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Vážení čtenáři,

Foto Messe Berlin

před pár dny uzavřel své brány veletrh IFA, který
byl letos opět větší a velkolepější než v roce předcházejícím. Navštívilo ho neuvěřitelných 240 000
návštěvníků, a pokud někteří z českého byznysu o významu této akce doposud pochybovali
a znovu ji letos vynechali, měli by svůj postoj pro
příští rok jednoznačně přehodnotit. A to zejména
ti z oblasti domácích spotřebičů, protože jejich
segment se sice objevil na IFA poprvé teprve před
osmi lety, ale během té doby získalo berlínské
dostaveníčko jednoznačný statut nejvýznamnější události pro trh se spotřebiči v Evropě. Navíc
pořádané nedaleko českých hranic. Letos jsem se
v německé metropoli setkal s rekordním počtem
českých zástupců firem, zejména těch velkých,
a je pouze několik hříšníků, kteří našemu časopisu osobně novinky svých značek nepředstavili.
Ze zájmu českých manažerů o prezentaci novinek
v reportáži jasně vyplývá, že většina konečně vnímá veletrh IFA jako „onu“ událost roku. A to mě
těší, protože jinde v Evropě si na jednom místě
v jednom termínu profesionálové, natož spotřebitelé tolik domácích spotřebičů a nových technologií rozhodně neprohlédnou. Teď vás asi zajímá, co
všechno bylo na veletrhu k vidění. Kromě „smart
řešení“ pro domácnosti, jak vyplývá z článku níže,
to byla spousta dalších inovací, o kterých se dočtete mezi stranami 23 až 28 v rozsáhlé reportáži.
Příjemné čtení přeje
Lubor Jarkovský

Chytrá domácnost se pomalu
stává skutečností
Systémů pro vytvoření chytré
domácnosti je mnoho. Specializované
firmy vám dnes dokážou propojit
přístroje a vybavení domácnosti,
vsadit do zdí tablety pro ovládání
a umožnit kontrolu a ovládání všeho
i na dálku. Jenže taková řešení jsou
zpravidla velmi drahá. Letošní veletrh
IFA ukázal, že propojení výrobků
nemusí stát desítky nebo dokonce
stovky tisíc korun. Stačí jen ten
správný systém a chytrý telefon.
Už před několika lety se objevily na trhu síťové
audio přehrávače streamující hudbu přímo z NAS
serveru nebo počítače, smart televizory taktéž
s funkcí streamování obsahu nebo zrcadlení vysílání na tablet či telefon, máme tu i pračky, které
říkají sušičkám, co právě perou, aby byl optimální
program sušení již dopředu nastaven a připraven, a přicházejí chytré trouby či varné desky.

Vše popsané a spoustu dalších výrobků můžete
ovládat chytrým telefonem, ať už z domova, nebo
po internetu na dálku. Každý výrobce samozřejmě používá svou aplikaci, takže elegantní řešení
„vše v jednom“ je spíše v nedohlednu, nebo ho
nabízejí v úvodu zmíněné specializované firmy,
ale ne vždy a všem požadavkům lze vyhovět.
Samotné výrobky musejí být nejen smart, ale
musejí podporovat zapojení do centralizovaného
řídicího systému. Vyloženě jednotného standardu, který by podporovali „všichni“ napříč celým
trhem, se určitě nedočkáme – vždyť nejde pouze
o spotřební elektroniku a domácí spotřebiče,
nýbrž i výrobce bazénů, klimatizací, vytápění,
garážových vrat, žaluzií, osvětlení… Zkrátka oblastí, kde se může konektivita a IoT (internet věcí,
tedy vzájemná propojení jednotlivých přístrojů
a jejich komunikace) uplatnit, je opravdu mnoho
a najít shodu mezi jednotlivými výrobci bude
v praxi nemožné. Na veletrzích pak mnoho z nich
odhaluje své vize propojené domácnosti, dokonce
buduje testovací domy apod. Představa, že si koupíte jeden spotřebič určité značky, další od jiné,
a budete všechny jejich funkce ovládat v jedné
aplikaci podle aktuálního vývoje, naplnění sku-

tečně nedojde. Cestou je samozřejmě již zmíněná
instalace komplexního řešení s řídicím systémem
– musíte však počítat, že všechny funkce v jeho
aplikaci nebude možné používat. Velmi specifické
prvky, kupříkladu u trouby, jako je prohlížení receptů a jejich odesílání do spotřebiče, to zkrátka
umožní pouze originální aplikace k danému zařízení. My se v následujícím textu tedy zaměříme
primárně na řešení masová, připravená k použití
ihned po koupi přístroje, nikoliv centralizovaná
a komplexní řešení pro celý dům, která nabízejí
třetí strany.

