

x 59 cm má možnost podstavby a nabízí 

mj. programy jako „peří“, „košile/halenky“, 

„extrakrátký“ (15minutový) či „vlna/ruční 

praní“.  Hlučnost při praní je 59 dB, při od-

střeďování pak 76 dB.

Cena: 13.990 Kč

Úzká pračka s plně elektronickým řízením 

ve třídě spotřeby energie A (0,17 kWh/kg), 

třídě účinnosti praní A a třídě odstřeďování 

B je určena pro 1 až 4,5 kg prádla. Počet 

otáček při odstřeďování je 400 až 1 200 

ot./min, rozměrný displej zobrazuje teplo-

tu, čas zbývající do konce praní či jednot-

livé operace. 

Mezi programy naleznete „extrakrátký“ 

(15 minut a 30 minut), „vlna/ruční praní“, 

„jemné/hedvábí“ apod. Hlučnost při praní 

je 56 dB, při odstřeďování pak 73 dB. Na 

konci praní jste upozorněni akustickým 

signálem. 

Pračka s možností podstavby má rozměry 

(švh) 60 x 84,7 x 44 cm.

Cena: 13.990 Kč

MYČKA NÁDOBÍ BOSCH SMS 50M22EU

PRAČKA AEG LAVAMAT 74850A

PRAČKA BOSCH WAE 2449 KBY

PRAČKA BOSCH WLX 2448 KBY

Kč

Poj

gra

KATALOG VÝROBKŮ

HVĚZDY EURONICS HVĚZDY EURONICS

Přichází na trh v ledově bílé barvě s příko-

nem 2 200 W, hlučností 72 dB a výstupním 

fi ltrem HEPA H13. Akční rádius tohoto sáč-

kového vysavače vážícího 9,2 kg je 10 m a 

pro snazší manipulaci má zabudován ná-

razník a měkká kolečka.

Cena: 5.999 Kč 

parketová hubice zdarma

VYSAVAČ ELECTROLUX Z8810P

D-TEST: VÍTĚZ TESTU ČERVEN 2009!

Nabízí plynulou regulaci výkonu, příkon až 

2 200 W, omyvatelný fi ltr Hepa 12 s účin-

ností až 99,5 % (čistí se po 6 měsících, 

mění po 2 letech) a značný akční rádius – 

plných 13 m. V ceně modro-stříbrného vy-

savače se speciálním syntetickým sáčkem 

s až o 50 % delší životností (oproti papí-

rovým) dostanete měkká koleč-

ka, hubici zvanou Dust Magnet, 

hubici na tvrdé podlahy a hubici 

„tři v jednom“ (štěrbinová, pra-

chový kartáč a na čalounění). 

Cena: 3.999 Kč

VYSAVAČ ELECTROLUX ZE 346 ERGO SPACE

33INSPIRACE EURONICS • 6/2009INSPIRACE EURONICS • 6/200932



Plazmový televizor s Full HD ob-

razovkou (1 920 x 1 080 bodů) 

a 600Hz zpracováním obrazu, 

který vedle analogového a DVB-T 

tuneru obsahuje také satelitní tu-

ner (DVB-S/S2). Odezva panelu je 

0,001 ms, k dispozici je – vedle rozhraní 

HDMI – i mechanika paměťové SD karty 

pro přehrávání fotografi í či videa. 

Rozměry včetně podstavce jsou 1 029 x 

704 x 334 mm.

Cena: 26.990 Kč (107 cm) 

Ve třech úhlopříčkách je nabízen 100Hz, 

resp. 200Hz Full HD televizor s rozliše-

ním 1 920 x 1 080 bodů, vybavený nejen 

analogovým a digitálním DVB-T tunerem, 

ale i tunerem pro příjem vysílání v HDTV 

(MPEG-4). Panel má odezvu 2 ms, jas je 

500 cd/m2 a tzv. Intelligent Sensor II měří 

úroveň okolního světla a přizpůsobuje mu 

nastavení obrazovky (fi rma uvádí, že může 

ušetřit až 62 % spotřeby elektrické ener-

gie). 

Televizor můžete plně vypnout a přes 

rozhraní USB se dají pouštět nejen fotky 

a hudba, ale také fi lmy. 

A na závěr to nejlepší – repro-

systém ladil audioguru Mark 

Levinson.

Ceny: 

15.990 Kč 

(81 cm, 100 Hz), 

19.990 Kč 

(94 cm, 200 Hz), 

24.990 Kč 

(107 cm, 200 Hz)

Stohertzový LCD televizor s Full HD roz-

lišením (1 920 x 1 080p bodů), tunerem i 

pro HDTV (MPEG-4) a kabelové DVB-C s 

mechanikou PCMCIA (CI+) má zesilovač o 

výkonu 2x 12 W s regulací výšek a basů a 

čtyři rozhraní HDMI. 

Třímilisekundový panel nabízí úhel pohledu 

176º ze všech stran a rozhraní USB pro sle-

dování multimédií, včetně formátů MPEG-

2 a H.264/MPEG-4 AVC. Spotřeba tohoto 

krasavce je 88 až 155 W, 

v pohotovostním režimu 

pak 0,15 W. Rozměry jsou 

762 x 522 x 220 mm (švh) 

a hmotnost 12,7 kg.

Cena: 

18.990 Kč (81 cm)

Stohertzové Full HD (1 920 x 1 080p) te-

levizory se zadním osvětlením Ambilight 

nabízejí při sledování pořadů nejen zážitek 

na vysoké úrovni, ale šetří i vaše oči díky 

tomu, že pozadí televizoru je osvětleno 

podobnou intenzitou, jakou vyzařuje ob-

razovka. 

Zabudováno je několik tunerů, mezi jiným 

i pro HDTV (MPEG-4) a kabelové DVB-C, 

přičemž ve výbavě je i mechanika PCM-

CIA (CI+) pro příjem placeného televizního 

vysílání. 

Použité panely mají typickou reakční dobu 

3 ms, úhel sledování ze všech stran 176º a 

nechybí ani konek-

tor Ethernet LAN 

pro napojení na in-

ternet a prohlížení 

multimédií přes roz-

hraní USB.

Ceny: 

23.990 Kč 

(94 cm), 

27.990 Kč 

(107 cm)

TELEVIZOR LG 32LH5020, 37LH5020, 42LH5020 (LCD)

TELEVIZOR PHILIPS 32PFL7684 

PHILIPS 37PFL8684, 42PFL8684 

TELEVIZOR PANASONIC TX-P42GN13

KATALOG VÝROBKŮ KATALOG VÝROBKŮ

HVĚZDY EURONICS HVĚZDY EURONICS

Full HD televizor (tedy plně 

připravený na budoucí 

vysílání v HD) je ke koupi 

dokonce ve čtyřech úhlo-

příčkách. Má integrovaný 

jak analogový a DVB-T tu-

ner, tak kabelový digitální 

DVB-C (více o něm u mo-

delu Samsung LE32B460). 

O virtuální zvuk se stará 

systém SRS, pro ještě 

lepší přehrávání fi lmů mů-

žete využít přirozenějšího režimu Real Movie 

s 24 snímky za sekundu a velice bohatá je 

konektorová výbava (např. 4x HDMI, optický 

audiovýstup či USB a výstup pro sluchátka). 

Panel je na podstavci otočný a televizor se 

chlubí i velice nízkým příkonem v pohoto-

vostním režimu menším než 0,3 W.

Ceny: 

13.990 Kč (81 cm), 

16.990 Kč (94 cm), 

17.990 Kč (102 cm)

TELEVIZOR SAMSUNG LE32B553, LE37B553, LE40B553

Stohertzový Full HD televizor (rozlišení 

1 920 x 1 080 bodů) plně připravený na 

budoucí vysílání v HD, je ke koupi dokon-

ce až v pěti úhlopříčkách. Nabízí obdobné 

vlastnosti jako předchozí LE32B553. Liší 

se především zabudováním ethernetového 

konektoru a tím i možným přístupem na 

internet (u Samsungu je tato funkce zva-

ná Internet@TV). Má však také bezdrátové 

připojení prostřednictvím Wireless 

DLNA a přes rozhraní USB může 

přehrávat i fi lmy. 

Ceny: 

17.990 Kč (81 cm), 

20.990 Kč (94 cm), 

23.990 Kč (102 cm)

TELEVIZOR SAMSUNG LE32B651, LE37B651 LE40B651

FULL HD

FULL HD

600 Hz

FULL HD

100 Hz

FULL HD

100 Hz

FULL HD

100 Hz
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KATALOG VÝROBKŮ KATALOG VÝROBKŮ

HVĚZDY EURONICS HVĚZDY EURONICS

Opět tzv. diamantový buben se speci-

fi ckými prolisy (více viz pračka Samsung 

WF8502NGW), keramické topné těleso, 

ovladač typu JogDial, možnost odložené-

ho startu a mimo jiné i autodiagnostický 

systém hlášení závad. Taková je charakte-

ristika pračky pro 6 kg prádla pracující s až 

1 200 ot./min ve třídě A+. Spotřeba elek-

trické energie na jedno praní je 1,02 kWh 

(4,60 Kč), spotřeba vody 48 litrů. Hloubka 

pračky je jen 55 cm 

Cena: 9.999 Kč

PRAČKA SAMSUNG WF8602NGW

Je určena pro 5 kg prádla, pracuje ve třídě 

energetické účinnosti A+, odstřeďuje s až 

1 200 otáčkami za minutu a je hluboká jen 

45 cm. Zabudováno je keramické topné 

těleso, autodiagnostický systém hlášení 

závad a také tzv. diamantový buben; jde 

o tvar prolisů, které mají způsobovat nižší 

tření a dovolit jemnější praní prádla bez 

jeho zadrhávání (vhodné i pro choulostivé 

tkaniny), které jsou navíc o zhruba polovi-

nu menší. Pračka se ovládá přes tlačítko 

zvané JogDial známé ze spotřební elek-

troniky a nabízí i možnost odloženého 

startu.

Cena: 9.990 Kč

PRAČKA SAMSUNG WF8502NGW

DIAMANTOVÝ BUBEN

+ ZDARMA MIKROVLNNÁ TROUBA MWD202FW

+ ZDARMA MIKROVLNNÁ TROUBA MWD202FW

Kombinovaná chladnička v provedení Inox Look má při 

výšce 185 cm užitečný objem 224, resp. 91 litrů (celkem 

tedy 315 litrů). Pracuje s nejvyšší třídou energetické účin-

nosti A++ a spotřebuje tedy 208 kWh ročně, což znamená, 

že její provoz přijde – při ceně 1 kWh elektřiny 4,48 Kč, což 

je sazba u nejrozšířenějšího produktu „ČEZ D Standard“ – 

na pouhých 932 Kč za rok. 

Mraznička i chladnička jsou beznámrazové (NoFrost), 

mrazicí kapacita je 5 kg potravin za 24 hodin, k dispozici 

je elektronická regulace s nastavením teploty, a pokud vy-

padne proud nebo se objeví jiná závada, potraviny vydrží 

v nezměněném stavu až 24 hodin. 

Cena: 14.990 Kč

SIEMENS KG 36VX46

Se spotřebou vody 45 litrů na jedno vyprá-

ní, až 1 100 ot./min, systémem vyrovnávání 

nestability a systémem proti mačkání prá-

dla tu máme pračku pro 5 kg náplně se 6. 

smyslem provedenou ve třídě A+. Hlučnost 

při praní je 62 dB, při odstřeďování může 

krátkodobě vystoupat až k 76 dB. Nechybí 

elektronické ovládání, řízená optimalizace 

spotřeby vody a kontrola tvorby pěny. Šířka 

pračky je 40 cm, k dispozici je 18 progra-

mů, mezi nimiž nechybí ani Lingerie (praní 

spodního prádla), ruční praní či rychlý pro-

gram na 30 °C dovolující vyprat pouze 3 kg 

prádla.

Cena: 10.990 Kč

PRAČKA WHIRLPOOL AWE 7615/2 (HORNÍ PLNĚNÍ)

Má obdobnou výbavu – je opět provede-

na ve třídě A+ – jako AWE 7615/2 s horním 

plněním, avšak je určena pro 6 kg prádla a 

má zabudován systém Anti Bacterial. Spo-

třeba vody je 44 litrů, otáčky při odstřeďo-

vání až 1 000 za minutu a hlučnost při 

praní je 59 dB (při odstřeďování mohou 

vystoupat až k 74 dB). Nechybí 6. smysl, 

řízená optimalizace spotřeby vody a také 

kontrola tvorby pěny. 

Cena: 10.990 Kč

PRAČKA WHIRLPOOL AWO/D 6103

třeba

ván

p
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Výrobky z katalogu zakoupíte buď v prodejnách Euronicsu (viz seznam prodejen) nebo se můžete podívat na www.euronics.cz či přímo na 

www.euronics.cz/exkluzivne-v-euronics. 

V celém katalogu jsou udávány nikoli doporučené koncové ceny (ty nemají v tomto případě smysl), nýbrž takové, za které 
výrobky skutečně zakoupíte.

Určena je pro 5,5 kg prádla a pracuje 

v energetické třídě A, přičemž účinnost 

praní je A a účinnost odstřeďování s 1 000 

ot./min je v C. Spotřeba vody činí 49  l 

a k dispozici máte i program pro snadné 

žehlení a systém Fuzzy Logic. Nechybí ani 

automatické polohování bubnu.

Cena: 8.490 Kč

PRAČKA ZANUSSI ZWQ 5101 (HORNÍ PLNĚNÍ)

KATALOG VÝROBKŮ

HVĚZDY EURONICS

AUTOMATICKÉ 

POLOHOVÁNÍ 

BUBNU

Shora plněná pračka se 6. smyslem, antibakteriálním 

programem a dvěma displeji v nejvyšší energetické 

třídě A++, přičemž účinnost praní je v A a odstřeďo-

vání v B. Spotřeba na standardizovaný prací cyklus je 

pouhých 0,9 kWh, vody spotřebujete 55 l.

Pračka je určena pro až 6 kg prádla, které může od-

střeďovat s maximálně 1 200 ot/min. Řada LED diod 

vás informuje o zanesení fi ltru, či dokonce indikuje 

nutnost přivolání servisu. K dispozici máte 14 pro-

gramů, mezi nimiž nechybí jeden pro džíny, Super 

Eco, Snadné žehlení a Rychlý (15 minut). Průběh pra-

ní hlídá tzv. 6. smysl a výsledkem tak může být až 

30% úspora energií a doba praní se může zkrátit až 

o polovinu! 

Cena: 

13.490 Kč

WHIRLPOOL AWE 8629 +  (HORNÍ PLNĚNÍ)
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VÁNOČNÍ INSPIRACE PHILIPS

Více informací o těchto výrobcích i dalších vánočních tipech na vás čeká na www.euronics.cz

Holicí strojek Philips HS 8420/2

Tyčový mixér PHILIPS HR 1364

Žehlička Philips GC 4625/02

Vánoční dárky nemusí stát nutně desítky tisíc korun. Možná jste si všimli televizní kampaně 

Euronics s výrobky značky Philips. To jsou přesně ony – zajímavé dárky s dobrou cenou a zá-

roveň super funkcemi, které pod stromečkem udělají radost

Tento holící strojek nabízí kromě frézičko-

vého systému dokonale kopírujícího tvář 

i unikátní funkci: zvlhčování pokožky emulzí 

značky Nivea, která se doplňuje do zásob-

níku. Ten je součástí strojku a jeho doplňo-

vání z originálních náplní je velmi jednodu-

ché.  Akumulátor umožňuje na jedno dobití 

až 10 dnů holení!

Tyčový mixér – ideální kamarád praktické 

hospodyňky. Umožní překvapivě rychlou 

přípravu pokrmů, pro kterou má kromě 

úctyhodného příkonu 600W ve „výzbroji“ 

i – vzhledem k ceně – bohaté příslušenství. 

Spolu s ním dostanete litrovou nádobku, 

sekáček a šlehač!

Kvalitní žehlička udělá radost každé hospo-

dyni. A Philips žehličky opravdu umí. Tato 

zvládá kromě vertikálního napařování díky 

technologii Double Active Calc i používání 

běžné vodky z kohoutku. Vychytávkou, kte-

rá zabrání úrazu malých dětí, je určitě bez-

pečnostní automatické vypínání.

+ ZDARMA MIKROVLNNÁ TROUBA MWD202FW
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TIPY • DOMÁCÍ SPOTŘEBIČEDOMÁCÍ SPOTŘEBIČE • TIPY

Vánoční dárky: nevíte si rady?

Krups Nescafé Dolce Gusto 2 (KP2150)
Výborná káva s jednoduchou přípravou – to je hlavní přednost tohoto espresa, 

pracujícího s tlakem 15 barů a kávou balenou v kapslích. Tu lze zakoupit jako 

espreso, espreso bez kofeinu, latte macchiato, kapučíno a další. Pro pohodlnou 

obsluhu je připraven výškově nastavitelný odkapávací tácek a lehce odnímatelná 

nádoba na 1,5 litru vody. Dolce Gusto je po zapnutí připraveno k použití za 

pouhých 35 sekund! A protože tento model je z ručně broušeného hliníku, má 

také odpovídající a vyšší cenu.

test: 3/2009

Cena: 6.990 Kč

Electrolux Oxygen Z 9124
Nejen alergikům a rodinám s malými dětmi je určena čistička vzduchu, která 

umí odstranit až 99,97 % nečistot větších než 0,3 μm s výkonem až 313 m3 za 

hodinu. Odstraní tak nejen prach, ale také roztoče, nezdravé plyny i zápachy. 

Je vybavena čidly zjišťujícími pachy a automatikou, která následně zvýší 

výkon filtrace. Aby čistička zbytečně v noci nerušila, umí při práci vydávat 

jen 26 dB hluku. Úsporu provozních nákladů znamená omyvatelný HEPA filtr, 

spotřeba energie je pouze 5,5 W.

Cena: 6.990 Kč

Philips  Energycare GC 3630
Novinka v žehlení s žehlicí plochou Steam Glide, která 

je vysoce kluzná, odolná a zajišťuje dobrý prostup páry. 

Podstatnou vlastností je však značná úspora energie, která 

je dosahována omezením výroby páry v době, kdy žehlička 

není v kontaktu s látkou a pára vzniká zbytečně. Tak lze při 

žehlení uspořit až 20 % energie, přestože páry produkuje 

až  35 g/min. při žehlení a 100 g/min. při parním rázu. 

Systém Double active calc zabraňuje usazování vodního 

kamene a pomocí tablet usnadňuje jeho odstraňování.  

Cena: 1.999 Kč

Braun BodyCruzer B 35-1
Pro sportovce a mladé muže, kteří jdou s moderními trendy, je určen 

speciální zastřihovací a holicí strojek, konstruovaný zejména pro 

odstraňování chloupků od krku dolů. Obě části přístroje je možno  

proti sobě nastavit tak, aby jejich poloha umožňovala jen holení, jen 

zastřihování nebo zastřihování a holení jedním tahem. Protože holicí 

část strojku tvoří hlavice Gillette Fusion, je určen pro holení namokro 

nebo ve sprše. Zastřihovat lze nasucho tělo i vousy nebo kotlety. Pro 

nastavení výšky střihu využijete jeden ze tří hřebenů. Součástí balení 

je i stojánek s bezkontaktním nabíjením akumulátoru.

