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Bose Wave System
Unikátní systém domácí zábavy. Obraz zajistí
46“ LCD displej, o perfektní zvuk se postarají
integrované reproduktory v konstrukci LCD
panelu. Atmosféru kina (ovšem bez volně stojících
reprobeden) zajistí šest basových reproduktorů
s patentovanou technologií Bose pro šíření zvuku
WaveGuide a sedm reproduktorů se zvukovým
zářičem Bose PhaseGuide, 170 000 Kč, Basys.net
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FinePix XP30

Bezdrátová myš Lexon LD 89

Fotoaparát určený k venkovním aktivitám
se zabudovanou GPS, která řekne, kde se
nacházíte. Zapomněli jste cestu? Photo
navigátor okamžitě najde hledané místo a ukáže
nejkratší cestu. Zajímavá je funkce sledování
cesty, kdy navigace zaznamená celou trasu
(krok po kroku). FinePix ukládá lokalizační
údaje a při stahování fotografií přes software
MyFinePix se tato data automaticky spárují
s fotografií, 4890 Kč, prodejny foto-kino

Po laptopu Ausus navrhl Karim Rashid pro
Lexon bezdrátovou myš, která se velmi rychle
nabíjí prostřednictvím indukční technologie ze
své dokovací základny. Dále již funguje jako
bezdrátová. Středové kolečko je nahrazeno
dotykovým senzorem. Vyrábí se ve čtyřech
barvách, 1571 Kč, Designpropaganda
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Lifetime 2360T
Navigace (Garmin), která spočítá
nejekonomičtější nebo nejrychlejší trasu
cesty. Výhodou je doživotní aktualizace
map i otočný displej. Při cestě mimo město
se zobrazuje větší kus cesty na výšku, na
šířku vidíte podrobněji všechny odbočky.
Stojánek, do kterého upevňujete navigaci,
je zároveň její napájecí stanicí, 6790 Kč,
prodejny elektro
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Epos Emotion 3391
Elegantní ocelové hodinky z linie
Emotion zaujmou číselníkem
připomínajícím vzhled půlnoční
oblohy. Ten zobrazuje datum, den
a měsíc a informuje o stavu měsíční
fáze. O přesný chod hodinek, stejně
jako o trojici ruček ukazujících
čas se stará mechanický strojek
s automatickým nátahem. Hodinky
mají průměr 41 mm a jsou uchyceny
na koženém řemínku, 37 800 Kč,
www.epos-czech.cz
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Fidelio DS8500
Kompaktní dokovací reproduktor
(Philips) přináší překvapivě plný a bohatý
zvuk. Zařízení se automaticky synchronizuje
s nastavením hodin vašeho iPhonu nebo iPodu.
Příjemné je nastavitelné noční světlo a výhodou
nabíjení druhého mobilního zařízení přes port USB
i funkci budíku, 1790 Kč, prodejny elektro
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Multimediální
centrum DVICO

TViX HD N1 (Emgeton) splní
požadavky na kvalitní multimediální
centrum za přijatelnou cenu.
Umožní přehrávat všechny druhy
digitálního videa, hudby a fotografií
v televizoru a audiosystému.
Stylový hliníkový válec je výborným
řešením i z hlediska odvodu tepla,
4559 Kč, Alza

digi novinky

8
Belkin Conserve Valet
Dobíjecí centrálu, jež se postará až o čtyři zařízení
najednou, ocení zejména ti, kterým není lhostejná
spotřeba energie. Základna totiž pozná, kdy jsou
zařízení nabitá, a přestane nabíjet, a naopak
reaguje na nové připojení. Conserve Valet zaujme
povedeným designem, který pamatuje i na odkládací
plochu. K dispozici jsou čtyři USB porty, 999 Kč,
www.belkin.cz

Solar Clock

Čtečka čipových karet

Hodiny (design Adrian Allenn,
SUCK UK) se dvěma sety
ručiček (krátkých a dlouhých).
Můžete se tak rozhodnout, zda
je použít jako stojací na šířku
či na výšku, nebo je pověsíte
na zeď. Jsou praktické a
ekologické s jednoduchým
solárním panelem vpředu, jenž
zajišťuje chod, 995 Kč, Naoko

Bezkontaktní identifikační čtečka
SmartCardReader USB SCL011
(Fujitsu) s RFID čipem. Využijete ji
pro on-line nákupy, bankovnictví,
státní správu, pro zařízení
podporující standard NFC.
Kabel o délce jednoho
metru dovoluje její připojení
a umístění kdekoli na stole,
1020 Kč, www.fujitsu.cz

9 10
11
iNels Multimedia

Inteligentní systém iNELS Multimedia (Elko EP)
získal čestné uznání poroty Grand Prix 2011. Jeho
hlavním rysem je komplexní ovládání domu přes
televizi. Pouhým pohybem ruky s gyroovladačem
procházíte po ikonách na obrazovce televizoru,
můžete sepnout světlo či otevřít branku hostům,
a přitom na pozadí sledovat oblíbený pořad, cena
dle vybavení, prodejny Elko EP

Speakers Z906
Reproduktorová soustava (Logitech) s
reproduktory o výkonu 500 W a certifikací THX
vytvoří v obývacím pokoji zvuk odpovídající
kvalitou poslechu zvuku ve velkém kině. Připojit
můžete až šest zvukových zařízení současně. Pro
pohodlí je systém vybaven dálkovým ovladačem,
8729 Kč, prodejny audio video
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Nokia X7
Zajímavá novinka nabízí
netradiční design a vysoký výkon
pro hraní her, HD video
a ostatní aplikace. Oceníte rovněž
výkonné repráčky nebo speciální
sklíčko displeje Gorilla, které
prakticky nelze poškrábat. Potěší
vylepšený operační systém
Symbian Anna a displej Amoled.
Samozřejmostí je podpora Wi-Fi,
Bluetooth nebo GPS, 11 690 Kč,
prodejny telefonů
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Selphy CP800
Tiskárna (Canon) je vybavena novými
funkcemi (například automatická korekce
červených očí bez ohledu na značku
fotoaparátu) a jednoduchým ovládáním.
Po vložení karty, USB nebo připojení
fotoaparátu se na výklopném displeji
tiskárny (2,5“) objeví snímek, stiskem
jednoho tlačítka pak fotografii vytisknete.
Vyrábí se také v bílé barvě, 2490 Kč,
prodejny foto kino

Notebook ASUS
Kvalitní notebooky řady K s povedeným
designem mají odolné hliníkové kryty v
různých barevných provedeních a nabízejí
i vysoký výkon díky procesorům Intel Core
i3 a grafické kartě GeForce. Potěší
rovněž LED podsvícení displeje,
pohodlně široké chiclet klávesnice
s rychlou odezvou a jsou odolné
proti usazování prachu, cena od
15 600 Kč, prodejny PC
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