Multimédia

Spouštět hudbu z pevného média, jako je CD, není
z dnešního pohledu příliš komfortní. Když si ale
koupíte externí harddisk se síťovým připojením
nebo přímo NAS server, popřípadě vytvoříte
hudební server ze svého PC, můžete jednoduše
volit hudbu k přehrání pomocí svého mobilu.
Nejnovější stereo zesilovače i AV receivery podporují standard DLNA nebo Apple AirPlay, takže
z pohodlí křesla na displeji určujete, co se má přehrát, můžete upravovat hlasitost. Mnohdy je lze
připojit k různým online službám typu Spotify,
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Deezer apod. Veškerá komunikace mezi telefonem, coby ovladačem, a zařízením funguje přes
Wi-Fi v rámci domácí sítě. Tento způsob přehrávání podporují všechny přední značky, jako jsou
Denon, Pioneer, Onkyo a další. Relativní novinkou
je potom technologie Google Cast, která umožňuje velmi pohodlně a jednoduše odesílat multimediální obsah z telefonu, tabletu nebo počítače do
televizoru nebo hifi techniky.
Z ještě chytřejších řešení považujeme za
zajímavý takzvaný multiroom systém HEOS od
společnosti Denon. Systém HEOS tvoří několik
různých přístrojů, které mohou fungovat zcela
samostatně, ale samozřejmě také ve vzájemném
propojení. Lze tedy například pořídit soundbar HEOS Home Cinema k televizoru a do další
místnosti některé z aktivních reprosystémů této
řady. V aplikaci si pohodlně zvolíte, co se má ve
které z nich přehrávat, popřípadě všechny můžete
sdružit, aby hrály to samé.

CENTRÁLNĚ ŘEŠENÁ CHYTRÁ DOMÁCNOST
Komplexní systémy vám umožní řídit domov
a především nechat ho řídit, protože už vědí, kdy
chodíte spát, kdy odcházíte do práce, nebo jak
často větráte. V závislosti na tom potom ovládají
topení nebo klimatizaci, ale nejen na tom. Poslouží
i venkovní a vnitřní čidla teploty nebo intenzity
světla. Kupříkladu žaluzie reagují na pozici slunce.
Ovládat můžete také osvětlení, zabezpečovací
systémy a multimédia. Vše je řízeno jedním
systémem a pomocí jedné aplikace, což samozřejmě usnadňuje ovládání. Množství funkcí může
být automatizováno, takže při odchodu do práce
se všude vypnou světla nebo televizor. Večer se
zase samy zatáhnout žaluzie, aby na vás z ulice
nikdo neviděl. Nejde o žádnou science fiction vizi
– řešení tohoto typu jsou již několik let v prodeji
a neustále se zdokonalují.

POSLECH HUDBY VE VÍCE MÍSTNOSTECH
Multiroom systém Denon HEOS vám umožňuje vytvořit
poslechové zóny ve více místnostech a vše ovládat
z telefonu nebo tabletu. Poslouchat můžete v každé
zóně jinou hudbu, nebo ve všech stejnou.

Péče o domácnost

Výrobci domácích spotřebičů se snaží už nějaký
ten rok prezentovat a postupně uvádět na trh
smart spotřebiče. První generace těchto výrobků
ukazovala hlavně možnost ovládání na dálku,
která je však značně diskutabilní. Zapínat troubu
nebo pračku z pohodlí křesla vypadá stylově, jenže stejně k těmto spotřebičům musíte jít a vložit
do nich jídlo, respektive prádlo, takže zapínat je
mobilem v praxi téměř nebudete. Smart program

FIBARO STARTER KIT
Cenově dostupnou cestu k vytvoření centrálně řízené
chytré domácnosti dodává společnost YATUN pod
značkou Fibaro. Základní „Starter Kit“ se prodává za
13 730 Kč a obsahuje pět zařízení inteligentní domácnosti spolu s řídicí jednotkou. Další moduly lze podle
potřeby později dokoupit.
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BOSCH HOME CONNECT
Systém Home Connect od společnosti BSH, která
vyrábí spotřebiče značek Bosch a Siemens, je jeden
z mála otevřených, takže ho mohou použít i další
firmy. Aktuálně slouží primárně k ovládání, nastavení
a monitorování spotřebičů těchto značek, přičemž by
měla platforma díky širší podpoře do budoucna nabízet
mnohem více včetně komplexního řízení domácnosti –
vznikne tak pojetí chytré domácnosti nazvané „Bosch
Smart Home“.
na základě ohlasu zákazníků u předních značek
konečně postupně krystalizuje, a tak začíná být
v praxi použitelnější.
Kupříkladu nová trouba Grundig, kterou představujeme podrobněji na straně 30, funguje také
jako chladnička, takže do ní lze jídlo vložit už ráno
před odchodem do práce. Na dálku pak můžete
před návratem spustit pečení. Dávat čerstvé jídlo
do standardní smart trouby a nechat ho tam celý
den ležet není příliš bezpečné. Grundig zatím jako
jediný nabízí v troubě funkci chlazení, takže zapnutí na dálku dává v tomto případě celkem smysl.
Podobně praktická nám připadá také funkce
detekce kouře v digestoři Candy Simply-Fi, kdy
vás spotřebič na dálku upozorní, že doma něco
není v pořádku. A ještě důležitější je propojení
spotřebičů mezi sebou – odsavač par se automaticky nastavuje podle informací varné desky
a jejího nastavení výkonu.
Velkou výhodu specializovaných aplikací pro
spotřebiče vnímáme ještě v jejich diagnostice
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a možnosti odeslání informací do servisu. Vítaná
jsou nastavení trub pro pečení na základě zobrazených receptů, kdy vás krok za krokem vede aplikace přípravou pokrmu. Součástí je samozřejmě
i automatické nastavení spotřebiče pro přípravu
daného pokrmu.
Na veletrhu IFA nás velmi zaujal systém Home
Connect společnosti BSH, která vyrábí spotřebiče
značek Bosch a Siemens. Na místě jsme viděli, že
v Německu se do něho přidali dodavatelé některých služeb, například online prodejci potravin.
Až bude příští rok Home Connect vstupovat do
Česka, měl by mít zajištěnu podporu ze strany
některých lokálních firem. BSH o jejich zapojení
bude v příštích měsících usilovat.