Cena: 1.290 Kč

Goddess CL 390
Je to takový splněný sen. Tedy ne že by zvládl kompletní úklid 

domácnosti, ale sám a bez řečí se postará o vysátí drobečků a prachu 

z hladkých podlah i koberců. Pracuje zcela sám podle toho, jak jej 

nastavíte, a dokáže vysávat až hodinu. Poté zajede do dokovací stanice, 

kde automaticky dobije baterie. Na vás zbývá jen vysypat nádobku na 

nečistoty. Díky svojí nízké výšce 95 mm uklidí i pod nábytkem, zato 

schodům se spolehlivě vyhne.

test: 2/2009 a v tomto čísle 

Cena: 5.990 Kč

Fagor TK 500
Nastavení teploty ohřívané vody v rozmezí 40 až 100 °C po 5 °C umožňuje 

elektronické řízení s digitálním ovládáním pomocí modrého LED displeje. Navíc 

si můžete zvolit, zda po ukončení ohřevu bude dál ještě hodinu udržovat 

dosaženou teplotu, nebo se automaticky vypne. Přesným ohřevem až 1,7 litru 

vody tak lze dosáhnout nezanedbatelných úspor energie i času při vaření čaje, 

instantních a dalších nápojů, které nepotřebují zalévat vařící vodou. 

test: 3/2009

Cena: 1.890 Kč

Letošní rok nám opět uběhl a za malou chvilku tu máme Vánoce. Určitě přemýšlíte nad dárky pro 

své blízké a možná si lámete hlavu nad něčím do kuchyně nebo bytu, co by mohlo zpříjemnit do-

mácí práce či odpočinek. Přitom víte, že by to měl být přístroj osvědčený a kvalitní. A právě proto 

vám nabízíme výběr těch, které známe, testovali jsme je nebo mají vlastnosti, kterými vynikají nad 

podobnými. 

Goddess CL 390
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CFA 9100 E zvládá všestranně ovlivnit chuť 

kávy a nabízí nejen přípravu napěněného mlé-

ka, ale i funkci „autokapučíno“. Ta je ve světě 

automatických kávovarů hitem poslední doby.

Přesně podle chuti

Několik stupňů síly kávy (jemná, silná, normál-

ní), ovlivnění hrubosti mletí a úprava nastavení 

pro tři předprogramované druhy kávy – ristret-

to, tedy malá a velmi silná (40 ml vody), nor-

mální (80 ml) a konečně slabší s větší dávkou 

vody (125 ml). Tohle všechno umí CFA 9100 E 

ovlivnit. Navíc, pokud máte pro přípravu svého 

oblíbeného nápoje speciální požadavky, jedno-

duše si svůj „recept“  naprogramujete a uložíte. 

V tomto okamžiku si můžete navolit množství 

kávy, její sílu a kolik vody do nápoje přijde. 

Pokud ještě využijete funkci „autokapučíno“, 

což je ono největší tlačítko pod displejem, při-

pravíte kávu s napěněným mlékem na pouhé 

zmáčknutí tlačítka. Stačí jen připojit nádobu 

s mlékem, kterou mezitím můžete mít usklad-

něnou v chladničce, a je to. O  silvestru, což je 

zrovna teď aktuální, se to určitě hodí…

Spousta funkcí

Začněme tou méně příjemnou – odnímatelné 

části nesmějí být myty v myčce. U vestavby 

jde v podstatě jen o tácek pod tryskami, na 

který se pokládají šálky, a nádobu na mléko, 

u níž je to skutečně škoda. Nádobu na vodu 

byste kvůli hlídání hladiny stejně nejspíše mýt 

v myčce nemohli. 

V menu si můžete nastavit automatické zapínání 

ve stejnou dobu, automatické vypnutí kávovaru 

po určité době (přednastavena je hodina), tvr-

dost vaší vody, spustit odvápnění, ohřát či na-

pěnit mléko a změnit lze i výstupní teplotu kávy. 

V dobře zpracované příručce (jen škoda, že jí 

chybí schéma kávovaru, protože zde odkazuje 

na originál) se dozvíte, že se kávovar posta-

rá i o bezpečnostní vypnutí v případě poru-

chy. A technické podmínky připojení? Proto-

že nemá napojení na vodovod (to se dělá až 

o kategorii výše), vyžaduje pouze elektrickou 

zástrčku o minimálním příkonu 10 A s vhod-

ným uzemněním.

Gorenje se s CFA 9100 E rozhodně nemá za co 

stydět. Chuť kávy je plná s bohatou pěnou (ale-

spoň co jsem mohl vyzkoušet na tiskové kon-

ferenci), ovládání nijak složité, a pokud ho do-

plníte ohřívací zásuvkou BWD 1102 X (8.990 Kč) 

ve stejném designu, budou šálky vždy správně 

nahřáté a ještě ji využijete pro talíře. Nebo třeba 

místo peřiny našich babiček pro udržení teplo-

ty vašich nedělních knedlíků.

PROFIL • DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE
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holicí strojek Philips Arcitec RQ1095 vestavný kávovar Gorenje CFA 9100 E

Již tradičně na pohled zajímavá krabice 

v sobě skrývala holicí strojek, cestovní pouz-

dro, nabíječku, čisticí a nabíjecí stanici Jet 

Clean, čisticí kapalinu, kartáček pro ruční čiš-

tění a český velmi srozumitelný návod.

Zajímavostí cestovního pouzdra jsou vestavě-

né nabíjecí kontakty, které umožňují nabíjení 

na cestách. Strojek sám neumožňuje přímé 

připojení nabíječky.

Snadná demontáž

Stanice Jet Clean obsahuje ve svém dně vyjí-

matelnou nádobku, do níž před první koupelí 

strojku musíte nalít čisticí kapalinu. Stanice 

i strojek jsou provedeny v designu kartáčova-

ného kovu s grafi tově lesklými a černými plo-

chami. Hlava strojku se třemi frézami je lehce 

demontovatelná. Stačí za ni jen zatáhnout 

směrem od těla strojku. Nasadit jde stejně 

lehce, pokud 

dodržíte po-

lohu zámku, 

který je vpředu 

na těle i hlavě 

strojku. Jediné 

nápadné tlačítko 

je vypínač, po je-

hož stisku se rozzáří 

i dosud skrytý modrý 

displej s údajem o po-

čtu minut holení, po které vydrží akumulátor 

v provozu. Naopak nenápadný je posuvný 

ovladač úzkého zastřihovače, který se vysune 

v zadní části pod hlavou strojku.

Podle návodu se akumulátory nabijí do hodiny. 

Já nabíjel 52 minut do okamžiku, kdy se na 

displeji objevil údaj „65 minutes left“, i přesto-

že akumulátor byl zcela vybitý, což je v soula-

du s návodem. Vzhledem k tomu, že strojek je 

ve stanici Jet Clean stále připojen k nabíječce, 

lze jej jistě ponechat připojený i v cestovní ka-

zetě libovolnou dobu.

Za provozu

Při holení se strojek dobře drží a na omak pů-

sobí příjemně, jakoby sametově, ale přitom 

neklouže ani v mokrých rukách. Zkoušel jsem 

holit jak krátký, tak i delší vous. Při třídenním 

vousu bylo holení pomalejší a strojek neza-

chytil všechny vousy napoprvé. Každodenní 

holení bylo podstatně rychlejší. Výsledkem 

byla vždy hladce oholená tvář. Zastřihovač 

funguje dle očekávání velmi dobře, je však 

poměrně úzký a pro jeho provoz je nutné se-

jmout holicí hlavu.

Při čištění strojku máte několik možností. Na-

sucho pomocí kartáčku vysypat vousy a vy-

mést prostor okolo poháněcí hřídelky, což 

je pracné a hlavně zbytečné, když lze hlavu 

opláchnout pod tekoucí vodou se zavřený-

mi frézami nebo vypláchnout proudem vody 

s otevřenými frézami. Nejpohodlnější je však 

jednoduše vložit strojek do jednotky Jet Clean 

a spustit čisticí program. Jednotka si sama 

podle znečištění strojku zvolí jeden ze tří čis-

ticích programů.

Philips Arcitec RQ1095 spolehlivě oholí vaše 

vousy a sám se o sebe postará díky stani-

ci Jet Clean. Mimo domov zase bude velmi 

užitečná masivně vyhlížející cestovní kazeta. 

I přes poměrně krátkou dobu testování vám 

mohu tento holicí strojek doporučit.

DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE • TEST

FRÉZKA NA VOUSY ELEGANTNÍ A VYBAVENÝ

cena: 10.990 Kč

holicí systém: rotační, pro suché holení, 

vestavěný zastřihovač

čištění: nasucho, pod vodou, 

ve stanici Jet Clean

napájení; dobíjení: akumulátor Li-Ion, plné 

nabití na 65 minut 

holení za 1 hodinu, 

rychlonabíjení 5 min. 

pro jedno oholení

rozměry (švh); 

hmotnost:

55 x 160 x 70 mm; 

164 g

Philips Arcitec RQ1095

Doková stanice Jet Clean si sama podle stupně 

znečištění strojku zvolí jeden ze tří programů a strojek 

navíc ještě i dobije.

Hlava strojku je na pohyblivém kloubu a k tomu se 

ještě každá fréza na hlavě vyklápí kolmo na střed. 

Tím je velmi dobře zajištěno kopírování 

povrchu tváře.

V instalaci s ohřívací zásuvkou BWD 1102 X za 

8.990 Kč. Do ní můžete vložit nádobí až 10 cm vysoké, 

teplotu lze udržovat v rozmezí mezi 30 a 70 °C.

Protože mám rád moderní a futu-

risticky vypadající věci, na test ně-

kterého z holicích strojků Philips 

Arcitec jsem se těšil. Sám denně 

používám planžetový systém ho-

lení a o to více jsem byl zvědav na 

pokrok ve frézkové technologii, 

která se mi do rukou tak často ne-

dostane.

Plně automatických kávovarů do 

vestavby na trhu mnoho není. Není 

divu – jejich ceny jsou vysoké, zá-

jem vůbec ne masový, a tak se do 

nich výrobci pouštějí velmi obe-

zřetně. Letos ho jako svůj první 

model uvedlo také Gorenje a ku-

podivu hned umí i česky…

cena: 39.990 Kč

mlýnek na kávu: ano, 

s regulací hrubosti mletí

druhy nápojů: nápoj ze zrnkové kávy, 

z umleté kávy, kapučíno, 

automatické kapučíno, 

horká voda

tlak: 15 barů

zásobníky: voda: 1,7 l (oddělitelný), 

mléko: 1 l (oddělitelný); 

kávová zrna: až 250 g, 

nádoba na mletou kávu

příkon: 1 350 W

rozměry pro 

vestavbu (švh); 

hmotnost:

560 x 450 x 550 mm; 

26 kg

Gorenje CFA 9100 E

Ovládání je soustředěno kolem displeje. Sílu nápoje a množství vody můžete individuálně ovlivnit a pak si ho uložit 

jako vlastní nastavení. Nebo využít trojice „káv na tlačítko“ (ristretto, normální a velká) plus tzv. autokapučíno.
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Komforní  kombinace chladničky a mrazničky 

GC-B399BTQW je ke koupi v provedení tita-

nium a její denní spotřeba dosahuje pouhých 

0,81 kWh, což znamená 296 kWh ročně. Pro-

voz vás tak přijde – při ceně jedné kWh elek-

třiny 4,48 Kč, což je cena včetně daně u nej-

rozšířenějšího produktu „ČEZ D Standard“ 

a distribuční sazby „D02d“ – na kulantních 

1.326 Kč. A to má plných 300 l…

Kompletně beznámrazová

Za beznámrazovou technologií stojí tzv. rozší-

řené proudění vzduchu v chladničce a mraz-

ničce zvané Multi Air Flow, při němž je chlad-

ný vzduch v celém prostoru aktivně rozháněn. 

Znamená to nejen, že ji nebudete muset roz-

mrazovat, ale navíc vnitřní teplota nekolísá, je 

rovnoměrně rozložená, a potraviny tak vydrží 

déle čerstvé. Omezuje se díky tomu také vznik 

vlhkých míst, kde se daří bakteriím. O to samé 

se pak u dveřního těsnění stará systém Bio-

shield. 

Teplota se řídí dvěma regulátory odděleně 

pro chladničku a mrazničku. Počáteční teplo-

ta v mrazničce je –18 °C a můžete ji i ovlivnit 

v rozmezí –15 až –23 °C. 

O teplotě v mrazničce, zapnutí a vypnutí su-

permrazení a prázdninovém provozu vás in-

formuje displej na dvířkách. Tlačítka kolem 

něj, kterými se vše nastavuje, můžete i zablo-

kovat. Tlačítko „nastavení teploty“ pak má ješ-

tě funkci autotestu, kdy zjistí případné závady 

a doporučí případné zavolání servisu.

Výborné funkce

Mrazicí kapacita je udávána na 10 kg potravin 

za 24 hodin. K tomu se s výhodou používá 

funkce supermrazení. Je vymyšlena tak, že 

zůstane zapnuta tři hodiny a potom se sama 

vrátí k původnímu nastavení. Tímto způsobem 

můžete také snadno rychleji připravit větší 

množství ledu, třeba při letní koktejlové party.

Další z důležitých funkcí je „prázdninový re-

žim“, který přepne ledničku do úsporného 

režimu (nevypíná se – tlačítko ostatně chybí) 

a sníží tak v maximální možné míře její spotře-

bu při odjezdu na dovolenou. Příjemný je i zá-

sobník na dvoulitrové lahve ve dveřích a poli-

ce a dveře se širokými a bytelnými madly. Při 

výpadku napájení pak zůstane vnitřní teplota 

zachována až 11 hodin.

LG GC-B399BTQW představuje – vzhledem 

k ceně – velmi dobře vybavenou kombinovanou 

chladničku s nízkými provozními náklady a mo-

derními funkcemi, včetně absence jakéhokoli 

odmrazování. Příjemným bonusem je pak anti-

bakteriální ochrana dveřního těsnění..

PROFIL • DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE
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kávovar Krups Nescafé Dolce Gusto Circolo KP500625 kombinovaná chladnička LG GC-B399BTQW

Tak tohle je opravdu nářez. Krupsu se podařilo přijít s něčím 

naprosto překvapivým. Po druhé verzi Dolce Gusta, kte-

rou jsme testovali v červnovém čísle, je tu naprosto zá-

sadní designová inovace. Je natolik překvapivá, že si 

plně zaslouží samostatný článek. I když se spíše než 

Napoleonově pařížskému Arc de Triomphe podobá 

modernímu Grande Arche stojícímu o pár kilometrů 

dál ve čtvrti La Défense. Někomu ovšem může při-

pomínat třebas i jednokolku…

S přepracovaným designem přichází na trh jednokompresorová 

elektronicky řízená chladnička energetické třídy A+, vysoká plných 

190 centimetrů. Systém No Frost pak zajišťuje minimální údržbu 

a celoročně stálé provozní náklady, které nezvyšuje námraza.

Řekněme si úvodem – technologie je stejná 

(15 barů, 1 500 wattů) jako u současného mo-

delu a stejné jsou i kapsle s nápojem a obslu-

ha. Design je však zcela odlišný, a to nejen 

od klasického Dolce Gusta, ale i od všech ká-

vovarů, které jsem kdy spatřil. Už vidím v této 

koncepci provedené automatické espreso na 

mletou kávu... 

Nový přístup

Kávovar je designově zcela přepracován, nyní 

zabírá zhruba o třetinu méně plochy než zá-

kladní verze a je i lehčí. Je to hlavně tím, že 

šálek vkládáte do vnitřního prostoru kávova-

ru, přičemž hned po jeho zapnutí vidíte, že je 

osvětlen, což je druhá věc, která vám vezme 

dech. Použít můžete i pořádný „kafák“ mají-

cí až 11 cm v průměru a 12 cm výšky. Pokud 

však vyndáte odkapávač, dostanete se k výš-

kovým 17 či možná dokonce 18 cm. 

Dál se jede klasicky – zasunout kapsli do 

magnetického držáku, sklopit páku a tím ji 

propíchnout a pustit 

vodu, která se přecho-

dem přes termoblok 

ohřeje na tu správnou 

teplotu. Vše je stejně 

snadné jako dřív.

Stejná technologie zapří-

čiňuje stejně kvalitní nápoj, 

který má v případě espresa 

bohatou a přetrvávající pěnu 

i po zamíchání lžičkou.

Dodávky letos jen 
omezené

Když se podíváte pod oblouk kávovaru, uvidíte 

nádržku na vodu. Ta má nyní objem 1,3 l (opro-

ti původnímu 1,5 litru) a na rozdíl od předchozí 

verze se před naplněním musí zcela vyjmout. 

Daní za návrh je fakt, že nádržka je zasunuta 

vzadu, a než jsem si na to zvykl, musel jsem 

Circolo před doléváním vody otáčet. 

V okamžiku, kdy je kávovar zapnut, se díky 

osvětlení vnitřku vytváří nejen zajímavý efekt, 

ale hlavně hned vidíte, kolik máte v nádržce 

vody. Je to zkrátka něco za něco.

Do konce roku bude u nás Dolce Gusto Cir-

colo k dispozici jen v limitovaném počtu kusů, 

takže jich na trhu moc nebude. Je to dáno 

i zvýšeným zájmem z jiných zemí, čemuž se 

rozhodně nedivím. Tahle věcička se Krupsu 

opravdu povedla, i když jsem tomu při pohle-

du na krabici se zvláštním obrázkem příliš ne-

věřil. Když ho však rozbalíte, bude to možná 

láska na první pohled. Navíc mám pocit, že 

Circolo branži ovlivní více než jakýkoli jiný ká-

vovar v posledních letech. 

DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE • TEST

KÁVOVÝARC DE TRIOMPHE

cena: 5.990 Kč

mlýnek na kávu: ne, kapsle s mletou kávou, 

kakaem či mlékem

druhy nápojů: mj. espreso, 

espreso bez kofeinu, 

kapučíno, 

ledová káva a čokoláda

tlak: 15 barů

zásobníky: 1,3l nádržka na vodu

příkon: 1 500 W

rozměry (švh); 

hmotnost:

316 x 312 x 196 mm; 

3,4 kg

cena: 17.990 Kč

užitečný objem: 303 l (celkem), 217 

l (chladnička), 86 l 

(mraznička)

odmrazování: kompletně beznámrazová

třída energetické 

účinnosti; 

spotřeba za rok:

A+; 

296 kWh

další funkce: elektronické řízení, 

supermrazení, 

prázdninový režim, skryté 

panty, antibakteriální 

ochrana těsnění dveří

příkon: 1 500 W

rozměry (švh); 

hmotnost:

60 x 190 x 62 cm; 

77 kg

Krups Nescafé 
Dolce Gusto Circolo

LG GC-B399BTQW

Zcela nová koncepce – šálek se vkládá dovnitř kávovaru, který nyní 

zabírá (oproti předchozí verzi) asi o třetinu méně plochy. 

V kuchyni tak ušetříte i místo.

K dispozici jsou čtyři barvy: metalická šedá, 

metalická červená, čokoládovo-bílá 

a tzv. dřevěné uhlí.

Po celé výšce chladicí i mrazicí části jsou otvory 

systému rozšířeného proudění vzduchu Multi Air 

Flow. Beznámrazová je tak i mrazicí část se třemi 

šuplíky.

Chladničku charakterizuje titanová barva, skryté 

panty, výrazný displej ve dveřích a neméně výrazná 

madla.

