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KACHNY VÁS ODMĚNÍ

�� BEZ DALŠÍ ZBYTEČNÉ KARTY V PENĚŽENCE

Jelikož kreditní, platební a věrnostní
plastové karty zaplňují stále více na-

še peněženky, rozhodla se společnost
Telefonica O2 vymyslet věrnostní pro-
gram trochu jinak. Získat dárek lze tak
i bez kousku plastu. S programem »Od-
měna za dobití« stačí, když budete dě-
lat to, co děláte běžně, tedy dobíjet svůj
kredit. Kdykoliv dobijete, vyhráváte. Ve
hře jsou televize, notebooky, fotoapará-
ty, kamery nebo poukázky na zboží
a zážitky. S prázdnou ale neodejdete,
i pokud některou z věcných cen nezís-
káte. Automaticky dostáváte bezplatné

volání, SMSky, MMSky, surfování v mo-
bilu zdarma nebo slevu na nákup u ně-
kterého z partnerů. Platí, že čím déle
jste majitelem předplacené O2 karty
a čím větší částkou dobijete, tím víc
a lepších odměn vás čeká.
�� při správném zodpovězení soutěžní
otázky můžete vyhrát i dovolenou za
100 000 korun. Stačí se podívat na
www.odmenazadobiti.cz a zadat kód
z SMS, která vám po dobití kreditu
přijde. Se speciální aplikací O2
Kachničky lze soutěžit i na Facebooku.
web: ww.facebook.com/o2cz
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ELEKTRONICKÝ NOTOVÝ ZÁPIS

�� KÖNIG & MEYER
VSTŘÍC iPADU
Na obrazovce iPadu si můžete vyvolat

nejenom knihu, ale i o notový zápis.
Jde jen o technickou stránku věci, jak iPad
upevnit tak, aby byl v bezpečí, blízko očí
a snadno dostupný pro ovládání. Německá
značka K&M nabízí speciální držáky pro
iPad a díky této možnosti čtení zápisu hud-
by či textu z dotykového displeje proniká
iPad například do profesionálních nahráva-
cích studií. Obdobně může sloužit pro čtení
receptů v kuchyni, knih ve vaně atd.

�� iPad je bezpečně uchycen v několika
bodech, lze jej otáčet a i nastavit sklon
web: www.panter-praha.cz

Cena dle koncovky uchycení
od 470 Kč do 1195 Kč

POETICKÉ KOMPLIKACE
JSOU V KURZU

�� EPOS S NOČNÍ
OBLOHOU
Jednou z malých hodinářských kompli-

kací je například plný kalendář a indi-
kace fází Měsíce. Právě těmito ukazateli
disponuje letošní novinka švýcarské znač-
ky Epos s označením 3391. Na tmavě
modrém číselníku, který je posetý hvězda-
mi, se totiž díky modulu Dubois Dépraz
9000 zobrazuje datum pomocí středové
ručky a jméno dne a měsíce ve dvojici
apertur. V kruhovém okénku na pozici
6 je pak elegantně vyobrazená měsíční
fáze. O přesný čas se stará trojice centrál-
ně umístěných ruček, které pohání me-
chanický strojek ETA 2892 s automatic-
kým nátahem.
�� 41mm ocelové pouzdro je po obvodu
dekorováno a kromě korunky nabízí
korekční tlačítka.
web: www.epos-czech.cz

Cena: 37 800 Kč

FO
TO

:E
PO

S

FO
TO

:E
CO

VA
CS

Robotické vysavače
Ecovacs Deepoo před-

stavují inteligentní řešení
pro každodenní úklid do-
mácnosti, během kterého
nemusí být majitel ani do-
ma. Jsou vhodné pro
všechny typy podlah a dí-
ky rotačnímu kartáči také
pro koberce s nízkým vla-
sem. Díky malé výšce se
dostanou i na těžko do-
stupná místa, např. pod
pohovky a postele. Nový
model D73 v černé barvě
s vylepšeným softwarem
pro efektivnější pohyb po-

dél nábytku a stěn využívá
dvou bočních kartáčů, kte-
ré zajišťují nametení
všech nečistot pod vysa-
vač a odtud do zásobníku
na nečistoty. Díky speci-
álnímu nárazníku vysa-
vač před každou pře-
kážkou zpomalí
a dotkne se tak nábyt-
ku pouze neznatelně,
čímž je k němu mno-
hem šetrnější. Ve výbavě
nového modelu zůstala je-
dinečná magnetická pás-
ka a antibakteriální funk-
ce Ag+.

VYSAVAČ,
KTERÝ UKLIDÍ ZA VÁS
A NAVÍC MLUVÍ A TANČÍ

VYSAVAČ,
KTERÝ UKLIDÍ ZA VÁS
A NAVÍC MLUVÍ A TANČÍ

�� NOVÝ ECOVACS D73

�� Ecovacs D73 dokáže
nejenom pracovat za
svého majitele, ale umí
i »tančit« a vtipně

komentovat svoji práci.
web: www.ecovacs.cz

Cena: 10 990 Kč

Nový zastřihovač na vousy Remington
MB4110 nabízí zdokonalené tita-

nové čepele. Nejen že vy-
drží déle, ale také
nehrozí alergická
reakce neboť ti-
tan je hypoaler-
genní. V tomto
směru potěší i fakt,
že čepele jsou samoostřící. Balení obsa-
huje dvě vyměnitelné hlavy: T-Blade pro

maximální rychlost a přesnost a nástavec
s planžetami pro hladký efekt.
�� míru zástřihu je možné nastavit po

0,2mm
v rozsahu až
0,4–5,5mm.
Zařízení
samozřejmě

nabízí
40minutový

VOUSY POD KONTROLOU

�� REMINGTON MB4110

bezbateriový provoz a nabíjení skrze USB
port.
web: www.remington-europe.com/cz/

Cena: 1599 Kč
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