Dům a zahrada

Ovládat na dálku můžete samozřejmě dnes kdeco.
Kde vidíme velký potenciál, jsou automatické závlahové systémy, které je jinak potřeba nastavovat
na řídicím panelu. Wi-Fi modul a speciální aplikace vám umožní kontrolu zavlažování a nastavování přes mobil nebo tablet, což je samozřejmě
uživatelsky komfortnější.
Možností, jak učinit svou domácnost alespoň
částečně „chytrou“, máme dnes spoustu. Z těch
pár uvedených příkladů je navíc zřejmé, že se
nemusí jednat o investici za stovky tisíc korun.
V příštím roce množství výrobků s konektivitou
ještě vzroste a nabídka na trhu bude konečně
dostatečně pestrá, aby měl uživatel na výběr z několika různých koncepcí.

Skupina BSH je držitelem licence k ochranné známce Siemens AG
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GfK: PRŮMĚRNÁ CENA TECHNICKÉHO
SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ ROSTE
Ve většině sektorů technického zboží sledovaných
v Consumer Choices, GfK Czech narostl na českém
trhu za první polovinu 2016 meziročně cenový
průměr. Výjimkou byla v rámci panelového trhu
pouze spotřební elektronika, avšak i u její klíčové
skupiny – televizorů – se prodával v průměru dražší sortiment, a to s lepšími technickými parametry
i možností připojení k internetu. S funkcí smart
se prodalo v prvním pololetí již 54 % celkového
objemu televizorů.
Možnost připojení k internetu proniká i k domácím spotřebičům. Nejširší sortiment chytrých
spotřebičů se k letošnímu červnu nabízel u praček
(64 modelů) a chladniček a kombinací (36 modelů). Postupně se tato funkce dostává i mezi
další sortiment, např. odsavače, vestavné trouby,
myčky, sušičky, vysavače i kávovary.
Zdroj: Zdeněk Bárta,
Consumer Choices Director CZ&SK, GfK Czech
OVLÁDÁNÍ ZÁVLAHOVÉHO SYSTÉMU MOBILEM
Nastavovat a řídit aplikací v chytrém telefonu dnes
můžete zahradní závlahy. Jeden z nejlepších systémů zavlažování nabízí americká firma Rain Bird. Pro
ovládání přes počítač, tablet nebo telefon si musíte
koupit ovládací jednotku podporující Rain Bird IQ.
Pro závlahy většiny značek lze zvolit i řešení třetí
strany, například modul SOLEM WI-FI WF-IS, který
lze použít jak při nově budovaných závlahách, tak
k modernizaci těch stávajících.
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Vaše očekávání nenaplní.
Překonají je. Siemens avantgarde
www.siemens-home.bsh-group.com/cz

Siemens. Seznamte se s budoucností.
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Bosch a Siemens propojí celou domácnost
Berlínský veletrh IFA přitahuje
profesionály z celého světa, a tak není
divu, že se ho zúčastnil i generální
ředitel českého a slovenského
zastoupení společnosti BSH.
Per Funch nám během více než hodiny
představil přímo na místě nejnovější
inovace značek Bosch a Siemens.
Stojíme právě na veletrhu IFA, největším evropském
veletrhu, kde se představují nové domácí
spotřebiče. Jaké jsou nejdůležitější novinky,
které zde značky Bosch a Siemens představily?

Společnost BSH na veletrhu IFA představuje
kuchyň s plnou konektivitou a vzájemným propojením spotřebičů. Toto a další inovace mají za
cíl jediné – nabídnout spotřebiteli „jednoduchou
cestu k perfektním výsledkům“.
I mimo svět smart zařízení se Bosch systematicky zaměřuje na potřeby uživatele a dosažení
dokonalých výsledků jednoduchou cestou. Kupříkladu pomocí prodloužení čerstvosti jídla v chladničkách typu NoFrost s technologií VitaFresh Pro,
rychlého a efektivního sušení nádobí v nových
myčkách s funkcí PerfectDry či precizního
dávkování pracího prostředku díky funkci i-DOS.
Všechny spotřebiče Bosch se snadno ovládají
a nastavují. Vděčí za to mimo jiné systému senzorů, které fungují v podstatě jako asistent – ten
se stará o složitější úkoly a zabezpečuje perfektní
výsledky bez uživatelského zásahu. Ukázkovým
příkladem je flexindukční deska Serie 8 s vestavným odsavačem par. Díky inovativní technologii
vám senzory nabídnou různé cesty k dosažení
perfektního výsledku. Senzor PerfectCook udržuje tu správnou teplotu vaření. Senzor PerfectFry
zase oceníte při přípravě steaků bez strachu, že
dosáhne tuk na pánvi nezdravě vysoké teploty.
V desce je navíc integrován velmi účinný odsavač
par se zcela novým senzorem kvality vzduchu
PerfectAir. Kdo preferuje plynové desky, měl by se
blíže seznámit s technologií FlameSelect, protože
jde o vůbec první systém na světě pro přesné
nastavení intenzity vaření na plamenu.
U značky Siemens konektivita prochází všemi
představenými inovacemi. Luxusní side-byside chladnička s konektivitou a integrovanou
kamerou je první vlaštovkou ve své kategorii,
zatímco do sítě připojené myčky a spotřebiče
péče o prádlo řady avantgarde druhé generace
přicházejí s energetickým managementem.
Zmínit musím také nový kávovar EQ.9 Home
Connect – jedná se o první automatický kávovar
značky Siemens s připojením.

Kdy můžeme tyto výrobky očekávat na českém trhu?