VÝBORNÁ VÝBAVA,VÝBORNÁ CENA
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automatický vysavač Goddess CL 390

Z krabice vybalíte tělo vysavače s výškou jen 

95 mm, což umožní uklízet i pod nábytkem 

na vyšších nožkách. Dalším dílem je adaptér 

a napájecí stanice, kterou namontujeme na 

zeď tak, aby k ní vysavač mohl zajíždět. Tím 

je z největší části hotovo.

S dálkovým ovladačem

Před použitím musíme zapojit akumulátor. 

Stejně jako u předchozího modelu je připo-

jovací konektor poměrně subtilní a při použi-

tí hrubé síly by ho šlo přesvědčit k připojení 

naopak. Nastavení času napájecí stanice je 

jednoduché, stejně jako programování začát-

ků úklidu, které lze provést i pro každý den 

v týdnu. Zvládnete je podle návodu.

Dálkový ovladač umožní využít vysavač 

i k zábavě. Můžete s ním jezdit jako s autíč-

kem a přitom dělat užitečnou práci. Ovládání 

má však sloužit především k pohodlnějšímu 

spouštění a přepínání režimů. Důležitým pří-

slušenstvím jsou dva kartáče, které se upev-

ňují k nosičům pomocí šroubů v případě, že 

vysavač bude pracovat jen na hladkých pod-

lahách, protože do koberce by se zamotaly. 

V balení jsou i utěrky, které 

lze navlhčit a nasadit na 

speciální držák pro vy-

tírání hladkých podlah, 

a srozumitelný český 

návod k použití. V něm 

se dozvíte, jak ovládat 

a programovat funkce 

vysavače a řadu dalších 

užitečných informací.

Už nezapomíná

I při ručním nastavení lze 

zvolit mezi časy vysávání 

20 a 40 minut nebo „do vybití 

akumulátoru“, což trvá asi jednu 

hodinu. Lze také zakázat zajetí do 

nabíjecí stanice (kontrolka programu bliká). 

Vylepšený je infrasystém pro rozeznání scho-

dů, kterému přibyly na čidlech uzavírací kulisy. 

Při otevřeném čidle je citlivost nižší, ale i tak 

vidí spolehlivě schod o výšce 5 cm. Při zavře-

ném je citlivost tak velká, že dokonce reagu-

je i na rozhraní tmavého a světlého koberce. 

Pokud nebudete vysávat v okolí velmi nízkých 

schodů, lze nechat čidla otevřená. Způsob 

rozpoznávání překážek pomocí dotekové 

lišty funguje na principu spínačů. Testovaný 

kus vidí předměty těžší než 450 g. Pro vysátí 

každého místa podlahy střídá přístroj čtyři re-

žimy trasování. „Náhodný“ se po zaznamená-

ní překážky točí do náhodného směru a jede 

rovně až k další překážce, režim „kolem zdi“ 

je zřejmý už z názvu, „Z“ mód jezdí v rovno-

běžných pruzích a poslední je režim jízdy „do 

spirály“. Ten je zařazen vždy po kterémkoli 

předchozím režimu.

Díky akumulátorovému napájení neočeká-

váme vysoký sací výkon, ale na sběr prachu 

a drobků i z koberce naprosto stačí. Vítanou 

vlastností je načasování úklidu na dobu, kdy 

nejsme doma, takže nebudeme rušeni. Díky 

vylepšení již tento typ nezapomíná nastavení 

při krátkodobém výpadku sítě nebo přene-

sení do jiné místnosti. Spolehlivě se vyhne 

schodům a uklidí i pod vysokým nábytkem. 

Jde o velmi užitečného pomocníka za dobrou 

cenu, se kterým budete spokojeni. 

DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE • TEST

AUTOMATICKÁUKLÍZEČKA,

cena: 5.990 Kč

fi ltrace; velikost 

zásobníku: 

jednostupňová (fi ltr); 

0,25 l, odnímatelný

doba provozu 

(udávaná); dosah 

dálk. ovladače:

max. 1 hod; 

6 m

napájení: akumulátor, NiMH 

(vyměnitelný); 2 400 mAh

příkon; hlučnost: 25 W; <78 dB

rozměry (švh); 

hmotnost:

340 x 95 x 340 mm; 

3,4 kg

Goddess CL 390Jednoduchý ovládací panel s infračidlem 

a tlačítkem dovoluje ruční i dálkové nastavení 

režimů, které indikuje kontrolkami pro úklid 

„do vybití akumulátoru“, 40- a 20minutový 

nebo „vytření podlahy vlhkým hadrem“.

Goddess CL390 přichází na trh v bílé i černé barvě.

Jeden z vysavačů – Goddess CL 290 –, který pracuje automaticky, jsme si představili v prvním čísle 

letošního roku. Našli jsme i drobné nedostatky, například nezálohované údaje v dokovací stanici, 

které bylo nutno při přemístění či výpadku energie nahrát znovu. Pojďme se nyní podívat na nový 

model a zjistit, zda výrobce provedl některá vylepšení.

VERZE II
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TROPICAL ISLANDS • CESTOVÁNÍCESTOVÁNÍ • TROPICAL ISLANDS

Uprostřed země nikoho (bývalý vojenský 

prostor sovětské armády) na dosah dálnice 

na Berlín přijedete po staré panelce k ob-

rovské hale, bývalé továrně (hangáru) na 

vzducholodě, postavené v roce 1999. Zde 

byly v letech 2003 a 2004 vybudovány Tro-

pical Islands.

Na ploše 66 000 m² najdete v Jižním moři 

(plocha 4 500 m²), laguně (1 200 m²) a dal-

ších vodních atrakcích plných 6 000 000 litrů 

vody. Vše doplňuje velký deštný prales o roz-

loze 10 000 m² a propracovaná wellnessová 

část.

Hala má maximální kapacitu 6 000 návštěvní-

ků, skutečná návštěvnost se pohybuje v zá-

vislosti od víkendů, státních svátků apod. 

Energetické nároky na provoz musejí být 

obrovské (ani jen přibližné číslo jsem se ne-

dozvěděl), a tak není divu, že park má vlastní 

elektrárnu. 

Ideálně autem...

Z Prahy dojedete do Tropical Islands za asi 

čtyři hodiny a nebýt stále chybějícího úseku 

dálnice D8, který jsme asi 40 minut objížděli 

po místních silničkách, byla by cesta úplně 

pohodová. 

Park leží asi 100 km za Drážďanami a asi 

60 km od Berlína. A protože navigace Tropical 

Islands nenalezla ani jako ulici (přitom si ji po 

sobě pojmenovali), nakonec jsme zadali měs-

to Staakow, resp. číslo silnice L711. Od dálni-

ce je už pak cesta označena cedulemi. 

Další variantou je přijet s karavanem či obyt-

ným autem (ceny najdete na webu Tropical 

Islands), protože kousek od haly je šikovný 

kemp, kde najdete i indiánská týpí. V létě to 

musí být třeba pro děti rovněž zážitek...

Dva klenoty

Deštný les patří spolu s wellnessovou částí 

ke klenotům Tropical Islands. Zvuky se sice 

většinou linou z reproduktoru, ale rostlinstvo 

je velice bohaté a součástí je i několik jezírek 

a potok. Všechny rostliny jsou živé a ani zde 

jsem nenarazil na nic kašírovaného; celý park 

je ostatně dokonale do detailu zpracován, 

včetně použitého kvalitního dřeva a dalších 

materiálů. 

V jezírku žijí i dosti velké ryby, řada malých 

i větších želv a potuluje se tu i několik druhů 

ptactva, které spatříte zvláště po ránu. Jen 

pro zajímavost – v Tropical Islands je mimo 

jiné nasazeno na 10 000 pavích oček, 41 koi 

kaprů (a že jsme viděli pořádné kousky), 

45 želv, 24 exotických bažantů včetně devíti 

zlatých, 90 ještěrek (gekonů), a dokonce tu 

jsou i dva žraloci a pět tropických žab. Ostat-

ně když jsme šli ráno na snídani, zahlédli jsme 

dokonce i dva pávy hřadující nad lesem…

V tropickém lese vše kvete a je to místo, kde 

máte ke skutečným  tropům asi nejblíže. Na 

vyhrazených místech je tu dovoleno i kouřit, 

ale nebojte – klimatizace funguje precizně 

a ani tady a ani nikde jinde nebyl ani náznak 

nějakého kouře. I toto je udělané výborně! 

A wellness? Za něj se platí vstup zvlášť (8,5 € 

na den) nebo si musíte zakoupit kombinované 

vstupné. Stojí ale za to! Vedle několika vířivek 

je tu celá řada saun o nejrůznějších teplotách, 

včetně provoněných parních se 100% vlhkos-

tí, a nechybí ani rozsáhlé odpočinkové části 

s pískem a palmami. Pokud vám to je málo, 

můžete se projít po nádherném kamenném 

Elefanta temple (tak to tam píší), kde najdete 

i vířivku na nohy, nebo si připlatit (od 15 do 

80 €) za klasické či speciální masáže napří-

klad baňkami. Pokud jste ovšem prudérní, 

vstupenku si sem raději nekupujte. Za nahotu 

se tu nikdo nestydí, mnozí se svlékají i do víři-

vek, což je pochopitelně rozumné (bublin-

Když jsem na počátku listopadu vyrazil s kamarádem z Prahy na Berlín, bylo počasí docela dobré. 

V průběhu cesty se dalo do deště, místy byla mlha a notně pošmourno, takže když jsme přijeli zhruba 

100 km za Drážďany, kde ony jediné „evropské tropy“ leží, kontrast byl vysloveně markantní. Venku 

byly 4 °C, uvnitř 26 °C, voda v „moři“ měla 29,4 °C a v laguně dokonce 31,6 °C. Jen ta vlhkost byla tak 

nějak středoevropská – 57 %. 

BEZ KOMÁRŮ (A OPALOVACÍHO KRÉMU)

TROPICKÝ RÁJ

Pár postřehů
• co tu nehledejte: vlnobití, slanou 

vodu, přechlorované bazény

• čip je číslovaný – vyhledejte si 

skříňku podle něj

• u vchodu si vezměte místní noviny, 

v nichž je užitečná mapka i aktuální 

cenové relace

• pokud platíte samostatně, hlaste 

to okamžitě – obsluha má tendenci 

automaticky všechno načítat na 

jeden čip

• v místních obchodech můžete utra-

tit i hodně peněz (třeba za bambu-

sovou pohovku), ale podívejte se 

i na sárí…

• většina informací, včetně jídelních 

lístků, je také v angličtině a občas 

i v polštině; některé jsou ale pouze 

v němčině (zamrzí zvláště popisy 

v deštném lese)

• v případě přenocování berte Tro-

pical Islands jako takovou trochu 

hlučnější destinaci, kde to žije ještě 

dlouho po půlnoci (plážový volejbal 

jsem viděl hrát v jednu ráno); při-

balte si třeba špunty do uší

• mobil si dobijete buď hned u vcho-

du (u šatních skříněk) nebo vám 

s tím pomohou na Informacích

• v bungalovech je elektřina, ve 

stanech nikoli; světla je tu ale dost 

i v noci

• letos sem můžete zajet i na sil-

vestrovskou party (ceny mezi 99 

a 139 €) 

Pokud přežijete pár kilometrů rozkodrcaných panelů 

a přejedete obdobně vybavené staré vojenské 

letiště, naskytne se vám takovýto pohled. A to už asi 

z internetu tušíte, co za krásu vás očekává uvnitř.

Tak kde si myslíte, že jste…

Kdybyste vylétli balonem pod kopuli na to správné místo, viděli byste zhruba toto. Vlevo lagunu, 

vpravo Jižní moře a uprostřed na 10 000 m2 tropickou zahradu. Co nevidíte, je mj. wellness, 

restaurační zóna, velká skluzavka a dětský koutek, nebo spíše kout.

Laguna v noci – nejen úchvatný pohled, ale i úchvatná atmosféra. Oproti „moři“ je tato část klidnější 

a intimnější. Mimochodem nad vodopádem jsou v tropické zahradě umístěné dva bungalovy.
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ky ničí plavky) a do sauny je vstup v oblečení 

zakázán. 

Tahle část je o pohodě a klidu a obého si tu 

bohatě užijete.

Hlad ani žízeň nehrozí J

To opravdu ne! K dispozici je patnáct barů, 

restaurací a bufetů všech typů s několika dru-

hy kuchyní, včetně pizzy (kolem 11 € – ceny 

jsou jen přibližné) či obyčejného hamburge-

ru s hranolky (kolem 12 €). Nám oběma moc 

chutnalo v thajské restauraci Jabarimba, kde 

si večer můžete dát z bohatého bufetového 

stolu (maso, ryby, mořské plody, saláty či ovo-

ce) cokoli buď kolem 9 € nebo to pojmout ve 

stylu „sněz, co můžeš“ za asi 16 € (nápoje se 

platí zvlášť). Vše se navíc kombinuje s řadou 

marinád a rozhodně zkuste č. 2 – sesam soja 

a rybu mahi mahi třeba s ananasem a klíčky. 

Půllitr piva přijde na 3,20, koktejly jako třeba 

mojito jsou od 5,50 výše a bez alkoholu je do-

stanete za zhruba 4,50. Děti nejspíše zamíří do 

Borneo café, kde najdou kolem dvaceti druhů 

zmrzliny a všem doporučuji připlatit si 10 € za 

snídani, která je jako vystřižená z pětihvězdič-

kového hotelu. Kolikrát do roka se vám pove-

de posnídat obklopeni tropickou květenou?

Nezapomeňte, že na sklenici piva či plastový 

kelímek se platí vratná záloha až 3 € a že vše 

tu je – stejně jako celé Tropical Islands – zaří-

zeno na 24hodinový provoz. Restaurace tudíž 

mají různé otvírací a zavírací doby. 

Na několik způsobů

Na Tropical Island se mi líbí nejen samotný 

nápad, ale i to, že výlet můžete pojmout na 

několik způsobů – baťůžkářsky s přespáním 

zdarma někde na lehátku (měkká podložka je 

tuším za 2,50 €), přičemž za noc vám na účtu 

přibude pouze taxa 10 €. Sáhnout můžete i po 

naopak luxusním pobytu s přespáním v bun-

galovu (50 € za osobu) a bohatým užíváním si 

v některé z restaurací, pobytem ve wellnes-

sové zóně (tu si nenechte ujít nikdo) a samo-

zřejmě s nějakými těmi koktejly. Ty do tropů 

prostě patří. 

Můžete ovšem přespat i ve stanu (34,50 €, 

resp. 32,50 € za osobu) obklopeném palmami 

a bílým pískem, i když lůžka s lamelami a kva-

litními matracemi jsou luxusní sama o sobě, 

což můžeme potvrdit. Ale ať už pojmete ná-

vštěvu Tropical Islands jakkoli, jsem přesvěd-

čen, že pro vás bude nezapomenutelným zá-

žitkem – ať už jste v tropech byli či nebyli. Je to 

příjemné místo, kde se dobře jí, pije i relaxuje. 

Navíc je to místo, kde se věnovala pozornost 

každému detailu, takže přechlorovanou vodu 

nebo dlaždičky v bazénech tu nehledejte. Vše 

je starý dobrý nerez s ochranou proti uklouz-

nutí (bazény), kvalitní dlažba, beton, kámen 

či nádherné jihoasijské dřevo. Na člověka tak 

dýchne nejen kvalita a solidnost, ale i pocit 

bezpečí. A to určitě není málo ani v tropickém 

ráji.

CESTOVÁNÍ • TROPICAL ISLANDS

Tropical Islands
Poloha: u dálnice A13, asi 60 km před 

Berlínem

Otevřeno: prakticky 365 dnů v roce, 

24 hodin denně (více viz web)

Vstupné: 25 € dospělý, nebo 30 € 

(včetně wellness), děti do 3 let zdar-

ma, 4–14 let 19,50 € (včetně wellness), 

studenti (přes 15 let) a senioři (nad 

65 let) 22,50 €, resp. 27,50 € (včetně 

wellness), taxa za pobyt přes noc 

10 € 

Počasí: vzduch okolo 26 °C, voda 

29 °C až 32 °C, ve vířivkách i více 

Měna: euro (i platební karty)

Nutné doklady: EU (dostačuje ob-

čanský průkaz) 

Doprava: autem do Drážďan, dále 

pak na Berlín (sjezd na Staakow), je 

možné i vlakem buď přes Berlín nebo 

Cottbus do města Brand (Niederlau-

sitz), odtud zdarma autobusem

GPS pozice: 

N 52° 02.495', E013° 44.855'

Kontakt: www.tropical-islands.de 

(anglicky, německy, polsky)
Tropický prales je opravdu unikátní a druhý takový na kontinentu nenajdete (nejbližší je nejspíše na Tenerife). 

A takhle se tu platí – po příchodu dostanete 

očíslovaný náramek (šatnu si najděte podle 

něj), který přes kontakt s mobilním terminálem 

automaticky připočítá příslušnou částku na váš účet. 

Nebo ji – v případě vratné zálohy – zase odečte.

Písečná pláž u Jižního moře s terasami, obrovskou 

restaurací a řadami lehátek do půlkruhu umístěnými 

kolem něj. Po celém Tropical Islands je řada ubytovacích míst, 

kde najdete stany několika velikostí a také luxusní 

(i patrové) bungalovy. Umístění je různé – v klidnější 

i živější části parku.

text: Bohumil Herwig, foto: Philips

Philips 32PFL5404H: Naše první cena se 

chlubí 5milisekundovou obrazovkou s antire-

fl exní vrstvou, úhlopříčkou 81 cm, rozlišením 

1 366 x 768 bodů, jasem 450 cd/m² a těmi 

nejvyššími pohledovými úhly (178º). Příjemné 

je i rozhraní USB, které mj. podporuje přehrá-

vání souborů MPEG-2 či H.264/MPEG-4 AVC. 

Návdavkem šťastný výherce obdrží DVB-T 

tuner i ve verzi MPEG-4. A spotřeba? I ta je 

na výši, zvláště v pohotovostním režimu, kdy 

přístroj odebírá méně než 0,15 W. Za provozu 

má být maximem 130 W, typicky se však má 

pohybovat mnohem níže – na 83 wattech.

Cena: 13.490 Kč

PET741D: Filmy, které cestují všude s vámi, 

vám přináší tento přenosný DVD přehrávač 

s 18centimerovým displejem, certifi kovanou 

podporou DivX, přehráváním hudby v MP3 

(na CD) a prohlížením fotografi í v JPG. Nechy-

bí ani stereoreproduktory, dálkový ovladač 

a 12V napaječ do auta. Výdrž na baterie je 

udávána na 3 hodiny, rozměry přehrávače jsou 

195 x 38 x 153 mm a hmotnost 710 gramů.

Cena: 3.990 Kč

GoGear SA5285BT: Notně vyspělý audio/vi-

deopřehrávač s rozměrným displejem (7,1 cm), 

8 GB paměti, VKV tunerem, patentovanou 

technologií FullSound, deseti nastaveními 

ekvalizéru a dokonce i s bezdrátovým Blue-

tooth propojením. Přehrává celou řadu formá-

tů, jako například MP3, WMA, AAC, JPG, video 

v MPEG-2, MPEG-4 či WMV. Díky akumuláto-

ru s kapacitou 880 mAh vydrží pro až 30 hodin 

muziky nebo 6 hodin videa. Jeho rozměry jsou 

106 x 58 x 9,9 mm a hmotnost 95 gramů.