Některé spotřebiče představené na veletrhu IFA
se začnou postupně objevovat i v Česku, a to už od
letošního podzimu a dále v průběhu roku 2017. Už
letos na podzim uvádíme na trh zbrusu nové portfolio myček nádobí s funkcí PerfectDry a technologií Zeolith, která zajišťuje dokonalé výsledky
sušení a zbavuje spotřebitele nepříjemné zbytkové vody na plastovém nádobí. Výrobky s konektivitou Home Connect plánujeme představit na
českém trhu v průběhu příštího roku. Příští rok
tedy bude pro společnost BSH rozhodně „smart“
i v Česku.

V čem je podle vás největší přínos smart řešení?

Smart funkce umožňují spotřebiteli ovládat
a kontrolovat domácnost na dálku, a tak optimalizovat její chod. Ovládání spotřebičů se stává
jednodušším, pohodlnějším, protože tablety a telefony mají větší displeje. A už pouhé jednodušší
ovládání přináší logicky úsporu času, přičemž
může být i velmi zábavné. Kupříkladu zapnout
pračku na dálku ještě před příchodem domů nebo
si pustit edukativní video návody místo pročítání
klasického manuálu, to jsou jen některé z výhod.
Zapomenout nesmím ani na přínos v oblasti
kontroly spotřeby energie, protože se spotřebič
může například zapnout sám až ve chvíli, kdy
platí levnější tarif.

Smart spotřebičů máte v nabídce několik typů.
Které konkrétně to jsou? A co přesně nabízejí?

Inteligentní platforma Home Connect představuje
komplexní a flexibilní řešení pro spojení celé
domácnosti. Všechny produktové kategorie
mohou být ovládány přes telefon – tedy trouba,
varná deska, digestoř, chladnička, myčka, plně
automatický kávovar, pračka i sušička. Kromě
funkcí, o kterých jsem již hovořil, bych ještě
zmínil takzvaný „Easy Start Assistant“. Uživatel
si může nechat v aplikaci poradit ten správný

prací program, přičemž stačí zadat jen několik
málo údajů o dané várce prádla. U myček je to
zase nastavení a ovládání vnitřního osvětlení
myčky nebo upozornění na potřebu dokoupit
mycí prostředek. A velmi praktické je propojení
varné desky a odsavače, kdy se intenzita odsávání
přizpůsobuje intenzitě vaření. Důležité je ještě
zmínit, že Home Connect je otevřená platforma,
do níž se zapojují další firmy z jiných oblastí vybavení domácnosti. Současně umožňuje propojení s různými online službami, jako jsou objednávky potravin online a podobně.

Na jaře jste otevřeli v Praze BSH Brand Experience
Center. Zájemci mohou přijít, prohlédnout si
vaše spotřebiče osobně, získat informace.
Jaká je na toto centrum odezva ze strany
spotřebitelů i vašich obchodních partnerů?

Reakce jsou velmi pozitivní, a to jak ze strany
koncových zákazníků, tak resellerů, což nás
opravdu těší. Nedali jsme si totiž jednoduchý
cíl, co se týče kvality prezentace, úrovně služeb a počtu návštěvníků, takže jsme pyšní na
to, jakou odezvu získáváme, i na to, že roste
počet návštěvníků. Potvrzuje se nám, že jdeme
správným směrem. Získáváme také motivaci pro
další rozvoj tohoto projektu.

252828/10  inzerce
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Na veletrhu IFA ovládla
domácí spotřebiče konektivita

Když jsme letos vstoupili do rozsáhlého
komplexu berlínského výstaviště, už jsme
rámcově věděli, co chtějí firmy prezentovat. Ostatně smart řešením a konektivitě
spotřebičů se již věnovaly intenzivněji
loni. Před rokem šlo nicméně spíš o takové
254941/14

SAMSUNG ROZŠÍŘIL ŘADU PRAČEK ADDWASH
O MODELY KOMBINOVANÉ PRAČKY SE SUŠIČKOU
Nové kombinace AddWash budou k dostání ve dvou variantách, WD6500K
a WD5500K. Výjimečná funkce AddWash je zkombinována s funkcí Air Wash,
která využívá pouze ohřátý vzduch, jenž oblečení zbavuje nežádoucích pachů
a dezinﬁkuje ho. Šetří tím tkaninu i čas a oblečení osvěží bez použití vody nebo
pracího prostředku. Dvířka AddDoor je možné využit i během tohoto sušícího
cyklu. Dokonale se hodí pro takové kusy prádla, které vyžadují suché čištění,
čímž rodinám šetří náklady za čistírnu.
Kromě dvířek AddDoor disponují tyto modely igitálním invertorovým motorem.
Ten zaručuje dlouhou životnost, minimalizuje hluk a je energeticky šetrný.
Ve výbavě nechybí ani oblíbená funkce Smart Check, která automaticky detekuje
a diagnostikuje problém v rané fázi a prostřednictvím aplikace ve smartphonu
nabídne možná řešení.
Model WD6500K nabízí velkou kapacitu 9 kg a díky známé technologii
Ecobubble, vypere dokonale i při nízkých teplotách. Z pracího prostředku
a vody se vytváří aktivní pěna, která se rychleji dostává do tkaniny a snadněji
odstraňuje špínu, zatímco šetří energii i materiál. Model Combo nabízí
rovněž program Super Speed, který představuje nejefektivnější způsob
každodenního praní. Díky speciálnímu rychlému vstřikování vody do bubnu,
tzv. Speed Spray, je maximálně zrychleno odstřeďování, a tím je proces praní
mnohem rychlejší. Kompletní cyklus je hotový za 59 minut. Model WD5500K
je nabízen v 9kg, 8kg a 7kg variantách a disponuje rovněž funkcí Bubble Soak.