Cena: 3.490 Kč

GoGear SA1VBE02K: Přehrávač audia a vi-

dea s pětiřádkovým displejem o úhlopříčce 

3,8 cm, 2 GB paměti a VKV rádiem s RDS. 

Zvládá jak MP3, tak WMA, fotografi e v JPG 

a BMP a přes konvertor i videosoubory wmv 

a avi, např. i v MPEG-4, resp. H.264. Hrát může 

až 25 hodin (hudba), resp. 4 hodiny v případě 

videa. To vše při rozměrech 66 x 42 x 11,6 mm 

a hmotnosti pouhých 35 gramů.

Cena: 1.390 Kč

Odpovědi do soutěže zasílejte do 13. ledna na 

e-mail inspirace@euronics.cz nebo poštou na 

adresu Inspirace Euronics, Euronics ČR, a. s., 

Prštné-Kútiky 637, 760 01 Zlín. 

Na obálku – nebo do předmětu e-mailové 

zprávy – nezapomeňte výrazně uvést heslo: 

Soutěž: „S Philipsem o televizor“.

PHILIPS • SOUTĚŽ

S PHILIPSEM
O TELEVIZOR A MNOHEM VÍC
Naše první cena je skutečně exkluzivní – LCD televizor s úhlopříčkou 81 cm s velmi kvalitní výbavou 

(mj. USB) a velice úsporným provozem (pod 0,15 W v pohotovostním režimu). A aby toho nebylo málo, 

na své si přijde třeba i výherce šesté ceny. Ten získá dvougigabajtový audio/videopřehrávač o hmot-

nosti 35 gramů zvládající jak formát MP3, tak WMA. Už teď se těšíme na vaše odpovědi.

1.
CENA

2.
CENA

4. – 6.
CENA

1. LCD televizor 32PFL5404H 

s úhlopříčkou 81 cm

2. přenosný DVD přehrávač 

PET741D (18 cm úhlopříčky)

3. přenosný A/V přehrávač 

SA5285BT (8 GB)

4. – 6. přenosný A/V přehrávač 

SA1VBE02K (2 GB)

CENY

1. Společnost Philips působí 
v oblastech:

a) spotřební zboží, zdravotní péče, 

osvětlení

b) spotřební elektronika a osvětlení

b) televizory a holicí strojky

2. Televizor Philips Cinema má 
poměr obrazu:

a) 4:3

b) 16:9

c) 21:9

3. Holicí strojky Philips Nivea for 
Men je možné použít:

a) pouze pro suché holení

b) pro mokré i suché holení

c) pouze ve sprše

4. Chcete nám něco vzkázat do 
příštího ročníku?

OTÁZKY

3.
CENA
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Člověk míní, televizní diváci mění. Jen pár ho-

din po tom, co jsem tento rozhovor dokončil, 

ohlásil Aleš Háma v zábavné show České te-

levize „Duety aneb Když hvězdy zpívají“, že: 

„Podruhé nás opustí pár… Ester Janečková 

a Kamil Střihavka!“ Samozřejmě že jsem v tu 

chvíli též patřil k těm překvapeným a zkoprně-

lým divákům u obrazovek, i když mé důvody 

byly čistě pracovní…

Ester, jak moc vás mrzí, že právě váš pár 

nepustili diváci dál? 

„Mrzí, samozřejmě. Ale jsem ráda už jen za tu 

možnost vylézt na pódium a zazpívat, proto-

že to je opravdu jiný zážitek než moderování 

Pošty. Vůbec jsem netušila, jak velkou odvahu 

budu potřebovat – a to jsem na kamery zvyk-

lá. Jenomže stačí, že tréma stáhne krk – a je 

to.“ 

Váhala jste moc, když přišla nabídka Čes-

ké televize na účinkování v Duetech? 

„Trochu jsem se zalekla, to se přiznám, ale zá-

roveň jsem věděla, že mi zvědavost nedovolí, 

abych to odřekla.“

Co byste mohla nyní říci na adresu svého 

pěveckého kolegy Kamila Střihavky? 

„Kamila samozřejmě znám ještě z doby, kdy 

účinkoval v muzikálu Jesus Christ Superstar, 

stejně jako písně, které nazpíval, včetně Země 

vzdálené. Vždycky jsem si ho jako muzikan-

ta vážila, ale musím říci, že zpočátku mezi 

námi vládla trochu nedůvěra. Kamil neměl 

moc času na zkoušení a já pak byla zbytečně 

nervózní, jestli nám to půjde. Postupně jsme 

to však zvládli a přiznám se, že by mi bylo 

opravdu líto, kdybychom se už neměli vídat. 

V každém případě ho budu poslouchat, proto-

že jsem od něj dostala nové CD „Best Of Ka-

mil Střihavka“, kde je průřez jeho muzikou od 

Motorbandu až po současnost plus dvě nové 

skladby. “

Co bylo podle vás v Duetech nejdůležitější?

 

„Nedostat se do stresu. Pořád jsme si uvě-

domovali, že účinkujeme v zábavné show pro 

lidi. Vím, že nám hlavně na začátku vytýkali, že 

tam je málo humoru, podle mě by klidně porota 

mohla v tomto směru do dalších dílů přitlačit.“ 

Co na vaše pěvecké klání říkali vaši „muži 

v domě“ – manžel Zdeněk a synové Krištof 

a Cyril? 

„Doma jsem cítila podporu a to je pro mě dů-

ležité. Kluci fandili u televize i s tátou, který 

sice zpívat neumí, ale muzikální je – hrál něko-

lik let na klarinet. 

Kromě pěvecké parkety jste se konečně 

představila i jako herečka – ve Vorlově ko-

medii Ulovit miliardáře. A dokonce v jedné 

z hlavních rolí tiskové mluvčí policie Táni…

„Ještě před několika lety jsem tvrdila, že hrát 

nebudu, protože mě moderování baví víc. No, 

tak to už neplatí.“ (smích)

Když se dnes vidíte na plátně, zahrála bys-

te Táňu jinak? 

„Stoprocentně. Víte, měla jsem z toho natá-

čení trochu strach, protože přece jen herecké 

zkušenosti chybí. Ale na place vládla skvělá 

atmosféra a moji herečtí partneři byli mimo-

řádně vlídní a pozorní. Dneska už vím, že jsem 

ji mohla podat jako větší ‚mrchu‘.“ 

Co říkáte poměrně negativním kritikám?

„To víte, že mě to moc netěší. Zejména inter-

netové diskuse, ty si přímo zakazuji číst. Na 

druhou stranu je Miliardář jedním z divácky 

nejúspěšnějších fi lmů podzimu. Já sama ne-

jsem zatím vůbec s to ten fi lm nějak hodnotit. 

Stála jsem poprvé před fi lmovou kamerou, 

a když je něco poprvé, je to prostě výjimečné 

ve všech ohledech.“ 

Shodou okolností jste v Sama doma byly 

jednu dobu dvě tiskové mluvčí – Lejla 

Abbasová se chystala k ministru Kocá-

bovi a vy na roli Táni…

„Lejla je má velmi blízká kamarádka a s rolí se 

mi snažila hodně pomoci, i když tisková mluv-

čí policie je poněkud odlišná od té na minis-

terstvu. Kromě toho je „moje Táňa“ v mnohém 

specifi cká, například tím, že je Židovka a vy-

chovává sama malou dceru.“ 

Dostala jste do vínku mimořádně umělec-

ké geny – otec divadelník, matka literární 

historička. Už víte, jestli je podědili i vaši 

synové?

 

„U Krištofa se projevují už dlouho. Číst začal 

ve čtyřech letech, dneska už píše básnič-

ky i povídky. Momentálně ho nejvíc fascinují 

encyklopedie. To Cyril je úplně jiný. Víc prak-

tický, pedant na pořádek a systematik. Právě 

se rozhoduje, jestli z něj bude doktor, nebo 

kuchař.“ 

Přestože letos na podzim v televizi hlavně 

zpíváte, Pošta pro tebe pokračuje dál. Ne-

cítíte po těch letech už trochu únavu?

 

„Tak momentálně mám za sebou dvoudenní 

maraton natáčení patnácti dílů najednou, pro-

tože studio, které používáme, je nasmlouvané 

jen na krátkou dobu. K tomu si přičtěte, že 

musím napsat všechny úvodní řeči, spojováky, 

musím znát detailně příběhy zúčastněných, 

abych na ně mohla reagovat ve studiu… A do 

toho přišly Duety a náročné pěvecké zkoušky. 

Přiznám se, že jsou chvíle, kdy to zvládám jen 

s vypětím sil.“ 

Co vám pomáhá relaxovat? 

„Zvláštní je, že vás to vyčerpává a dobíjí záro-

veň. Hlavně Pošta je strašně silná emocionální 

nálož. Ale na fyzičku dbát musím, to jsem si uvě-

domovala hlavně při Duetech. Dříve jsem hodně 

cvičila pilates, skákala na trampolíně, chodila na 

spinning, ale teď je toho času přece jen míň.“

Toto číslo Inspirace Euronics vychází těs-

ně před Vánoci. Jak budou u vás ty letošní 

vypadat? 

„Abych řekla pravdu, nemám vůbec čas na 

ně myslet. Letos to bylo poměrně hektické, 

protože jsme koupili ve Kbelích domek z roku 

1928, který však potřeboval kompletní rekon-

strukci. Před nedávnem jsme se stěhovali 

a ještě nemáme ani dokončenou instalaci ku-

chyňské linky…“ 

A co nějaké novoroční předsevzetí?

„V minulých letech na to nějak nedošlo. A le-

tos? Budu o tom aspoň přemýšlet.“ 

Děkuji za rozhovor.

ESTER JANEČKOVÁ • ROZHOVORROZHOVOR • ESTER JANEČKOVÁ

MI VŠICHNI FANDILI
DOMA

Se syny Cyrilem (vlevo) a Krištofem a manželem Zdeňkem.

Ačkoliv vystudovala DAMU, stala se Ester Janečková hlavně empatickou moderátorkou „show 

plné emocí“ – Pošta pro tebe. Od tohoto podzimu je však všechno jinak. Ester nejdřív zazářila 

v nové komedii Tomáše Vorla Ulovit miliardáře, a pak ještě přibrala mikrofon a navrch Kamila 

Střihavku v televizních Duetech.

Nejlepší způsob trávení volného času? Opět mezi 

lidmi, třeba společný sport, jako v tomto případě.

Curriculum vitae… 

Ester Janečková (*1972): Mode-

rátorka a herečka je dcerou literární 

historičky a mluvčí Charty 77 Marie Rút 

Křížkové a režiséra a dramatika Oty 

Ornesta. Ten se však v pátém měsíci 

těhotenství s její matkou rozešel a po 

svém uvěznění v rámci pronásledování 

signatářů Charty 77 omezil kontakty 

na minimum. Po maturitě na střední 

zdravotnické škole vystudovala DAMU, 

ale coby herečka se představila až 

letos. Zlákala jí totiž práce v televizi, 

začala moderovat magazín „Sama 

doma“ a později i show „Pošta pro 

Tebe“, kde účinkuje dodnes. Je vdaná 

za chirurga Zdeňka Janečka, se kterým 

má dva syny – Krištofa (13) a Cyrila (10). 

Má ráda italskou kuchyni, fi lm Někdo to 

rád horké a jak říká, její největší sen je 

„nepřestat nikdy snít“.
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Počítač pro seniory

Kniha už názvem ur-

čená široké skupině 

těch, kteří jsou typicky 

v důchodovém věku 

a chtějí vstoupit do 

světa počítačů nebo 

se stát znalejšími. To 

znamená nejen si tře-

ba zahrát slovní fotbal 

na internetu, ale zfor-

mátovat text ve Wordu nebo třeba pomoci 

vnukovi se základními operacemi v Excelu. 

Autor se tato a další témata snaží vysvětlit pří-

stupnou formou a většinou se mu to i daří.

Zaměřil jsem se zejména na stránky s inter-

netem, protože to je už dlouho u seniorů nej-

frekventovanější téma. Kapitola je zpracována 

slušně, ale místy zbytečně podrobně. Stači-

lo by orientovat se na portály a vyhledávače 

z domácího prostředí obohacené maximálně 

o Google. K čemu je českému seniorovi Al-

tavista či Yahoo, dost dobře nevím. Pro příští 

vydání bych také doporučoval pečlivěji zvážit, 

jaké obrazovky zveřejnit (jen domácí), a místo 

prosazování názorů a stylu práce autora, což 

je místy bohužel hodně vidět, se více zamyslet 

nad tím, co takový senior skutečně potřebuje. 

Rozhodně to nebudou minoritní vyhledávače, 

zahraniční portály či vícesloupcová sazba.

Celkově vzato je však kniha srozumitelná a po-

stupy v ní názorně uvedené, většinou dobře 

vysvětlené, a to včetně částí uvozených jako 

„Tip“, „Důležité“ apod. Doporučuji selektivní 

čtení s orientací pouze na české prostředí.

Velká kniha tipů a triků 
pro iPhone

Trojice zahraničních autorů tuto knihu pojala 

opravdu z gruntu. Dozvíte se tak například i to, 

že v iPhonu máte vlastně k dispozici výkon-

ný počítač a jak ho tedy lze tímto způsobem 

upravit. Velice zají-

mavá je část věnova-

ná dodatečné výuce 

dalších slovíček pro 

odstranění gramatic-

kých chyb či zrcadlení 

obrazu z iPhonu přes 

televizní výstup. 

Líbily se mi i praktické 

a obecně platné rady 

typu „Pokud jste si váš iPhone odblokovali, 

neaktualizujte jeho fi rmware ihned poté, co 

vyjde nová verze“. Redakce (nebo překlada-

tel) také neopomněla uvést ceny přepočítané 

do Kč, což bohužel není pravidlem, a také 

v tomto směru upravila rejstřík, který po na-

mátkovém projetí nevykazoval chyby. 

Kniha není určena pro běžné uživatele, i když i ti 

by si zde něco našli. Je spíše pro ty zkušenější 

a znalejší. Kdo má zájem, tady se určitě vyřádí.

Vypadej mladší

Tohle je dárek, který 

si ideálně kupte sama 

sobě. A dárek oprav-

du užitečný, i když zá-

kladní líčicí postupy tu 

nehledejte. Je pro ty 

z vás, které se dostá-

vají do věku (řekněme 

nad 35, resp. 40), kdy 

cítí, že by se jim trocha 

tipů a triků hodila. A právě o tom tahle kniha 

od profesionálního maskéra a vizážisty je. Ten 

záhy upoutá prohlášením, že řasenka pat-

ří mezi několik málo věcí, které by si s sebou 

vzal na opuštěný ostrov. Mě neznalého zaujala 

i část „Nezbytné pomůcky“, kde se mj. mluví 

o štětcích z poníka a veverky (to je prý jednič-

ka). Snad každou z vás potěší řada příkladů 

líčení ukázaná na konkrétních ženách různých 

typů, a to včetně modelace obličeje (kapitola 

„O pět let mladší a dvě a půl kila lehčí“). Velký 

prostor je věnován i tomu, jak odstranit napří-

klad povislé oči, jak je zúžit či rozšířit, přičemž 

vše doprovázejí náčrty a podrobný postup. Oči 

jsou zkrátka okna do duše...

P. S. Názor na tuto knihu jsem odposlechl 

od dvou žen zcela rozdílných typů, takže mě 

berte spíše jako tlumočníka. Pro jednu nebyla 

zcela vhodná, protože má to štěstí, že se stále 

ještě téměř nepotřebuje líčit. Druhá naopak 

ocenila její užitečnost ve velice praktických 

radách shrnutých na jednom místě.

Kapesní slovník česko-kočičí 
a kočko-český

S podtitulem „160 slov, 

která se musíte naučit, 

abyste plynně hovořili 

kočičí řečí“ se v knih-

kupectví ocitá půvab-

ná a místy i vtipná 

knížečka o kočkách 

a jejich majitelích. Tedy 

hlavně o typických si-

tuacích, do nichž se 

všichni společně dostávají, co si o nich myslí 

(ti i ti) a jak na ně reagují. 

Kniha má tři části – zprávy vysílané kočkou pá-

novi, zprávy od pána kočce a interakce mezi 

kočkou a kočkou. Odpovědi jsou uvozeny slovy 

„Názor veterináře“, což bude zřejmě autor Jean 

Cuvelier, protože ilustrace obstaral Christophe 

Besse (kniha je původem z nakladatelství Laro-

usse). To se ovšem nikde nedozvíte a právě ta-

hle informace je jediná (něco o autorovi), kterou 

v knize postrádám. Jinak je příjemná nejen co 

do obsahu a formy, ale příjemné jsou i ilustra-

ce, rejstřík klíčových slov a vzájemné odkazy 

u jednotlivých otázek a odpovědí. Namátkou 

jsem je prozkoumal a nenarazil na jediný špat-

ný. Po konzultaci s dlouholetou chovatelkou 

bude užitečná nejen začátečníkům, ale i zdat-

nějším majitelům, i když některé nápady jsou… 

No, posuďte sami.

KNIHY • ZÁBAVA

Vánoční číslo je vánoční číslo, a tak jsme pro vás tentokráte připravili i pár tipů na knižní dárky. 

Výběr je pestrý – najdete v nich něco z mobilů, něco z počítačů, něco pro krásu a něco dokonce 

i pro kočku J.

PRO KAŽDÉHONĚCO
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Bourne Trilogy

V prvním díle ztratí pa-

měť, ve druhém i pří-

telkyni a ve třetím se 

všemi zúčtuje. Příběh 

agenta Jasona Bourna 

patří k těm nejnapí-

navějším a nejlepším 

trilogiím, jaké kdy byly 

natočeny. Není bez za-

jímavosti, že první díl 

se točil v Praze. Poznáte v něm například Peč-

kův palác a další místa v centru. Každý fi lm 

lze koupit zvlášť i v rámci speciální kolekce. 

Bonusů je na každém disku mnoho. Tvoří je 

převážně vystříhané a nepoužité scény, které 

jsou bohužel prezentovány pouze v rozlišení 

SD (standardním, rozumějte PAL). Stejně tak 

krátké dokumenty k jednotlivým aspektům fi l-

mu. Jde pouze o čtyř-, maximálně šestiminu-

tové fi lmečky, kterých však na disku najdete 

vždy několik. Díky funkci U-Control a „picture 

in picture“ můžete během fi lmu sledovat zá-

běry z natáčení či dokonce GPS pozici jednot-

livých lokací, ve kterých se děj odehrává.

Sněhurka a sedm trpaslíků

Legendární kreslený 

fi lm byl prvním celo-

večerním mluveným 

snímkem v kinech. Dis-

ney na něm vydělal to-

lik, že si mohl postavit 

zcela nové studio. Z fi l-

mu zbylo mnoho nepo-

užitých scén a fi lmaři 

uvažovali o natočení 

druhého dílu. Nikdy k tomu nedošlo, ale vy-

střižené scény i jeho hrubý nákres si můžete 

prohlédnout díky bonusům na jednom ze dvou 

Blu-ray disků. Kromě toho si lze udělat virtu-

ální procházku studiem, seznámit se s autory 

a dozvíte se také, jak je Disney motivoval, aby 

ve fi lmu bylo co nejvíce vtipů. Bonusů je tolik, 

že prostý výčet by byl delší než tahle strana… 

V neposlední řadě je zde i prastarý animovaný 

kraťas Babes in the Woods. Více než polovina 

je navíc v HD rozlišení. Zrestaurovaný obraz 

hlavního fi lmu je naprosto vynikající a fakt, že 

vznikl před 72 lety, na něm není znát. Součástí 

platinové edice je i DVD verze.