Foto Messe Berlin

V průběhu posledních osmi
let se stal veletrh původně
zaměřený výhradně na spotřební
elektroniku nejvýznamnější
prezentační akcí domácích
spotřebičů v Evropě. Letos se
výrobci ještě výrazněji zaměřili
na propojení spotřebičů, jejich
vzájemnou interakci a celkově
systémy pro chytrou domácnost.
Pokud splní své sliby, konečně
začne dávat koncepce „smart
home“ v praktickém životě
smysl.

osamocené ostrůvky v jejich prezentacích, popřípadě ukázkové koncepce,
které nebyly zcela připravené pro sériovou výrobu a uvedení na trhu. Během
letošního veletrhu jsme měli možnost
vidět velké množství systémů, které
jsou už v západních zemích funkční
a tvoří je dostatek výrobků, k nám
se pak některé chystají už v příštím
roce. IFA proto letos ničím zásadně
nepřekvapila a nepřinesla překvapivou
revoluci v žádné kategorii domácích
spotřebičů. Na druhou stranu jsme na
ní viděli větší množství moderními
technologiemi vybavených spotřebičů,
s nimiž se v průběhu následujícího
roku setkáme i v českých obchodech,
což nebývalo úplně zvykem. V minulých letech mířily leckteré novinky do
prodeje v Česku až s více než ročním
zpožděním. Teď jen nezbývá, než
počkat, zda výrobci skutečně splní své
sliby a v deklarovaných termínech svá
řešení na trh skutečně uvedou.
inzerce

Komerční sdělení
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AEG

Německá značka patřící do rodiny společnosti
Electrolux ukázala na veletrhu myčku s konstrukcí ComfortLift už před dvěma roky. Systém, kdy
lze spodní koš vysunout do výšky koše horního
a bez ohýbání do něj nádobí pohodlně vkládat
stejně jako vykládat, nás nadchnul už tenkrát.
Letos však byla myčka na veletrhu prezentována
především proto, že konečně míří do prodeje.
Dočkáme se jí i na českém trhu.

Bosch a Siemens

Pro značku Bosch jsou nyní kromě systému Home
Connect a nové generace myček nádobí vybavených technologií sušení PerfectDry velkým tématem také kuchyňské roboty. Nový prémiový model
OptiMUM s digitální váhou a připojením staví na
nedávno uzavřeném partnerství mezi značkou
Bosch a populárním projektem smart váhy Drop,
jejíž aplikaci pro vážení a vaření bude možné
s tímto modelem používat. Aplikace se také již
brzy propojí s troubami Bosch Serie 8 s funkcí
Home Connect.

Amica

U značky Amica nás nejvíce zaujaly nové vestavné
vinotéky v elegantním designu. Větší model se
chlubí dvěma zónami (pro bílé a červené). Na trhu
se objeví v roce 2017.
Další novinkou je nová řada trub FINE s výraznými nerezovými čelními panely. Ve stejně laděném designu budou v prodeji také volně stojící
sporáky včetně modelu s indukční varnou deskou.

Beko

Turecká značka prezentovala na veletrhu množství novinek a získaných ocenění v nezávislých
testech, ale nám přišla nejzajímavější myčka
s automatickým dávkovačem mycího prostředku.
Do zásobníku (šedá část na pravé straně) se nalije
tekutý detergent a myčka si už následně dávkuje
potřebné množství podle stupně zašpinění nádobí
i jeho vloženého množství. Zásobník má kapacitu
na zhruba 20 mytí.

257261/10

inzerce

GRUNDIG SE
VRACÍ DO ČESKÉ
REPUBLIKY.
Špičková německá kvalita, jedinečný
design a inovace se 70 lety zkušeností
již brzy pomohou i ve vaší domácnosti.

Speciál
U značky Siemens patřila k hvězdám prezentace nová indukční deska s flexibilními zónami
a především s integrovaným odsavačem par. Na
místě byla v transparentním boxu i prezentace
odsávání a bylo možné si ověřit, že většinu par
unikajících z hrnců deska skutečně odsaje.

A mimořádnou pozornost přitahoval i nový tyčový mixér Braun MultiQuick 9 s mixovací nohou
ACTIVEBlade, v níž se nůž při přitlačení směrem
dolů vysouvá níže ke dnu nádoby. Díky tomu je
mixér schopen lépe a rychleji zpracovat veškeré
suroviny, aniž by docházelo k jejich ulpívání na
dně. Dodáván bude také v mimořádně vybavené
verzi s příslušenstvím, díky němuž může nahradit
food procesor.
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Dirt Devil

Specialista na úklid domácnosti zařadí během
podzimu do své nabídky nové tyčové akumulátorové vysavače. Zcela nová řada Cavalier je zajímavá hlavně díky svému příslušenství – u vybraných
modelů najdete například ohebnou hubici, s níž
bez problému vysajete i svrchní stranu záclonových konzolí.

Candy a Hoover

Společnost Candy Hoover se na veletrhu IFA představila vůbec poprvé, a to na skutečně velké ploše,
kde byly k vidění výrobky obou jejích značek.
Značka Hoover ukázala například novou smart
pračku se systémem TED (Textile Expert Detector),
který je schopen rozpoznat typ tkaniny a navrhnout, jak ji nejlépe prát. Zatím se jedná o koncept,
který se na trh dostane zhruba do dvou let.
Siemens také myslí na náročné uživatele, kteří
si chtějí co nejvíc přizpůsobit kuchyň svým potřebám. Uvádí proto zcela novou řadu vestavných
chladniček v podobě samostatných modulů různé
velikosti – vždy zvlášť chladničku a zvlášť mrazničku. Jednotlivé moduly lze dle libosti kombinovat a dosáhnout tak v kuchyni ideálního poměru
mezi chladicím a mrazicím prostorem.

Dyson

Vynálezce cyklonové technologie vysavačů
přivezl na veletrh hned tři zásadní novinky. První
z nich je samozřejmě napjatě očekávaný vysoušeč vlasů Dyson Supersonic, chystaný mimo jiné

Braun, De’Longhi a Kenwood

Značka De’Longhi na veletrhu představila nový
top model plnoautomatického kávovaru PrimaDonna Elite Experience, který dokáže připravit
dokonce ledovou kávu a disponuje připojením
k mobilnímu telefonu. Dočkáme se ho příští rok
na jaře. Z novinek, které budou dostupné už během pár týdnů, zařazujeme nový MultiGrill, který
v případě nejvybavenějšího modelu bude dodáván
s hladkými deskami, žebrovanými a deskami pro
přípravu vaflí. Gril půjde používat pro zapékání
kompletně zaklopený, pro pečení s horní deskou
nedotýkající se pokrmu a kompletně vyklopený
ke grilování na obou deskách naráz. Ke grilu bude
dostupná dokonce asistenční aplikace s recepty
a radami.

V kategorii vysavačů patřil mezi hvězdy prezentace bezdrátový bateriově napájený vysavač
Synthesis Lite Unplugged. Jedná se o model
s vysokým výkonem a cyklonovou bezsáčkovou
technologií, který je schopen plně nahradit ze sítě
napájený vysavač.

Speciál
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k uvedení na český trh. V kategorii vysavačů
se můžete těšit na nový tyčový akumulátorový
model Dyson V8 (foto na předchozí straně) s ještě
vyšším sacím výkonem a současně dvojnásobnou výdrží baterie (až 40 minut). Z klasických
vysavačů je žhavou novinkou Dyson Big Ball
v bezúdržbové verzi Cinetic, který kromě výkonu
nabídne unikátní funkci – nemůže se překlopit.
Na IFA jsme do něho kopali, strkali, šťouchali, ale
vždy se jen naklopil. Na kola se dokonce vrátil,
ačkoliv byl zcela na boku.

Gorenje

Slovinská značka spojila síly se společností Volkswagen a představila na IFA designovou chladničku, která se inspiruje ve slavné dodávce T1 z dílny
německé firmy. Chladnička se bude prodávat za
29 990 Kč a jeden z prvních 100 kusů si můžete
rezervovat na českém webu Gorenje. Zájem je až
nečekaně velký.

Velká pozornost byla u Gorenje věnována
novým myčkám, protože firma spustila letos na
jaře vůbec poprvé svoji vlastní výrobu těchto
spotřebičů. Technologicky vycházejí z prémiové
skandinávské značky Asko, jíž Slovinci před několika lety získali.

Grundig

Německá značka se aktuálně vrací po letech na
český trh a přichází nejprve s prémiovými domácími spotřebiči. Začátkem příštího roku můžete
očekávat unikátní systém VUX, kdy projektor integrovaný v odsavači par promítá na kuchyňskou
desku a varnou desku ovládací rozhraní. Pouhým
dotykem lze nastavovat a ovládat většinu spotřebičů v kuchyni, přičemž ovládací prvky můžete

257262/17
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Grundig se vrací do Česka
Známá značka audio a video techniky z Německa představila
na veletrhu IFA svoji vizi pro fungování moderních domácích
spotřebičů. A po úspěšném uvedení v největších evropských
zemích pak také spotřebiče a unikátní technologie,
se kterými poprvé vstupuje na český trh.
Nové spotřebiče Grundig pro domácnost jsou postaveny
s důrazem na kvalitu podle německých standardů a precizní
design. U každého typu spotřebiče je jednotný styl ovládání
a ovladač je zároveň i výrazným prvkem celkového vzhledu
spotřebičů. Grundig tak přichází s designově ucelenou řadou
spotřebičů pro české domácnosti, kterým záleží na kvalitě.
Po startu v hlavních evropských zemích se značka soustředí
na inovace a dlouhodobě využitelné technologie. Na veletrhu
tak představila například funkční projekt VUX®, který pomocí
inteligentní projekce na pracovní desku umožňuje ovládat
spotřebiče bez potřeby fyzických tlačítek. Ovladač může být
kdekoliv, kam ho uživatel pohybem ruky přesune. Technologie
bude dostupná v ČR v první vlně na světě.
Grundig HomeWhiz je pak technologií připojující spotřebiče
do mobilního telefonu. Kromě tradičního ovládání spotřebičů
z dotykových obrazovek ale hledá Grundig i smysluplnější využití
této technologie. Grundig tak představil třeba troubu, která umí
chladit i péct. Ráno do ní můžete vložit připravené jídlo, nechat
ho tam v klidu přes den v chladu a po cestě z práce spustit
z mobilní aplikace pečení. Jídlo tak bude čerstvě připravené hned
po příchodu, i když doma přes den nikdo nebyl.
Grundig má s designem a kvalitou 70 let zkušeností na
náročném německém trhu a inovace připravuje pro každodenní
použití, ne pouze na ukázku pro přátele, jak je to dnes zvykem.
Na českém trhu budou jeho spotřebiče dostupné ještě během
tohoto roku.