Lara Croft – Tomb Raider

Film z roku 2001 zao-

stává za ostatními dějo-

vě i obrazově. První 

minus je vzhledem 

k žánru pochopitelné. 

Jde o akční jízdu, kde 

zbytečná logika nemá 

příliš prostoru. Ovšem 

v době, kdy v HD občas 

slušně vysílá i televize Nova, je vypuštění 

takhle obrazově nevyrovnaného Blu-ray disku 

odvážné. Nejhorší na tom je, že chvílemi je 

vše naprosto v pořádku, ale najednou začne 

obraz zrnit. Ztrácí se kresba a snímek je neos-

trý. V první části jsou dokonce vidět nečistoty 

na fi lmu. Druhá půle pak působí už velmi 

dobře. Nejzajímavější základ bonusů tvoří 

fi lmy o fi lmu, které mají dohromady 75 minut. 

Nechybí ani vymazané scény, které bych 

po jejich zhlédnutí rád viděl i přímo ve fi lmu. 

Za podívání stojí i alternativní dvouminutová 

úvodní sekvence fi lmu.

Watchmen

Letošní novinka vyšla hned ve dvoudiskové 

speciální verzi a je jedním z fi lmů, které si, ač 

se vám třeba nebude líbit po obsahové strán-

ce, budete občas pouštět kvůli nádhernému 

obrazu a zvuku. Film je doslova ponořen do 

stínů a tmy. Přeci jen jej točil Zack Snyder. Kdo 

viděl 300: Bitva u Thermopyl, ví, co má čekat. 

Kultovní komiks Alana Moora začíná nálezem 

mrtvého superhrdiny… Všechny detaily, kte-

ré mají být vidět, jsou 

opravdu vidět i v těch 

nejtmavších scénách. 

Šum ani neostrost zde 

nemají žádné místo. 

Dokonalý kontrast, 

saturace… Zvuk lep-

ší být asi ani nemůže. 

Zakódován v DTS-HD 

Master audiokodeku 

jej lze využít jako re-

ferenční. Nechybějí bonusy v HD kvalitě a BD 

Live, kde najdete několik trailerů na jiné fi lmy. 

V době uvedení fi lmu v USA si zde bylo možné 

i popovídat přímo s režisérem. 

Krvavý diamant

Poměrně dost krvavý, 

ale také inteligentní fi lm 

o pašerákovi diamantů, 

který není až tak zlý. 

Jak by také mohl, když 

jej hraje Leonardo di 

Caprio. Krvavý dia-

mant rozhodně nepa-

tří mezi fi lmy, na nichž 

budete známým doka-

zovat, jak vaše kino skvěle hraje. Po zvukové 

stránce je vše v pořádku a v excelentní kvalitě 

bez jediné chyby. Surroundové reproduktory 

jedou naplno téměř pořád. Vychutnáte si dy-

namickou hudbu plnou afrických bubnů, výbu-

chy i střelbu. Dolby TrueHD jak má být. Bohu-

žel však pokulhává obraz. Zejména v tmavých 

scénách je velmi zrnitý a zklamáním je i barev-

nost. Naopak denní scény a zejména venkovní 

obrazy jsou ostré jako břitva a plné detailů, jak 

se na rozlišení Full HD sluší.

text: Jan Kužník, foto: archiv autora

ZÁBAVA • BLU-RAY

Klasický animovaný fi lm Sněhurka a sedm trpaslíků je starý přes 70 let (1937), přesto nabízí rela-

tivně lepší obraz než nedávný kinohit Lara Croft Tomb Raider. Po obrazové stránce je zklamáním 

i výborný thriller Krvavý diamant. Naopak naprosté obrazové orgie divákovi poskytne komiksová 

jízda Watchmen. Ovšem pro fanoušky skutečně napínavých a kvalitních detektivek/thrillerů vyšla 

na Blu-ray Bournova trilogie. Všechny fi lmy jsou doplněny velmi bohatými bonusy a v případě Sně-

hurky dostanete ve speciální edici dokonce i ten samý fi lm na DVD. Disney se totiž tentokrát rozhodl 

vydat nejprve Blu-ray, DVD pak samostatně až o několik týdnů později.

I STARÉ FILMY MOHOU MÍT
ŠPIČKOVÝ OBRAZ
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Pekárna mimo jiné dokáže vytvořit prostře-

dí ideální pro veškerá kynutá těsta, takže se 

vaše buchty a koláče velmi rychle vyrovna-

jí těm, které kynuly v peřinách vaší babičky. 

A protože moje stará pekárna po mnoha le-

tech dosloužila, pořídila jsem si nový model 

Moulinex OW 500331. Umožňuje automatické 

pečení pouhým vložením ingrediencí a zvo-

lením příslušného programu, což jsem tedy 

hned využila…

Vánoce tradičně: vánočka

Tahle v domácí pekárně upečená vánočka vo-

nící vanilkou a mandlemi dodá vašemu domo-

vu tu správnou chuť a vůni tradičních Vánoc.

Potřebujeme:

• 250 ml mléka

• 1 vejce a 1 žloutek navíc (ideální jsou sa-

mozřejmě domácí)

• 1 rozšlehané vejce na potření

• 80 g rozpuštěného másla 

• 1 lžíce rozpuštěného sádla 

• 300 g polohrubé mouky 

• 200 g hladké mouky

• 120 g cukru krupice

• 1 vanilkový cukr (jedno balení)

• 2 lžičky sušeného droždí, případně nece-

lou kostku čerstvého (40 g)

• špetku soli

• hrst hrozinek (asi na hodinu namočených 

do tuzemáčku :))

• nasekané mandle

• plátky mandlí na posypání

Postup: Do pekárny chleba vložíme nejdříve 

tekuté ingredience (vajíčko, žloutek navíc, más-

lo a sádlo), poté přisypeme mouky, cukr, sůl 

a droždí. Pekárnu zapneme na program „těsto“. 

Těsně před koncem hnětení přisypeme hrozin-

ky a nasekané mandle. Podle toho, co má ráda 

vaše rodina, můžete místo mandlí přidat klidně 

vlašské ořechy, kandované ovoce apod. 

Po skončení programu ignorujeme pípnutí pe-

kárny a těsto necháme dál kynout. Klidně si 

můžeme mezitím dát kávu se sousedkou nebo 

vyrobit vánoční výzdobu… 

Po předepsaném „odpočinku“, který může tr-

vat klidně i tři čtyři hodiny, si rozdělíme těsto na 

potřebný počet dílů (tak, jak jste zvyklí) a za-

čneme splétat vánočku. Pokud jste začátečník 

či začátečnice, bude pro vás nejjednodušší 

a zároveň nejrychlejší výroba „třípruhové“ vá-

nočky. Ta by vypadala takto a bylo by k ní po-

třeba 8 dílů: Z bochánků těsta vytvoříme ručně 

stejně dlouhé prameny. Ze tří vyrobíme první 

vánočkové patro tak, že odprostřed spleteme 

klasický cop. Položíme ho na plech vyložený 

pečicím papírem a mírně zploštíme dlaní. Dru-

hé patro vytvoříme stejným způsobem, položí-

me ho na první a konce zahneme dospod celé 

vánočky. Potom spleteme poslední dva prame-

ny a položíme na předchozí dvě patra a konce 

opět zahneme dospod.

Vánočku necháme ještě asi 20 minut kynout na 

plechu. Mezitím rozehřejeme troubu na 225 °C 

a těsně před vložením do trouby ji potřeme roz-

šlehaným vajíčkem a posypeme plátky mandlí.

Na 225 °C pečeme prvních asi pět minut 

pro krásnou barvu, poté troubu stáhneme 

na 150 °C na dalších 20 minut a posledních 

20 minut už pečeme jen na 100 °C. 

Vánoce moderně: šlehačkové 
muffiny s čokoládovou polevou

Tyhle jednoduché muffi ny určitě potěší vaše 

přátele i děti. V případě, že k nim naservírujete 

šálek dobré kávy nebo horké čokolády, budou 

se k vám rádi vracet.

Potřebujeme:

• 4 vejce

• 250 ml smetany ke šlehání

• 170 g cukru (moučka)

• 2 vanilkové cukry (dvě balení)

• 250 g hladké mouky

• 1 prášek do pečiva (jedno balení)

Na ozdobu:

• 80 g čokolády na vaření 

• 2 lžíce smetany ke šlehání

• cukrové zdobení

Postup: Vejce se smetanou, cukrem a vanil-

kovými cukry spolu ušleháme. Přidáme mou-

ku smíchanou s práškem do pečiva a znovu 

prošleháme. Ideální je použít výkonný ku-

chyňský robot, který ingredience krásně spojí 

a načechrá tak, abyste dosáhli toho nejlepší-

ho výsledku.

Těstem naplníme formu na muffi ny jen do 

3/4 výšky. Formu můžeme předem vymazat 

nebo vyložit papírovými košíčky. Vše dáme 

asi na 30 minut péct  do trouby předehřáté 

na 180 °C. Po vychladnutí polijeme bábovičky 

čokoládovou polevou a ozdobíme.

ZÁBAVA • VAŘENÍ

Pekárnu chleba vlastním už několik let. Od té doby jsme si zamilovali nejen domácí chléb, ale také už 

téměř neslyším od mého tatínka slova „holka, ty ses neměla ještě vdávat – ani buchty udělat neumíš…“ 

Pekárna je perfektním pomocníkem i v předvánočním období.

DOMÁCÍ VÁNOČKAS DOMÁCÍ PEKÁRNOU

Máte zajímavé a pokud možno 

původní recepty? 

Pošlete nám je, my je vyzkoušíme 

a o ty nejlepší se podělíme s ostatními.

Vy pak budete mít navíc šanci získat 

jako odměnu něco zajímavého do 

kuchyně. 

Tipy

• Nesnažte se ošidit ingredience, 

včetně vanilkového cukru.

• Jestliže nevíte jak na pletení 

vánočky z více pruhů, podívejte se 

na YouTube (zadejte „vánočka“).

• Pokud nemáte formu na muffi ny, 

můžete použít košíčky z pečicího 

papíru. Jen dejte aspoň tři do 

sebe, aby udržely váhu těsta.

Znění tajenky křížovky pošlete nejpozději do do 13. ledna 2010 elektronickou poštou na adresu: inspirace@euronics.cz nebo poštou na adresu vydavatele časopisu: 

Euronics ČR a. s., Prštné-Kútiky 637, 760 01 Zlín. Do předmětu e-mailové zprávy nebo na obálku uveďte heslo INSPIRACE EURONICS. Abyste mohli vyhrát, musíte správně vyluštit 

znění tajenky křížovky. Výherci budou zveřejněni v příštím čísle časopisu, které vyjde 12. února 2010.

KŘIŽOVKA • ZÁBAVA
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Vyhrajte 3x tyčový mixér Moulinex

Ponorný mixér
DDJ 242 Turbomix Plus
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Za oněch skoro dvě stě let se Mora stala oblí-

benou českou značkou, která se velmi dobře 

zapsala do povědomí uživatelů nejen u nás 

a v celé Evropě, ale i v dalších zemích světa. 

Od roku 2005 je fi rma Mora Moravia součástí 

skupiny Gorenje. Reportáž přímo z tohoto zá-

vodu jsme přinesli v Inspiraci Euronics 3/2005, 

ze zkušebny výrobků v čísle 3/2007. Dnes se 

podrobněji podíváme na to, co Mora nabízí ve 

vestavných spotřebičích. 

Pečení a vaření klasicky 
i „po česku“

V širokém sortimentu pečicích trub najdete 

jednoduché levné modely, ale také multifunkč-

ní horkovzdušné přístroje vybavené elek-

tronickým řízením a displejem s dotykovým 

ovládáním, pomocí kterého můžete pohodlně 

vybrat typ pokrmu a trouba sama nastaví vše 

potřebné. Pochopitelně lze také mít pečení 

pod vlastní kontrolou a nastavit způsob, tep-

lotu i čas ručně. 

Široký rozsah teplot od 50 °C do 250 °C 

umožňuje všechny způsoby pečení, ale také 

sušení či rozmrazování. Vyšší modely jsou vy-

baveny třemi výsuvnými teleskopickými rošty, 

které zajistí vysunutí celého plechu mimo pro-

stor trouby a tím snadný přístup a manipulaci. 

Tři úrovně pečení u multifunkčních trub dovolí 

přípravu více pokrmů zároveň. 

Výrobce myslí i na snadné čištění vnitřního pro-

storu trouby, které zajišťuje vysoce hladkým 

smaltem Eco Clean Enamel a funkcí pomáha-

jící odstraňovat nečistoty pomocí vodních par. 

Po ukončení programu stačí smalt otřít. 

Často opomíjenou výhodou trub Mora je vy-

bavení opravdu hlubokým pečicím plechem, 

na kterém upečete i klasické české buchty 

„honzovky“, a rozložení výkonů topných tě-

les přesně podle specifi ckých potřeb české 

kuchyně.

Mikrovlnné trouby jsou řešeny v nerezovém 

designu včetně krycího rámečku určeného 

pro vestavění. Až na jedinou výjimku dispo-

nují mikrovlnným výkonem 900 W a 23litro-

vým prostorem. Vybírat můžete podle způ-

sobu ovládání i vybavení přístroje programy, 

funkcemi a grilem. Onu výjimku tvoří trouba 

určená svojí menší hloubkou pro vestavění 

do malé horní skříňky kuchyňské linky. Zde 

je pro vnitřní objem 17 litrů využit mikrovlnný 

výkon 700 W. 

V sortimentu varných desek Mory je znát 

nástup indukčního vaření, které zde najdete 

i v úzkém 30cm provedení ”domino“. Vyba-

vením indukcí může být automatické vypnutí 

po odebrání nádobí nebo po určitém čase bez 

obsluhy desky. Ve výbavě indukčních i sklo-

keramických desek nabízí i funkci Sprint pro 

krátkodobé navýšení výkonu, časování vybra-

ných zón nebo dětskou pojistku. Mezi plyno-

vými deskami si vyberete z různých designů. 

Běžnou součástí je zpravidla elektrické zapa-

lování v knofl ících a můžete zvolit variantu ho-

řáku s pojistkou Stop Gas.

Mora také vyrábí takzvané vestavné sporá-

ky. Jsou to spotřebiče určené speciálně pro 

„sporákové“ uspořádání (trouba s varnou 

deskou nad ní), přičemž je využito jednotného 

ovládání obou přístrojů na společném pane-

lu trouby. Výhodou tohoto uspořádání je více 

místa na varné desce, její jednodušší kon-

strukce a tradiční vzhled. Nevýhodou jediná 

možnost umístění.

Kam s párou?

Zapomenout nesmíme ani na odsavače par, 

které značka nabízí v opravdu široké škále 

provedení. Od ostrůvkových pro designové 

kuchyně přes klasické komínové až po odsa-

vače přizpůsobené potřebám malých panelá-

kových kuchyní, kde se staré výrobky obtížně 

nahrazují. 

Nejvýkonnější typy odsají více než 800 m3 

vzduchu za hodinu a chlubit se mohou také 

velmi tichým provozem (okolo 46 dB) nebo do-

tykovým ovládáním s LED displejem. Běžným 

vybavením jsou i kovové tukové fi ltry, které 

s lze s výhodou mýt v myčce nádobí.

Jen v AAA

O čistotu špinavých talířů se postará Mora 

pomocí myček nádobí, které jsou vybaveny 

automatickými programy včetně Eco a pro-

gramy pro rychlé mytí. Nejdůležitější však je, 

že všechny myčky v letošní nabídce jsou ve 

třídách AAA (energetická, mytí i sušení) a vy-

brat si můžete z vestavných i plně integrova-

ných myček.

Dvakrát chlazení

Mora nezapomíná ani na vestavné chlazení, 

i když v katalogu najdete jen dva modely: kom-

binovanou chladničku a chladničku s odděle-

nou vnitřní mrazicí přihrádkou. Oba výrobky 

jsou v energetické třídě A a mají na povrchu 

skříně aplikovanou ochranu proti bakteriím na 

bázi stříbra.

PORADNA • DOMÁCÍ SPOTŘEBIČEDOMÁCÍ SPOTŘEBIČE • PORADNA

Asi každý z nás zná Moru jako tradiční českou značku. Málokdo z nás však ví, že továrna, která 

dodnes pracuje v Mariánském údolí poblíž Olomouce, vznikla již v roce 1825 jako železářská huť 

a příští rok tedy oslaví 185. výročí svojí existence. Nyní už pod křídly slovinské Gorenje.

VESTAVBY
MORA

POD VLAJKOU

V případě varné desky MECKT 610 FX (10.990 Kč) vychází výrobce vstříc potřebám 

většiny rodin na rychlé a účinné ohřívání vody pro přípravu čaje, kávy nebo pokrmů 

tím, že přímo do povrchu varné desky integruje nerezovou varnou konvici o objemu 

1,7 litru. Podle průzkumů, které musím potvrdit z vlastní zkušenosti, využívá i velká 

rodina při vaření současně maximálně 3 varné zóny. Varná konvice, trvale zapojená 

v zásuvce, na kuchyňské lince často překáží. Integraci varné konvice do sklokeramic-

ké desky se třemi hi-light zónami hodnotím jako dobrý nápad. Zóny jsou vybaveny au-

tomatickým bezpečnostním vypínáním, dětskou pojistkou i časováním (1–99 minut).

Dobře vybavená multifunkční pečicí trouba Mora VT 19 (19.990 Kč) s devíti funkcemi 

a automatickým nastavováním teploty je přizpůsobena pro montáž do výšky trupu 

bočním otevíráním dveří, které je přestavitelné na levou nebo pravou stranu. Díky po-

hodlné a znatelně bezpečnější manipulaci s potravinami je tento způsob montáže trub 

stále oblíbenější. Vedle energetické třídy A přináší i neobvyklý rozsah teplot od 40 °C 

do 250 °C se speciálním rozmrazovacím programem a funkcí Power Gril. Stejně výji-

mečná je v řadě výrobků Mora samočisticími katalytickými vložkami, kterými se stará 

o čistotu svého vnitřního prostoru. V příslušenství jsou dodávány dva pečicí plechy, 

rošt, opékací rošt a držáky pro bezpečnou manipulaci s plechy i roštem.

Výsuvný odsavač Mora 5718 

(6.990 Kč) se šířkou 60 cm v nerezo-

vém provedení je určen pro vestavění 

do skříňky. Díky výsuvné části můžete 

při vaření účinně likvidovat páry i pa-

chy, přestože odsavač bude jen nená-

padnou součástí kuchyňské linky, což 

je výhoda zejména v malých bytech. 