Speciál

přeskupovat a přemísťovat dle potřeby. Projektor
je schopen zobrazit video, například z dětské
chůvičky.
Z dalších výrobků naši pozornost upoutaly
vysoce kvalitní chladničky s nulovými zónami
s elektronicky řízenou teplotou. Navíc byl na místě k vidění model s elektricky polohovatelnými
skleněnými policemi.
Grundig uvede na trh samozřejmě i kompletní
řadu vestavných spotřebičů včetně kompaktních
modelů. Na fotce 45 cm vysoká parní trouba, která
nepostrádá ani teplotní sondu do masa.

JURA

Švýcarský výrobce automatických kávovarů
nám představil dvě zásadní připravované
novinky. Jednou z nich bude model J6 (na
fotce) s barevným displejem, prémiovým
provedením a přípravou nápojů na stisk tlačítka.
Nejnáročnějším zákazníkům bude určen super
prémiový model Z8, který přinese inovaci
v přípravě velkých káv. Zabrání příliš dlouhé
extrakci kávy a sám doplní kávu horkou vodou.

| 27 |

Navíc bude dodáván s termo konvicí s objemem
700 ml, do které dokáže na stisk tlačítka připravit
velký objem kávy. Zda bude dostupný na českém
trhu, výrobce teprve rozhodne.

V kategorii praček jsme si nemohli nevšimnout
nových modelů TWINWash s dvěma pračkami
v jednom spotřebiči. Novinky vycházejí designově
z řady SIGNATURE, nicméně nejsou do ní zařazeny. Na fotce model kombinující pračku a sušičku
s kapacitou na 10,5 kg pro praní a 7 kg pro sušení.
Pro menší várky prádla je k dispozici malá pračka
ve spodní části spotřebiče. Ovládání je stejně jako
u řady SIGNATURE přímo ve dvířkách pračky –
zde najdete místo barevného displeje LED řešení.

LG

Nespresso

Korejská značka přivezla do Berlína svou super
prémiovou řadu SIGNATURE, kterou už ale
představila na veletrhu CES letos v lednu. Zaměřili jsme se proto především na novou generaci
myček LG s parní funkcí – jemná pára dokáže
rozpustit před samotným mytím mastnotu a narušit strukturu připečeného jídla, takže si s nimi
myčka pak ještě lépe poradí.

Tradiční zastávkou pro většinu návštěvníků
veletrhu je zóna společnosti Nespresso, kde si lze
ze zásobníků vybrat volně kapsli s kávou a nechat
si ji v některém z přístrojů připravit. Mezi novými
stroji samozřejmě vyčníval model z dílny značky
KitchenAid v ikonické červené barvě, v níž jsou
už dlouhá desetiletí v prodeji kuchyňské roboty
z téže stáje.
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Samsung

U společnosti Samsung jsme strávili nejvíce času
u prezentace nových chladniček Family Hub.
Na veletrhu CES v Las Vegas ukázal Samsung
model určený pro americký trh, tedy velkou
americkou chladničku. Ta sice byla k vidění i na
IFA, ale pro Evropany je samozřejmě mnohem
důležitější model klasické koncepce s mrazákem
dole. Chladnička má ve dveřích vsazený tablet se
systémem Tizen – na něm lze hledat recepty, psát
vzkazy, prohlížet fotky, dokonce sledovat televizi
(propojením s některými modely televizorů Samsung), objednávat jídlo, kontrolovat jeho exspiraci
atd. Koncová cena chladničky dosahující zhruba
90 000 Kč je ovšem natolik vysoká, že se jeví její
uvedení na český trh jako nepravděpodobné.
Z výrobků, které naopak budou v prodeji v českých obchodech, jsou to pračky AddWash ve slim
provedení, tedy s hloubkou pouhých 45 cm, avšak
kapacitou na 8 kg prádla. Koncepce AddWash
přináší dvojitá dvířka pračky, takže lze během
praní kdykoliv přihodit zapomenuté prádlo, nebo
prádlo citlivé, které je vhodné do bubnu přidat
až v závěru praní. Kromě toho uvádí Samsung
na trh v tomto provedení pračkosušičky. A příští
rok na jaře se dočkáme konečně i sušiček prádla
s tepelným čerpadlem a energetickou třídou A+++.
Samozřejmě budou dokonale designově sladěny
s již uvedenými pračkami AddWash.

252829/17
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Technologie
budoucnosti
Social grill
Značka De´Longhi se letos
kromě novinek v oblasti
kávovarů zaměřila i na inovace ze světa vaření a představuje svůj nový prémiový
Multigrill s označením
CGH 1030D. Jeho předností
je zejména velká grilovací plocha, až 37 x 46cm
s vyměnitelnými grilovacími
plotýnkami (hladká, žebrovaná a na va�le). Do každé
plotýnky je vestavěné samostatné topné těleso, je tak
možné pro každou nastavit
rozdílnou teplotu a zároveň

jsou umyvatelné v myčce
nádobí. Veškeré nastavení je
pak snadno kontrolovatelné
na LED displeji s časovačem,
kdy po uplynutí nastaveného
času na vaření se gril vypne.
Pro dosažení dokonalých
výsledků byla vyvinuta
aplikace, která uživatele
provede celým procesem
vaření. Nabídne i nespočet
receptů a následně pomůže
s přesným nastavením grilu
dle zvoleného pokrmu, ať už
je využita kontaktní pozice
grilu, rozložená BBQ nebo
pozice trouby.