Odsavač vymění za hodinu až 600 m3 

vzduchu, který může odtáhnout mimo 

místnost nebo pomocí uhlíkového fi l-

tru recirkulovat. V obou případech je 

využit i kovový tukový fi ltr, omyvatelný 

v myčce nádobí. Ovládání tří stupňů 

výkonu i dvou halogenových svítidel 

je provedeno tlačítky s indikací zvole-

ného stupně na displeji.
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PRAHA

Praha 1
ELEKTRO EURONICS

OC PALLADIUM
nám. Republiky 1
tel.: 577 055 870

Praha 4
ELEKTRO EURONICS

OD DBK
Budějovická 1667/64

tel.: 577 055 790

ELEKTRO EURONICS
OC NOVODVORSKÁ 

PLAZA
Novodvorská 136
tel.: 577 055 845

ELEKTRO EURONICS
OC GALERIE BUTOVICE

Radlická 117
tel. 848 300 404

Praha 9
ELEKTRO EURONICS

GALERIE FÉNIX
Freyova 35

tel.: 577 055 850

Praha 10
ELEKTRO EURONICS

OC EUROPARK
Nákupní 389/2-3
tel.: 577 055 740

STŘEDOČESKÝ

KRAJ

Brandýs n. L.-Stará 
Boleslav

ELEKTRO PECKA
Maxe Švabinského 112

tel.: 326 912 730

Čelákovice
KASPO ELEKTRO

Sedláčkova 53
tel.: 326 995 665

Kolín
OPA

Politických vězňů 30
tel.: 321 728 111

Lysá n. Labem
ELEKTROCENTRUM

nám. Bedřicha Hrozného 
185

tel.: 325 551 051

Mělník
ELEKTRO EURONICS

FAMILY CENTER
BezruČova

tel.: 577 055 835

Mladá Boleslav
ELEKTRO EURONICS

BONDY CENTRUM
tř. Václava Klementa 

1459
tel.: 577 055 830

Neratovice
ELEKTRO PECKA
Masarykova 585
tel.: 315 688 300

Nymburk
ELEKTRO SKUHROVEC

Palackého 119
tel.: 325 514 890

Příbram
ELEKTRO DVOŘÁČEK

Prokopská 14
tel.: 318 623 613

LIBERECKÝ

KRAJ

Česká Lípa
ELEKTRO EURONICS

OD ANDY
Erbenova 2906

tel.: 487 825 760

Jablonec n. Nisou
HORÁK ELEKTRO

Budovatelů 6
tel.: 483 315 028

Jilemnice
ELEKTRO DVORSKÝ

Dolení 35
tel.: 481 544 004

Liberec
ELOS

OC INTERSPAR
Budyšínská 1400
tel.: 485 110 233

ELOS
OC NISA

České mládeže 456
tel.: 482 317 826

Nový Bor
KAMENNÝ OBCHOD
B. Egermanna 1000

tel.: 487 710 240

Stráž n. Nisou
ELOS

Oblouková 102
tel.: 485 159 034

ÚSTECKÝ

KRAJ

Děčín
ELEKTRO EURONICS

28. Října 1216/2
tel.: 577 055 785

Děčín-Podmolky
ELEKTRO EURONICS

OC JORDANKA
Tržní 1873

tel.: 577 055 715

Litoměřice
ELEKTRA H-CENTRUM

Dominikánská 1
tel.: 416 735 337

ELEKTRA H-CENTRUM
Želetická 5

tel.: 416 574 275

JAN ŠÍPEK - ELEKTRO
Mírové nám. 25
tel.: 416 731 607

JAN ŠÍPEK - ELEKTRO
Tolstého 22

tel.: 416 735 153

Louny
ELOPS

Mělecká 2638
tel.: 415 670 003

Lovosice
UNIMA

Osvoboditelů 15
tel.: 416 532 458

Most
ELEKTRO EURONICS

OC INTERSPAR
Velebudická 3270
tel.: 577 055 710

UNIMA
Lipová 675/33

tel. 476 125 216

Roudnice n. Labem
UNIMA
OD ŘÍP

Špindlerova 812
tel.: 415 652 060

Teplice
ELEKTRO EURONICS

Masarykova 1800
tel.: 577 055 795

ELEKTRO EURONICS
OC INTERSPAR
Nákladní 3201

tel.: 577 055 855

Ústí n. Labem
ELEKTRO EURONICS

OC FORUM
Malá Hradební

Tel.: 577 055 890

ELEKTRO EURONICS
HrnČíŘská 9/6

tel.: 577 055 815

UNIMA
Špitálské nám. 1060/2

tel.: 475 210 091

Varnsdorf
AB ELEKTRO - BUKÁ-

ČEK
Legií 2236

tel.: 412 371 800

Žatec
KALMAT

U Odborů 248
tel.: 415 710 762

KALMAT
Masarykova 324
tel.: 415 711 248

KARLOVARSKÝ

KRAJ

Aš
ELEKTRO EURONICS

Hlavní 2521/103
tel.: 577 055 760

Karlovy Vary
ELEKTRO „S“

Buchenwaldská 7
tel.: 353 449 288

Klášterec n. Ohří
ELEKTRO BAŠUS

Polní 782
tel.: 474 375 556

Mariánské Lázně
E+B ELEKTRO
Nákladní 497

tel.: 354 622 856

Ostrov n. Ohří
ELEKTRO „S“
Lidická 1201

tel.: 353 612 734

Sokolov
STACE ELEKTRONIC

Staré Náměstí 20
tel.: 352 603 250

Velká Hleďsebe
E+B ELEKTRO

Klimentovská 152
tel.: 354 622 447

PLZEŇSKÝ

KRAJ

Domažlice
ELEKTROMARKET

nám. Míru 68
tel.: 379 768 695

Klatovy
ELEKTROMARKET

U Bílé věže
KŘížová 162

tel.: 376 315 604

ELEKTROMARKET
5. května 137

tel.: 376 324 008

Plzeň
ELEKTRO KREJCAR
(kuchyňské studio)

Dvořákova 12
tel.: 377 421 516

ELEKTRO KREJCAR
Klatovská 61

tel.: 377 673 086

ELEKTRO KREJCAR
Lochotínská 18

(nad Kaufl andem)
tel.: 377 541 516

Rokycany
ELEKTRA ELZA
Malé nám. 99/I

tel.: 371 724 338

Sušice
ELEKTROMARKET 

SUŠICE
T. G. Masaryka 156

tel.: 376 528 890

Tachov
ELEKTRO EURONICS

tř. Míru 2117
tel.: 374 720 246

JIHOČESKÝ

KRAJ

České Budějovice
ELEKTRO EURONICS

OC IGY
Pražská 1247/24
tel.: 577 055 820

ELEKTRO U HELMICHŮ
Otakarova 2

tel.: 386 353 400

Jindřichův Hradec
ELEKTRO PESTRO

Jiráskovo předm. 3690/5
tel.: 384 323 998

Milevsko
CALTA-K

Masarykova 258
tel.: 382 522 549

Písek
LIBOR BÍSEK - VERA

OD PPP
Alšovo nám.

tel.: 382 211 411

Tábor
ELEKTRO EURONICS

OC INTERSPAR
Chýnovská 3049
tel.: 577 055 860

Vimperk
LIBOR BÍSEK - VERA

K. Weise 502
tel.: 382 211 411

Vodňany
LIBOR BÍSEK - VERA

nám. Svobody 8/1
tel.: 383 385 089

KRAJ

VYSOČINA

Bystřice 
n. Pernštejnem

FONOREX
Masarykovo nám. 17

tel.: 556 550 000

Havlíčkův Brod
ELEKTRO VIKI

Horní 12
tel.: 569 431 050

RELAXA
Dolní 258

tel.: 569 424 562

Humpolec
MARYŠKA

5. května 314
tel.: 565 532 212

Jihlava
ELEKTRO VIKI

Masarykovo nám. 40
tel.: 567 574 015

ELEKTRO VIKI
Matky Boží 26

tel.: 567 301 108

ELEKTRO VIKI
Palackého 44

tel.: 567 301 376

ELEKTRO VIKI
budova SIKO
Brněnská 76

tel.: 725 043 856

Moravské Budějovice
ELEKTRODŮM ELMANN

Tyršova 366
tel.: 568 421 388

Nové Město na M.
OK MARKET

Komenského nám. 1481
tel.: 566 618 781

Pelhřimov
ELEKTRO VIKI

Masarykovo nám. 18
tel.: 565 383 294

Třebíč
ELEKTRO VIKI

V. Nezvala 3
tel.: 568 848 495

MAGNUM
Komenského
nám. 153/3

tel.: 568 840 569

Třešť
ELEKTRO VIKI

Malé nám.1
tel.: 567 214 153

Velké Meziříčí
OD AMICUS

Novosady 111/54
tel.: 566 523 150

Žďár n. Sázavou
OK MARKET

nám. Republiky 3
tel.: 566 620 350

PARDUBICKÝ

KRAJ

Česká Třebová
ELEKTRO FRANC
Litomyšlská 103
tel.: 465 534 540

Hlinsko v Čechách
ELEKTRO STUDIO

Resslova 239
tel.: 469 319 061

Choceň
ELKO VALENTA

Pernerova 20
tel.: 465 473 792

Chrudim
KASPO ELEKTRO

Palackého 805
tel.: 469 630 118

ELKO VALENTA
Resselovo nám. 12
tel.: 469 625 443

Králíky
ELKO VALENTA

Velké nám. 4
tel.: 465 631 233

Litomyšl
OK 1

Smetanovo nám. 77
tel.: 461 612 787

Moravská Třebová
ELEKTRO MAČÁT
Lanškrounská 34
tel.: 461 316 815

Pardubice
ELEKTRO EURONICS

AFI PALACE 
PARDUBICE

Masarykovo nám. 2799
tel.: 577 055 865

ELEKTRO MICHAEL
Palackého 2546
tel.: 466 531 630

Svitavy
OK 1

nám. Míru 79
tel.: 461 534 113

Ústí n. Orlicí
ELEKTRO FRANC
T. G. Masaryka 122

tel.: 465 525 514

Vysoké Mýto
ELKO VALENTA

PŘemysla Otakara II. 22
tel.: 465 635 764

Žamberk
ELEKTRO SOŇA

Masarykovo nám. 5
tel.: 465 614 490

KRÁLOVÉ-

HRADECKÝ KRAJ

Dvůr Králové
INZAT

Presslova 441
tel.: 499 621 406

Jaroměř
POMA ELEKTRO

Sv. Čecha 349
tel.: 491 815 404

Jičín
ELZIM

Hradecká 1249
tel.: 493 524 400

Hradec Králové
ELEKTRO MICHAEL

areál NS SEVER
tel.: 495 215 906

ELEKTRO MICHAEL
Ulrichovo nám. 763

tel.: 495 518 024

Trutnov
ELEKTRO EURONICS

OD MÁJ
Horská třída

tel.: 577 055 775

POMA ELEKTRO
OC CIHELNA

Za Cihelnou 170
tel.: 499 819 605

Vamberk
ELKO VALENTA
Žamberská 28

tel.: 494 541 535

Vrchlabí
ELEKTRO DVORSKÝ

(IT centrum)
Krkonošská 16

tel.: 499 424 111

OLOMOUCKÝ

KRAJ

Jeseník
ELEKTROMARKET

Lipovská 325/17
tel.: 584 401 266

Litovel
ELEKTRO TOM
PŘíČná 1272/9

tel.: 585 341 819

ELEKTRO TOM
Staroměstské nám. 93

tel.: 585 341 819

Olomouc
ELEKTRO EURONICS

OLOMOUC CITY
Pražská 41

tel.: 577 055 705

ELEKTRO EURONICS
OD PRIOR

8. května 24/465
tel.: 577 055 765

Prostějov
ELEKTRO EURONICS

OC INTERSPAR
Plumlovská 456
tel.: 577 055 700

Přerov
ELEKTRO EURONICS

OD PRIOR
Čechova 26

tel.: 577 055 810

Šternberk
ELEKTRO TOM
Hlavní nám. 4

tel.: 585 013 391

Šumperk
ELEKTRO FADO
Starobranská 5

tel.: 583 222 446

Zábřeh na Moravě
ELEKTRO URBÁNEK
nám. Osvobození 12

tel.: 573 411 158

Zlaté Hory
HEFKA

nám. Svobody 76
tel.: 584 425 073

MORAVSKO-

SLEZSKÝ KRAJ

Bílovec
ELEKTRO HECHTER

Slezské nám. 12
tel.: 724 969 803

Bohumín
PALKA ELEKTRO

Žižkova 306
tel.: 596 015 900

Bruntál
ELEKTROMARKET
Fügnerova 1974/20

tel.: 554 725 379

Český Těšín
ELEKTRO SIKORA

OC TESCO
Jablunkovská 2041

tel.: 777 818 444

ELEKTRO SIKORA
Hlavní 7

tel.: 558 731 773

Frýdek-Místek
ELEKTRO EURONICS

Ostravská 1553
tel.: 558 434 071

ELEKTRO EURONICS
Ostravská 1553/a
tel.: 558 630 030

Frýdlant n. Ostravicí
VICTORIA ELEKTRO

KadlČákova 1503
tel.: 558 675 629

Havířov
KLERO

Dlouhá 23
tel.: 596 820 480

Jablunkov
ROSTISLAV KŘÍŽ

Dukelská 136
tel.: 558 358 156

Karviná
ELEKTRO 

SUNN MORAVIA
tŘ. Osvobození 1636

tel.: 596 315 588

ELEKTRO SUNN
tŘ. Osvobození 1638

tel.: 596 315 599

SIKORA DUO ELEKTRO
Fryštátská 2061/55

tel.: 596 318 111

Klimkovice
ELEKTRO HECHTER

28. Října 141
tel.: 724 969 778

Kobeřice
JAMSAT

Stiborská 25
tel.: 553 657 410

Kravaře
UNIPRA 

ELEKTROMARKET
Opavská 5

tel.: 553 673 791

Krnov
ELEKTROMARKET

RevoluČní 21
tel.: 554 613 078

Nový Jičín
ELEKTRO EURONICS

OD J. MEINL
Gen. Hlaïo 25

tel.: 556 715 560

Opava
ELEKTRO EURONICS
OC TESCO SILESIA

Těšínská 44/2914
tel.: 577 055 825

TIPA
Dolní nám. 9

tel.: 553 624 944

Orlová Lutyně
SIKORA DUO ELEKTRO

Masarykova 945
tel.: 596 511 574

Ostrava
ELEKTRO MEDIA

OC LASO
Masarykovo nám. 15

tel.: 596 273 214

ELEKTRO EURONICS
OC INTERSPAR

Opavská 6201/1A
tel.: 577 055 840

KLERO
Dr. Martínka 6

tel.: 596 712 723

UNIPRA 
ELEKTROMARKET

Nádražní 42
tel.: 596 127 950

Třinec
KUČERA ELEKTRO
nám. T. G. Masaryka 

384
tel.: 558 321 657

KUČERA ELEKTRO
Oldřichovice 869
tel.: 602 344 297

ZLÍNSKÝ KRAJ

Hulín
EMEA

nám. Míru 1217
tel.: 570 570 741

Kroměříž
ELEKTRO-VIDEO ŠVA-

GERA
Husovo nám. 272
tel.: 573 331 552

Rožnov
p. Radhoštěm

4M PAVELA
Na Zahradách 164
tel.: 571 654 442

Uherské Hradiště
ELEKTRO EURONICS

Nádražní 29
tel.: 577 055 755

THERMAT
Mariánské nám. 64

tel.: 572 570 652

Uherský Brod
D+K DOMÁCÍ POTŘEBY

Masarykovo nám. 103
tel.: 572 633 125

Valašské Meziříčí
ELEKTRO EURONICS

Poláškova 32
tel.: 577 055 750

Vsetín
ELPOS

Dolní nám. 1356
tel.: 571 415 370

Zlín
ELEKTRO EURONICS

OC ZLATÉ JABLKO
Rašínova 467

tel.: 577 055 725

ELEKTRO EURONICS
NC ČEPKOV

Tyršovo nábŘ. 5496
tel.: 577 055 735

ELEKTRO EURONICS
Školní 3054

tel.: 577 055 780

ELEKTRO EURONICS
OD PRIOR

nám. T. G. Masaryka 6
tel.: 577 055 800

JIHO MORAVSKÝ

KRAJ

Boskovice
ELEKTRO MIRA

Masarykovo nám. 30
tel.: 516 453 410

Blansko
ELEKTRO KURIMAI

Rožmitálova 5/7
tel.: 516 418 585

Brno
ELEKTRO EURONICS

OC AVION
Skandinávská 128/2
tel.: 577 055 875-6

ELEKTRO EURONICS
OC MEDIAHALL

Bidláky 20
tel.: 577 055 720

ELEKTRO EURONICS
Jánská 21

tel.: 577 055 805

ELEKTRO KURIMAI
Gajdošova 10

tel.: 545 235 350

Břeclav
HB ELEKTROCENTRUM

OC TESCO
Lidická 3341/137
tel.: 519 325 279

Bzenec
ELEKTRO KVART
nám. Svobody 312

tel.: 518 384 510

Dolní Bojanovice
ELEKTRO KVART

Hlavní 187
tel.: 518 372 246

Hodonín
HOBBY ELEKTRO

Národní tř. 6
tel.: 518 321 748

Hrušovany n. Jeviškou
ELEKTRO KURIMAI

nám. Míru 85
tel.: 515 229 162

NETI
Národní tŘ. 14

tel.: 518 321 201

Ivančice
TECHNOFARM

Palackého nám. 18
tel.: 546 451 662

Kuřim
ELPRUM

LegionáŘská 1265
tel.: 541 230 661

Kyjov
ELEKTRO KVART
Jungmannova 907
tel.: 518 613 627

PAVEL RIESZ
Masarykovo nám. 40

tel.: 518 612 250

Letovice
ELPRUM

Masarykovo nám. 16
tel.: 516 474 373

Miroslav
ELEKTRO HANZEL
nám. Svobody 18
tel.: 515 334 820

Pohořelice
ELEKTRO KURIMAI

Brněnská 122
tel.: 519 424 464

ELEKTRO KURIMAI
Brněnská 1019

tel.: 519 424 722

Rosice
TECHNOFARM

Palackého nám. 30
tel.: 546 425 860

Strážnice
ELEKTRA - IVO LŽIČAŘ

Veselská 36
tel.: 518 333 170

Veselí n. Moravou
HOBBY ELEKTRO

Sídliště Hutník 1505
tel.: 518 323 125

Vyškov
LUBOŠ VYMAZAL - 

MAGNUM
Masarykovo nám. 22

tel.: 517 348 257

Znojmo
ELEKTRO HANZEL

Pražská 30
tel.: 515 220 929

ELEKTRO HANZEL
Vídeňská 46

tel.: 515 266 574
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číslo 1/2009, únor

rubriky

Kaleidoskop

Tipy: varné desky

Tipy: navigace

Soutěž: Vykročte s GoGEN do DVB-T

Poradna: Spotřeba je klíčová aneb vyměňte 

staré za nové

Zábava: Křížovka – o elektrické kartáčky 

Braun

Závěrem: výherci, příště, užitečné odkazy, Co 

nového u Euronicsu

téma

Varné desky: Bez nich to prostě nejde

Navigace: Do auta, na kolo i na turistiku

pod lupou (profi ly a testy)

Siemens supresso S70 (automatický kávovar)

Fagor AFC 2006 X (elektrický brousek)

Siemens WT 46W560BY (sušička s tepelným 

čerpadlem)

Sony 40EX1 (ultratenký LCD televizor)

Philips SDV4235 (pokojová anténa pro 

DVB-T)

Garmin Nüvi 765 (navigace)

Sony RHT-G500 (multimediální televizní stolek)

reportáž

Veletrh CES 2009: V Las Vegas jsme viděli bu-

doucnost

Výstava „Svět očima dětí“: Fotografové z dět-

ských domovů

Euronics Palladium: První z řady

cestování

Budapešť: Horká pára nad Dunajem

rozhovor

Tomáš Krejčíř: Říkejte mi „biomuž“

číslo 2/2009, duben
rubriky

Kaleidoskop

Tipy: fotoaparáty

Tipy: stolní i venkovní grily

Soutěž: S Whirlpoolem o kombinovanou troubu

Poradna: Vestavby pod vlajkou Gorenje

Poradna: Jak na úspory energie I, aneb Vařte 

nejen zdravě

Zábava: Blu-ray – Pět fi lmů, 

které musíte mít v HD

Zábava: Křížovka – o ponor-

né mixéry Moulinex

Závěrem: výherci, příště, 

užitečné odkazy, Co nové-

ho u Euronicsu

téma

Digitální televize (DVB): Dívejte se digitálně

Grilování na zahradě i v bytě: Grilování je radost

pod lupou (profi ly a testy)

Gogen PDXD 859 DVBT (DVB-T set-top box 

s DVD přehrávačem)

Blaupunkt TravelPilot 500 (navigace)

Samsung DVD-H1080 (DVD přehrávač)

Panasonic DMC-FS15 (fotoaparát)

Sony Ericsson C510 (mobilní telefon)

Electrolux EWN 14991 K Insight (pračka)

Fagor BBC-850 (stolní gril)

Goddes CL 290 (automatický vysavač)

Siemens S70 (kávovar, dlouhodobé testy)

Philips HS 8040 (holicí strojek, dlouhodobé 

testy)

reportáž

Veletrh CeBIT 2009: CeBIT na rozcestí

JVC – evropské dealerské dny: Design jako 

standard

cestování

Nizozemsko: S kapitánskou čepicí po holand-

ských kanálech

rozhovor

Alice Bendová: Dítě je teď celý můj svět

číslo 3/2009, červen

rubriky

Kaleidoskop

Tipy: odšťavňovače

Katalog extra výrobků

Tipy: přenosné A/V přehrávače

Poradna: Vestavby pod vlajkou Bosch

Seznam prodejen

Poradna: Jak na úspory energie II aneb Ná-

mraza škodí nejen silnicím

Soutěž: S Garminem do světa navigací

Zábava: Blu-ray disky pro celou rodinu

Zábava: Křížovka – o epilátory Goddess

Závěrem: výherci, příště, užitečné odkazy, Co 

nového u Euronicsu

téma

Chladničky a mrazničky: S chlazením jde 

všechno lépe

Zábava na cestách: Přehrávače audio/video, 

příjem televize, napájení na dovolené

pod lupou (profi ly a testy)

Krups Nescafé Dolce Gusto 2 (kávovar)

Siemens GT 26MA30 (pultová mraznička)

Fagor TK 500 (konvice)

Bosch MES 3000 (odšťavňovač)

Whirlpool WBC3735 (kombinovaná chladnička)

Nikon D5000 (zrcadlovka)

Gogen PTV623 (kapesní televizor s DVB-T)

Sony NWZ-W202 (MP3 přehrávač)

Hyundai HLHW 19920 DVD (televizor s pře-

hrávačem DVD)

Panasonic SDR-SW21EP (odolná kamera)

reportáž

Miss Academia 2009: Univerzitní krásky

11. festival Panasonic: Internet v televizi à la 

Panasonic

cestování

Korutany (Rakousko): Království tisíce jezer a hor

rozhovor

Jana Marečková – Miss Academia 2009: Chyt-

rá, krásná, zajímavá

číslo 4/2009, srpen

rubriky

Kaleidoskop

Tipy: televizory

Katalog

Tipy: spotřebiče na páru

Soutěž: Vstupte s Hyundai do světa indukcí

Poradna: Vestavby pod vlajkou AEG-Electrolux

Poradna: Blu-ray: Jak na BonusView, BD-Live 

a internet

Poradna: Jak na úspory energie III – myčky 

nádobí

Zábava: Blu-ray – Pět fi lmů, které můžete mít 

zdarma
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text: podle materiálů společností ČEZ zpracoval –wig

Moderní přístroje nabízejí – oproti klasické ob-

razovce (CRT) – nižší spotřebu. S plazmovým 

nebo ještě lépe LCD televizorem tak můžete 

výrazně ušetřit. Navíc ploché televizory vynikají 

i nejrůznějšími dalšími vylepšeními – důležitou 

výhodou je jistě i podstatná úspora místa.

Živé barvy spotřebu zvyšují

V případě plazmových TV je spotřeba elektřiny 

přímo závislá na jasu obrazu – jak na charakteru 

samotného fi lmu, tak na nastavení parametrů. 

Televizory často nabízejí nastavení pro „dy-

namické“ nebo „živé“ barvy, což ovšem často 

znamená jejich přílišné zvýraznění. Nejenže 

pak barvy mohou být až nerealistické, ale na-

víc se tím zvyšují i vaše náklady na provoz.

Není zapnutá zbytečně?

Nepřetržitě běžící televize v pozadí – „zvuková 

kulisa“, kterou nikdo nesleduje – spotřebovává 

významné množství energie. Některé moderní 

přístroje dovolují vypnout pouze obrazovku a po-

slouchat tak jen zvuk. To je velice šikovná funk-

ce rovněž výrazně snižující spotřebu. Dovoluje 

také za snížených nákladů poslouchat i digitální 

rozhlasové stanice, které najdete na některých 

DVB-T sítích (typicky síti ČT).

Pozor na pohotovostní režim

Televize v pohotovostním, tzv. stand-by reži-

mu může vypadat jako zcela vypnutá. Ve sku-

tečnosti však neustále spotřebovává elektři-

nu. Zvykněte si proto televizor vypínat hlavním 

vypínačem, popřípadě přímým odpojením ze 

zásuvky (to zvláště pokud odjíždíte na delší 

dobu). Některé přístroje už mají instalován 

i fyzický vypínač, který je skutečně vypne.

Pohotovostní režim se v platbách za elektřinu ur-

čitě projeví. Máte-li televizi denně v průměru puš-

těnou čtyři hodiny, zbývá z každého dne 20 hodin, 

kdy setrvává v pohotovostním módu. Při měření 

provedeném na Střední škole energetické a sta-

vební v Chomutově na starším (CRT) televizoru 

Nokia 5532 VT EE byla zjištěna hodinová spotře-

ba takto zdánlivě vypnutého přístroje 0,012 kWh. 

Za náš vzorový den (20 hodin) to již činí 0,24 kWh, 

ročně pak spotřeba vystoupá na celkových 87,6 

kWh. Úplným vypínáním této klasické (CRT) 

televize byste tedy ročně ušetřili 392 Kč.

Moderní televizory s plochou obrazovkou mají 

spotřebu v pohotovostním režimu výrazně niž-

ší, většinou už pod 1 W, přičemž ty špičkové 

kolem 0,15 W. 

Testovali jsme běžný provoz

Moderní LCD panely nabízejí kromě úsporného 

využití místa v domácnosti i úspornost energetic-

kou. Společnost ČEZ ve spolupráci s Euronicsem 

otestovala šest vybraných modelů s úhlopříčkami 

81 cm, jejichž výsledky vidíte v tabulce. Testování 

provedl Elektrotechnický zkušební ústav.

Aby byly podmínky testování LCD televizorů 

srovnatelné pro všechny přístroje, promítal se 

na všechny speciální obraz složený z vodo-

rovných barevných pruhů. Jas, kontrast a dal-

ší parametry byly nastaveny tak, aby intenzita 

záření všech obrazovek byla stejná.

Shodně byly také nastaveny zvukové výstupy. 

Měření za provozu probíhalo po dobu 24 hodin.

Navíc jsme zjišťovali také spotřebu přístrojů 

v pohotovostním režimu, která hraje v celko-

vé energetické náročnosti rovněž významnou 

roli. Televizory jsme vypnuli dálkovým ovlada-

čem, ponechali ve stand-by režimu 24 hodin 

a zaznamenali jejich celkovou spotřebu.

U přístrojů, nabízejících více nastavení po-

hotovostního režimu, byl použit ten s nejnižší 

spotřebou.

Úsporné ve „stand-by“

V tabulce najdete zjištěné hodnoty pro jed-

notlivé výrobky a také teoreticky propočtené 

náklady na provoz jednotlivých přístrojů za 24 

hodin. Při výpočtu jsme předpokládali, že tele-

vizor bude ve vaší domácnosti v provozu prů-

měrně čtyři hodiny denně a zbylých 20 hodin 

bude v pohotovostním režimu. V případě, že 

intenzita používání přístroje bude jiná, změní 

se samozřejmě i propočtené náklady. Výpočet 

proto berte pouze jako orientační.

Nejnižší spotřeby při běžném provozu dosáhl 

v našem testu Samsung LE32A558P3F, v po-

hotovostním režimu nabízí nejnižší spotřebu 

Sony KDL–32L4000. 

Důležité ovšem je, že spotřeba všech tes-

tovaných přístrojů v pohotovostním režimu 

dosahuje velmi příznivých hodnot. Pokud by-

chom je nechali běžet v pohotovostním režimu 

celý rok, celkové náklady na elektřinu by byly 

v rozmezí 11 až 42 Kč!

PORADNA • ELEKTRONIKA

V pátém dílu našeho seriálu zaměřeného na to, jak v domácnosti ušetřit, se podíváme na televizory. Klí-

čové je přitom naučit se televizi včas a správně vypínat, ať už to znamená nemít ji spuštěnou jen jako 

kulisu nebo ji neponechávat v pohotovostním režimu, pokud odjíždíte na delší dobu. 

JAK NA ÚSPORY ENERGIE V KOMPLETNÍ OBSAH 6. ROČNÍKU
DVOUMĚSÍČNÍKU INSPIRACE EURONICSANEB NA CO PAMATOVAT PŘI PROVOZU TELEVIZORU

Seriál je připravován ve spolupráci se společností 

ČEZ. Více informací najdete v oranžových brožurách 

Energetický rádce nebo na stránkách www.cez.cz 

v sekci Péče a podpora – Energetické poradenství 

(Energetický rádce) nebo na www.uspornespotrebi-

ce.cz. Tam jsou také kalkulátory, které vám vypočtou 

obvyklou spotřebu běžných přístrojů v domácnosti. 

Ve všech kalkulacích počítáme s cenou jedné 

kWh elektřiny 4,48 Kč, což je cena včetně daně 

u nejrozšířenějšího produktu „ČEZ D Standard“ 

a distribuční sazby „D02d“.

A ještě praktická poznámka: v Zákaznickém centru 

společnosti ČEZ si můžete zapůjčit měřič spotřeby 

a sami si tak zjistit, jak na tom vaše zařízení vlastně je. 

výrobce/model spotřeba za 

provozu (Wh)

spotřeba v pohotovostním 

režimu (Wh)

propočtené náklady 

za 24 hodin (Kč)

Philips 32PFL5522D 3030,8 20,01 2,34

Hyundai HLH 32783 DVBT 3008,06 20,27 2,32

Panasonic TX–32LED8F 3118,99 13,6 2,38

Samsung LE32A558P3F * 1983,47 17,56 1,55

Samsung LE32A436T1D * 2341,46 25,41 1,84

Sony KDL–32L4000* 2285,21 6,55 1,73

Poznámka: * tyto LCD televizory umožňují nastavení podsvícení. Při měření bylo použito nižší podsvícení, 

které ovlivnilo spotřebu elektřiny.

jaké vybrat a za kolik, výhody a nevýhody plynových, litinových i indukčních

navigace 
do auta, na kolo 

i na turistiku

poradna: vyměňte staré 
spotřebiče za nové,
úspornější

SOUTĚŽ: vykročte
s GoGEN do DVB-T

Tomáš Krejčíř
„říkejte mi biomuž“

POD LUPOU:

NOVINKY > PROFILY > CESTOVÁNÍ > TIPY PRO NÁKUP > SOUTĚŽE > PORADNA > TESTY

navigace Garmin Nüvi 765 • pokojová DVB-T anténa Philips SDV4235
ultratenký televizor Sony 40EX1 • elektrický brousek Fagor AFC 2006 X
sušička s tepelným čerpadlem Siemens WT 46W560BY

varné desky: bez nich to nejde
jaké vybrat a za kolik, výhody a nevýhody plynových, litinových i indukčních

poradna: vyměňte staré 
spotřebiče za nové,
úspornější

SOUTĚŽ: vykročte
s GoGEN do DVB-T

„říkejte mi biomuž“

NOVINKY > PROFILY > CESTOVÁNÍ > TIPY PRO NÁKUP > SOUTĚŽE > PORADNA > TESTY

navigace Garmin Nüvi 765 • pokojová DVB-T anténa Philips SDV4235
ultratenký televizor Sony 40EX1 • elektrický brousek Fagor AFC 2006 X
sušička s tepelným čerpadlem Siemens WT 46W560BY

vše, co potřebujete vědět o digitálním televizním vysílání

grilování 
venku i doma

vestavby 
pod vlajkou Gorenje

SOUTĚŽ: s Whirlpoolem 
o kombinovanou troubu

Alice Bendová
dítě je celý můj svět

POD LUPOU:

NOVINKY > PROFILY > CESTOVÁNÍ > TIPY PRO NÁKUP > SOUTĚŽE > PORADNA > TESTY

automatický vysavač Goddess CL 290 • navigace Blaupunkt TravelPilot 500 
stolní gril Fagor BBC-850 • fotoaparát Panasonic DMC-FS15 • DVD přehrávač 
s DVB-T set-top boxem Gogen DXDB 215 • POPRVÉ: dlouhodobé testy

dívejte se digitálně

nnnnjjjjjjeeeeeeee

poolem 
troubu

mrazničky i americké chladničky, technologie prodlužující čerstvost potravin, uspořte s A+ a A++

 HVĚZDY EURONICS
aneb co jinde nekoupíte 

SOUTĚŽ: 
o navigaci Garmin 

a vždy aktuální mapy

Jana Marečková
Miss Academia 2009 – chytrá, krásná, zajímavá

POD LUPOU:

NOVINKY > PROFILY > CESTOVÁNÍ > TIPY PRO NÁKUP > SOUTĚŽE > PORADNA > TESTY

odolná kamera Panasonic SW21• kapesní televizor s DVB-T Gogen PTV623
kombinovaná chladnička Whirlpool WBC3735 (A++) • zrcadlovka Nikon D5000
televizor Hyundai HLHW 19920 DVD • kávovar Krups Nescafé Dolce Gusto 2

s chlazením jde všechno lépe

Fotoaparáty: 
inteligentní 

automatika na výsluní

SOUTĚŽ:  
vyhrajte s Hyundai 

„INDUKCI“

Gipsy.cz

POD LUPOU:

NOVINKY > PROFILY > CESTOVÁNÍ > TIPY PRO NÁKUP > SOUTĚŽE > PORADNA > TESTY

ultrazoomový fotoaparát Panasonic DMC-TZ7 • indukční vařiče Hyundai IND 111 
a IND 210BD • přehrávač Samsung BD-P3600 • kombinovaná trouba Panasonic 
NN-CS598 • strojek Braun Aku 3-340 • navigace Garmin eTrex Legend HCx

pára je věčná pomáhá při vaření, žehlení, úklidu, 
myje nádobí, pere, suší a chybět nemůže 
ani při péči o zdraví a krásu

More sar džives aneb Na pohodu
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Zábava: Křížovka – o zastřihovače Philips

Závěrem: výherci, příště, užitečné odkazy, Co 

nového u Euronicsu

téma

Fotoaparáty: Inteligentní automatika na výsluní

Spotřebiče na páru: Pára je věčná

pod lupou (profi ly a testy)

Panasonic Lumix DMC-TZ7 (ultrazoomový fo-

toaparát)

Samsung BD-P3600 (BD přehrávač)

Philips Gogear Ariaz SA1ARA04K (MP3 pře-

hrávač)

Garmin eTrex Legend HCx (navigace)

LG 42LH7000 (televizor)

Panasonic NN-CS598 (kombinovaná trouba)

Braun Aku Series 3-340 (holicí strojek)

Hyundai IND111 a IND210 (indukční vařiče)

Siemens KG 36VX46 (kombinovaná chladnička)

Krups Nescafé Dolce Gusto 2 (kávovar, dlou-

hodobé testy) 

Goddess CL 290 (automatický vysavač, dlou-

hodobé testy)

reportáž

Panasonic AVC Networks Czech: Zelený 

Panasonic v Plzni

cestování

Podblanicko: Tam, kde žijí blaničtí rytíři

rozhovor

Gipsy.cz: More sar džives aneb Na pohodu

číslo 5/2009, říjen

rubriky

Kaleidoskop

Tipy: vysavače

Katalog

Tipy: kamery

Příběh značky Sharp

Poradna: Vestavby pod vlajkou Whirlpool

Poradna: Jak na úspory energie IV – pračky 

a sušičky

Soutěž: Groupe SEB – Káva na několik způsobů

Zábava: Blu-ray – válečné fi lmy a horory ve 

vysokém rozlišení 

Zábava: Křížovka – o meteostanice Hyundai

Závěrem: výherci, příště, užitečné odkazy, Co 

nového u Euronicsu

téma

Kávovary a káva: Povídání o kávovarech všech 

druhů a také něco málo o kávě a nápojích z ní

Kamery: Co nového ve světě kamer a natáče-

ní do HD

pod lupou (profi ly a testy)

Tefal Quick&Hot BR308 (ohřev vody)

Philips HP6530 (sada epilátoru a zastřihovače)

Krups EA7020 (automatické espreso)

Samsung UE40B8000XW (ultratenký televizor)

Samsung HMX-U10 (HD kamera)

Olympus Pen E-P1 (fotoaparát s výměnnými 

objektivy)

Sharp Aquos 32DH57E (televizor)

Philips 32PFL8404H (televizor se zpětným 

osvětlením)

reportáž

IFA 2009: Veletrh IFA: „bílá“ jede, „černá“ 

stojí

Euronics Avion: První značková prodejna LG 

v Česku

cestování

Gibraltar: Skála na hranici světů

rozhovor

Petra Veselá: Kávou provoněná

číslo 6/2009, prosinec

rubriky

Kaleidoskop

Vánoční tipy: elektronika

Katalog

Vánoční tipy: domácí spotřebiče

Soutěž: S Philipsem o televizor a mnohem víc

Zábava: Blu-ray – I staré fi lmy mohou mít špič-

kový obraz

Zábava: Knihy – Pro každého něco

Zábava: Recepty – Domácí vánočka s domácí 

pekárnou

Zábava: Křížovka – o tři ponorné mixéry Mou-

linex

Poradna: Vestavby pod vlajkou Mora

Poradna: Jak na úspory energie V – televizory

Obsah ročníku 2009

Závěrem: výherci, příště, užitečné odkazy, Co 

nového u Euronicsu

téma

Televizory: Co nového, jaká úhlopříčká je ta 

pravá právě pro vás a z jaké vzdálenosti tele-

vizor sledovat

Pánská péče o tělo: Vše o holicích strojcích 

a zastřihovačích všech druhů

pod lupou (profi ly a testy)

Philips Cinema 56PFL9954H (televizor 21:9)

Sony Bravia 40V5800 (televizor s DVB-S tu-

nerem)

Panasonic DMR-EX769 (DVD rekordér)

Nikon S1000pj (fotoaparát s projektorem)

Hyundai HLH 16955 DVD (televizor s DVD)

Philips Arcitec RQ 1095 (holicí strojek)

Gorenje CFA 9100 E (vestavný kávovar)

Krups Nescafé Dolce Gusto Circolo (espreso)

LG GC-B399BTQW (kombinovaná chladnička)

Goddess CL 390 (automatický vysavač)

cestování

Tropical Islands: Tropický ráj bez komárů 

(a opalovacího krému)

rozhovor

Ester Janečková: Doma mi všichni fandili

Články podle rubrik

téma
Digitální televize (DVB): Dívejte se digitálně 

(2/2009, duben)

Fotoaparáty: Inteligentní automatika na výsluní 

(4/2009, srpen)

Grilování na zahradě i v bytě: Grilování je radost 

(2/2009, duben)

Chladničky a mrazničky: S chlazením jde všech-

no lépe (3/2009, červen)

Kamery: Co nového ve světě kamer a natáčení 

do HD (5/2009, říjen)

Kávovary a káva: Povídání o kávovarech všech 

druhů a také něco málo o kávě a nápojích z ní 

(5/2009, říjen)

Navigace: Do auta, na kolo i na turistiku (1/2009, 

únor)

Pánská péče o tělo: Vše o holicích strojcích 

a zastřihovačích všech druhů (6/2009, prosinec)

Spotřebiče na páru: Pára je věčná (4/2009, sr-

pen)

Televizory: Co nového, jaká úhlopříčká je ta pra-

vá právě pro vás a z jaké vzdálenosti televizor 

sledovat (6/2009, prosinec)

Varné desky: Bez nich to prostě nejde (1/2009, 

únor)

Zábava na cestách: Přehrávače audio/video, 

příjem televize, napájení na dovolené (3/2009, 

červen)

pod lupou (profi ly a testy)
Blaupunkt TravelPilot 500 (navigace – 2/2009, 

duben)

Bosch MES 3000 (odšťavňovač – 3/2009, červen)

Braun Aku Series 3-340 (holicí strojek – 4/2009, 

srpen)

Electrolux EWN 14991 K Insight (pračka – 

2/2009, duben)

Fagor AFC 2006 X (elektrický brousek – 1/2009, 

únor)

Fagor BBC-850 (stolní gril – 2/2009, duben)

Fagor TK 500 (konvice – 3/2009, červen)

Garmin eTrex Legend HCx (navigace – 4/2009, 

srpen)

Garmin Nüvi 765 (navigace – 1/2009, únor)

Goddes CL 290 (automatický vysavač – 2/2009, 

duben)

Goddess CL 290 (automatický vysavač, dlou-

hodobé testy – 4/2009, srpen)

Goddess CL 390 (automatický vysavač – 

6/2009, prosinec)

Gogen PDXD 859 DVBT (DVB-T set-top box 

s DVD přehrávačem – 2/2009, duben)

Gogen PTV623 (kapesní televizor s DVB-T – 

3/2009, červen)

Gorenje CFA 9100 E (kávovar – 6/2009, prosinec)

Hyundai HLH 16955 DVD (televizor s DVD pře-

hrávačem – 6/2009, prosinec)

Hyundai HLHW 19920 DVD (televizor s přehrá-

vačem DVD – 3/2009, červen)

Hyundai IND111 a IND210 (indukční vařiče – 

4/2009, srpen)

Krups EA7020 (espreso – 5/2009, říjen)

Krups Nescafé Dolce Gusto 2 (kávovar – 3/2009, 

červen)

Krups Nescafé Dolce Gusto 2 (kávovar, dlouho-

dobé testy – 4/2009, srpen) 

Krups Nescafé Dolce Gusto Circolo (espreso – 

6/2009, prosinec)

LG 42LH7000 (televizor – 4/2009, srpen)

LG GC-B399BTQW (kombinovaná chladnička – 

6/2009, prosinec)

Nikon D5000 (zrcadlovka – 3/2009, červen)

Nikon S1000pj (fotoaparát s projektorem – 

6/2009, prosinec)

Olympus Pen E-P1 (fotoaparát s výměnnými 

objektivy – 5/2009, říjen)

Panasonic DMC-FS15 (fotoaparát – 2/2009, 

duben)

Panasonic DMR-EX769 (DVD rekordér – 6/2009, 

prosinec)

Panasonic Lumix DMC-TZ7 (ultrazoomový foto-

aparát – 4/2009, srpen)

Panasonic NN-CS598 (kombinovaná trouba – 

4/2009, srpen)

Panasonic SDR-SW21EP (odolná kamera – 

3/2009, červen)

Philips 32PFL8404H (televizor se zpětným 

osvětlením – 5/2009, říjen)

Philips Arcitec RQ 1095 (holicí strojek – 6/2009, 

prosinec)

Philips Cinema 56PFL9954H (televizor 21:9 – 

6/2009, prosinec)

Philips Gogear Ariaz SA1ARA04K (MP3 přehrá-

vač – 4/2009, srpen)

Philips HP6530 (sada epilátoru a zastřihovače – 

5/2009, říjen)

Philips HS 8040 (holicí strojek, dlouhodobé tes-

ty – 2/2009, duben)

Philips SDV4235 (pokojová anténa pro DVB-T – 

1/2009, únor)

Samsung BD-P3600 (BD přehrávač – 4/2009, 

srpen)

Samsung DVD-H1080 (DVD přehrávač – 2/2009, 

duben)

Samsung HMX-U10 (HD kamera – 5/2009, říjen)

Samsung UE40B8000XW (ultratenký televizor – 

5/2009, říjen)

Sharp Aquos 32DH57E (televizor – 5/2009, říjen)

Siemens GT 26MA30 (pultová mraznička – 

3/2009, červen)

Siemens KG 36VX46 (kombinovaná chladnička 

– 4/2009, srpen)

Siemens S70 (kávovar, dlouhodobé testy – 

2/2009, duben)

Siemens supresso S70 (automatický kávovar – 

1/2009, únor)

Siemens WT 46W560BY (sušička s tepelným 

čerpadlem – 1/2009, únor)

Sony 40EX1 (ultratenký LCD televizor – 1/2009, 

únor)

Sony Bravia 40V5800 (televizor s DVB-S tune-

rem – 6/2009, prosinec)

Sony Ericsson C510 (mobilní telefon – 2/2009, 

duben)

Sony NWZ-W202 (MP3 přehrávač – 3/2009, 

červen)

Sony RHT-G500 (multimediální televizní stolek – 

1/2009, únor)

Tefal Quick&Hot BR308 (ohřev vody – 5/2009, 

říjen)

Whirlpool WBC3735 (kombinovaná chladnička 

– 3/2009, červen)

tipy
Fotoaparáty (2/2009, duben)

Kamery (5/2009, říjen)

Navigace (1/2009, únor)

Odšťavňovače (3/2009, červen)

Přenosné A/V přehrávače (3/2009, červen)

Spotřebiče na páru (4/2009, srpen)

Stolní i venkovní grily (2/2009, duben)

Televizory (4/2009, srpen)

Vánoční tipy: domácí spotřebiče (6/2009, pro-

sinec)

Vánoční tipy: elektronika (6/2009, prosinec)

Varné desky (1/2009, únor)

Vysavače (5/2009, říjen)

reportáž
11. festival Panasonic: Internet v televizi à la 

Panasonic (3/2009, červen)

Euronics Avion: První značková prodejna LG 

v Česku (5/2009, říjen)

Euronics Palladium: První z řady (1/2009, 

únor)

IFA 2009: Veletrh IFA: „bílá“ jede, „černá“ stojí 

(5/2009, říjen)

JVC – evropské dealerské dny: Design jako 

standard (2/2009, duben)

Miss Academia 2009: Univerzitní krásky (3/2009, 

červen)

Panasonic AVC Networks Czech: Zelený Pana-

sonic v Plzni (4/2009, srpen)

Veletrh CeBIT 2009: CeBIT na rozcestí (2/2009, 

duben)

Veletrh CES 2009: V Las Vegas jsme viděli bu-

doucnost (1/2009, únor)

Výstava „Svět očima dětí“: Fotografové z dět-

ských domovů (1/2009, únor)

cestování
Budapešť: Horká pára nad Dunajem (1/2009, 

únor)

Gibraltar: Skála na hranici světů (5/2009, říjen)

Korutany (Rakousko): Království tisíce jezer 

a hor (3/2009, červen)

Nizozemsko: S kapitánskou čepicí po holand-

ských kanálech (2/2009, duben)

Podblanicko: Tam, kde žijí blaničtí rytíři (4/2009, 

srpen)

Tropical Islands: Tropický ráj bez komárů, a opa-

lovacího krému (6/2009, prosinec)

rozhovor
Alice Bendová: Dítě je teď celý můj svět (2/2009, 

duben)

Ester Janečková: Doma mi všichni fandili 

(6/2009, prosinec)

Gipsy.cz: More sar džives aneb Na pohodu 

(4/2009, srpen)

Jana Marečková – Miss Academia 2009: Chyt-

rá, krásná, zajímavá (3/2009, červen)

Petra Veselá: Kávou provoněná (5/2009, ří-

jen)

Tomáš Krejčíř: Říkejte mi „biomuž“ (1/2009, 

únor)

soutěž
Groupe SEB – Káva na několik způsobů (5/2009, 

říjen)

S Garminem do světa navigací (3/2009, červen)

S Philipsem o televizor a mnohem víc (6/2009, 

prosinec)

S Whirlpoolem o kombinovanou troubu (2/2009, 

duben)

Vstupte s Hyundai do světa indukcí (4/2009, 

srpen)

Vykročte s Gogen do DVB-T (1/2009, únor)

příběh značky
Sharp (5/2009, říjen)

poradna
Blu-ray: Jak na BonusView, BD-Live a internet 

(4/2009, srpen)

Jak na úspory energie I aneb Vařte nejen zdravě 

(2/2009, duben)

Jak na úspory energie II aneb Námraza škodí 

nejen silnicím (3/2009, červen)

Jak na úspory energie III – myčky nádobí 

(4/2009, srpen)

Jak na úspory energie IV – pračky a sušičky 

(5/2009, říjen)

Jak na úspory energie V – televizory (6/2009, 

prosinec)

Spotřeba je klíčová aneb vyměňte staré za nové 

(1/2009, únor)

Vestavby pod vlajkou AEG-Electrolux (4/2009, 

srpen)

Vestavby pod vlajkou Bosch (3/2009, červen)

Vestavby pod vlajkou Gorenje (2/2009, duben)

Vestavby pod vlajkou Mora (6/2009, prosinec)

Vestavby pod vlajkou Whirlpool (5/2009, říjen)

zábava
Blu-ray disky pro celou rodinu (3/2009, čer-

ven)

Blu-ray: I staré fi lmy mohou mít špičkový obraz 

(6/2009, prosinec)

Blu-ray: Pět fi lmů, které musíte mít v HD (2/2009, 

duben)

Blu-ray: Pět fi lmů, které můžete mít zdarma 

(4/2009, srpen)

Blu-ray: Válečné fi lmy a horory ve vysokém roz-

lišení (5/2009, říjen)

Knihy: Pro každého něco (6/2009, prosinec)

Recepty: Domácí vánočka s domácí pekárnou 

(6/2009, prosinec)

a… Křížovka o ceny (v každém čísle)
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kamery: 
PAL je mrtvý, pásek je mrtvý, 

exceluje HD a paměťové karty

SOUTĚŽ:  
káva na několik 

způsobů, 
s Groupe SEB

POD LUPOU:

NOVINKY > PROFILY > CESTOVÁNÍ > TIPY PRO NÁKUP > SOUTĚŽE > PORADNA > TESTY

6. ROČNÍK

5/2009

Magazín zákazníků elektroprodejen Euronics

automatické espreso Krups EA7020 • televizor Philips 32PFL8404H
fotoaparát Olympus Pen E-P1 • televizor Samsung UE40B8000XW
ohřev vody Tefal Quick&Hot BR308 • televizor Sharp 32DH57E

kávové pohlazení spousta informací o kávovarech
všech druhů včetně espres, a také 
něco málo o kávě a nápojích z ní

Petra Veselá
kávou provoněná

POD LUPOU:

SOUTĚŽ: S PHILIPSEM O TELEVIZOR S ÚHLOPŘÍČKOU 82 CM, PŘENOSNÝ DVD PŘEHRÁVAČ A 4X MP3/MP4

televizor s DVB-S tunerem Sony Bravia 40V5800 • automatický vysavač Goddess CL 390

espreso Krups Nescafé Dolce Gusto Circolo • DVD rekordér Panasonic DMR-EX769

televizor Philips Cinema 56PFL9954H • fotoaparát s projektorem Nikon S1000pj

ploché televizory jak si dobře vybrat, jaká 
úhlopříčka je pro vás ta pravá, 
z jaké vzdálenosti televizor sledovat…

Ester 
Janečková
Doma mi všichni fandili
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Téma: vysavače

Po třech letech 

napravíme trochu 

opomíjenou kla-

siku, a to zcela 

z gruntu. Všimneme 

si všech druhů vy-

savačů, včetně za-

budovaných, auto-

matických či třeba 

příručních. Objas-

níme jejich výhody 

i nevýhody a pro co 

jsou vhodné. Zaměříme se také na principy prá-

ce, na sáčkové i bezsáčkové přístroje a chybět 

nebude ani obvyklý cenový přehled, který vám 

naznačí, kolik za jaké vlastnosti zaplatíte.

Téma: navigace

Naše každo-

roční téma 

před obdo-

bím zvýšené-

ho cestování 

shrne řadu 

novinek na 

poli GPS na-

vigací z po-

slední doby. Tedy funkce jako IQ Routes, vedení 

v jízdních pruzích či automatické zaznamenání 

aktuální pozice v okamžiku, kdy navigaci sun-

dáte v autě z držáku (to se hodí třeba na velkém 

parkovišti v neznámém prostředí). Zmíníme se 

i o nové značce v této branži – o společnosti 

Garmin-Asus.

Groupe SEB: Káva na několik způsobů

Na otázky správně odpověděli a ceny 

vyhrávají: 

1. cena: Jana Výborná, Dešná

(pákové espreso Rowenta ES6400)

2. cena: Zita Zbořilová, Přerov

(espreso Krups Nescafé Dolce Gusto 

KP2104)

3. cena: Radek Říha, Přibyslav

(přístroj Tefal Quick&Hot BR308)

4. cena: Jitka Švecová ml., Boskovice

(konvice Rowenta BV500)

5. cena: Jaroslava Edlmanová, Jilemnice

(konvice s regulací teploty Tefal BI6620)

Křížovka

Jednu z pěti meteostanic Hyundai 

s tajenkou „S meteostanicí víte, do čeho 

jdete“ vyhrávají:

Milada Valášková, 

Blatnice pod Svatým Antonínkem; 

Přemysl Vávra, Sokolov; 

Jan Bajer, Nový Jičín; 

Tomáš Janda, Praha 9; 

Vlastimil Hajda, Zlín

Výherci z říjnového čísla

V příštím čísle najdete

ZÁVĚREM

Užitečné@odkazy
Finance

Cetelem:  www.cetelem.cz

Essox:  www.esssox.cz

Malé domácí spotřebiče

Braun:  www.braun.com 

Goddess:  www.goddess.cz

Krups:  www.krups.cz

Moulinex:  www.moulinex.cz

Philips:  www.philips.cz

Rowenta:  www.rowenta.cz

Samsung:  www.samsung.cz

Tefal:  www.tefal.cz

Spotřební elektronika

Gogen:  www.gogen.cz

JVC:  www.jvc.cz

LG:  www.lg.cz

Nikon:  www.nikon.cz

Olympus:  www.olympus.cz

Panasonic:  www.panasonic.cz

Philips:  www.philips.cz

Samsung:  www.samsung.cz

Sharp:  www.sharp.cz

Sony:  www.sony.cz

Velké domácí spotřebiče

AEG:  www.aeg-electrolux.cz

Bosch: www.bosch-spotrebice.cz 

Candy:  www.candy-hoover.cz

Electrolux: www.electrolux.cz

Fagor:  www.fagorcz.cz

Gorenje:  www.gorenje.cz

LG:  www.lg.cz 

Mora:  www.mora.cz

Samsung:  www.samsung.cz

Siemens:  www.siemens-spotrebice.cz

Whirlpool:  www.whirlpool.cz

Zanussi:  www.zanussi.cz

Co nového u Euronicsu

Už třetí prodejnu otevřel Euronics v této severočeské metropoli. Zbrusu nové obchodní cen-

trum Forum nabízí pestrou škálu nákupů a zábavy, do které nová prodejna elektrospotřebičů 

skvěle zapadá. Na ploše 560 m2 si zákazníci mohou vybírat z bohaté nabídky domácích spo-

třebičů a elektroniky předních světových značek za tradičně výhodné ceny.

Elektroprodejna Euronicsu je již 

dva roky součástí obchodně-spo-

lečenského střediska IGY, které 

se nachází v bezprostřední blíz-

kosti centra Českých Budějovic. 

Z původních 80 m2 se rozrostla 

na 330 m2. 

Nákupní prostředí je nyní mno-

hem příjemnější a větší prostor 

také umožnil lepší prezentaci 

nových technologií. Otevírala se 

20. listopadu, takže hurá pro vá-

noční Inspiraci…

Nová prodejna v Ústí nad Labem

České Budějovice v novém

Inspirace Euronics 1/2010 vychází v pátek 12. února.
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Zelené praní 
S pračkou Green Generation se nemusíte cítit provinile, pokud 
perete, kdykoliv se vám zachce. Prostě navolte program 
a  teplotu a  technologie 6. smysl Whirlpool se přizpůsobí 
náplni vašeho prádla, ušetří až 50 %* energie, vody a času, 
a přesto zaručí dosažení vynikajících výsledků. 

Zelené mytí 
Zapomeňte na  čas strávený u  kuchyňského dřezu při mytí 
nádobí. Myčka nádobí Green Generation s technologií 6. smysl 
umožňuje nastavit program mytí podle míry znečištění, díky 
čemuž se ušetří až 50 %** energie, vody a času. 

Zelené chlazení a mrazení 
Chladničky a  mrazničky Whirlpool Green Generation 
s  technologií 6. smysl udržují trvale optimální teplotu 
a  vlhkost a  zaručují, že je množství spotřebované energie 
udržováno na minimu. Energetická třída A++ umožňuje snížit 
spotřebu energie až o 30 % ve srovnání se spotřebiči A+. 

*  srovnání mezi 9 kg a 1 kg náplní v pračce se 6. smyslem, program bavlna 60 °C

**   srovnání mezi minimální a maximální spotřebou vody, času a energie při programu se 
6. smyslem 40–70 °C 



Kvalita obrazu v plném vysokém rozlišení vás jistě ohromí. 
Při extrémně rychlých pohybech však může být obraz 
rozmazaný. 
Nyní můžete rozmazanému pohybu dát sbohem. 
Nové televizory NeoPDP s 600Hz technologií zobrazí pohyb 
ostřeji a detailněji než kdykoliv předtím.
Protože na ostrém pohybu záleží.

NA VŠEM ZÁLEŽÍ.

600 Hz NeoPDP TELEVIZOR
OSTŘEJŠÍ POHYB V KAŽDÉM DETAILU

www.panasonic.cz