Špička mezi kuchyňskými roboty.

Výkon který inspiruje

Nový kontaktní gril s velkou grilovací plochou a aplikací.
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I na tu nejtvrdší práci
Značka Braun, která je špičkovým výrobcem tyčových
mixérů, přichází v letošním
roce s přelomovou novinkou, která představuje
zcela nový způsob přípravy
pokrmů – tyčový mixér
MultiQuick 9. Tyčový mixér
nové generace představuje
unikátní patentovanou
technologii ACTIVEBlade,

která se pohybuje nahoru
a dolů a snadno rozmixuje
i ty nejtvrdší potraviny
jako jsou ořechy, kokos či
hořká čokoláda. Současně je
MultiQuick 9 vybaven další
extra mlecí čepelí. Tato nová
další čepel zvládne na jedno
otočení rozmixovat více
potravin, mixování je tak
rychlejší a účinnější, i větší
kousky potravin zpracu-

Britský výrobce kuchyňských spotřebičů uvádí
v letošním roce převratnou
technologickou novinku
v segmentu kuchyňských
robotů. V této kategorii je
Kenwood globálním lídrem
a neustále tak přináší na
trh inovace, které činí tyto
výrobky nezaměnitelnými. Nový kuchyňský robot
Chef XL Titanium poprvé
představený veřejnosti na
veletrhu IFA v Berlíně je
se svým 1700W motorem
nejvýkonnější na trhu. Jeho

jete s menším úsilím. Díky
speciálnímu tvaru zvonu
PowerBell Plus a funkci proti rozstřiku SPLASHControl
jsou pokrmy bez stříkání
perfektně rozmixovány, a to
i bez nepořádku v kuchyni.
MultiQuick 9 tak není pouhým tyčovým mixérem, ale
multifunkčním pomocníkem
do kuchyně, který zvládne
rozmixovat téměř vše.

prémiovost pak podtrhuje
unikátní funkce osvětlené
pracovní mísy, která umožní dokonalou kontrolu nad
procesem míchání a hněte-

ní. Samozřejmostí je u této
novinky elektronická kontrola rychlosti, extra velká
pracovní mísa a celokovová
konstrukce.

Nová generace tyčových mixérů
s patentovanou technologií ACTIVEBlade.

Produktové tipy
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Speciál

Retro chladnička s úsporným
provozem

Avantgardní design
a technologie
v jednom

Kombinovaná chladnička s mrazákem
nahoře Amica VD 1442 AR

Předem plněná pračka
Siemens WM14U640EU
a sušička s tepelným
čerpadlem WT47U640EU

Přímo na veletrhu IFA jsme si všimli této
chladničky ve stále populárnějším retro
designu, spadající navíc do cenově dostupného segmentu. Novinku si proto může do
domácnosti pořídit široká masa zájemců.
Chladnička, která je chystána k uvedení na
český trh, zaujme kromě zaobleného tvaru
ještě klasickými chromovými madly. Pracuje v energetické třídě A++ a ročně spotřebuje 172 kWh energie. Její chladicí část má
objem 168 l a mrazicí 45 l. Vysoká je 144 cm
a široká 55 cm.
Předpokládaná cena: 8 990 Kč

Už loni představil Siemens na
veletrhu IFA novou řadu avantgarde, která se svým vzhledem zcela vymyká dosavadní
produkci této značky. Jedná se
o mimořádné spotřebiče nejen
svým vzhledem. Pračka používá systém i-Dos se zásobníkem
na tekutý prací prostředek,
který následně dávkuje na mililitry přesně podle množství
prádla, jeho zašpinění a tvrdosti vody. Sušička je samozřejmě velmi
úsporná. Díky technologii samočisticího kondenzátoru je zaručen
vysoký výkon a nízká energetická spotřeba po celou dobu její životnosti. Manuální čištění kondenzátoru je již překonané. Samočisticí
kondenzátor se během cyklu sušení několikrát automaticky vyčistí,
takže je zbaven nečistot a textilních vláken. Mimořádnost spotřebičů podtrhuje dotykové ovládání.
Doporučená cena: 42 290 Kč (pračka) / 42 290 Kč (sušička)

Chladnička, nebo trouba?
Obojí!
Vestavná smart trouba s funkcí
chlazení Grundig GEKC 49000 BH
Skutečnou revoluci v kategorii chytrých
trub přinese již brzy na český trh prémiová
značka Grunding uvedením modelu, který
nejen peče, ale také chladí. Proč? Představte si, že jdete ráno do práce, chcete dát do
trouby připravené jídlo a spustit pečení na
dálku telefonem ještě před návratem domů.
U běžné chytré trouby to samozřejmě jde,
jenže jídlo bude celý den v teple. U modelu
Grundig to nehrozí, protože dokáže potraviny zchladit až na 5 °C. Když pak míříte
z práce domů, stačí jen zahájit pomocí
aplikace Grundig HomeWhiz proces pečení
a po příchodu najít v troubě hotové jídlo.
Doporučená cena: nebyla ještě stanovena

Konverze chladničky
v mrazák a naopak stiskem
tlačítka
Kombinovaná chladnička s mrazákem
nahoře Samsung RT43K6335SL/EO
Letos v létě zařadil do své nabídky korejský Samsung nové modely chladniček
s mrazákem nahoře v nadstandardní
šířce 70 cm. Mezi nejzajímavější funkce
patří takzvaný „režim konverze“, kdy lze
chladicí a mrazicí oddíl ovládat kompletně zvlášť. Může tedy jeden z nich zcela
vypnout, ale to není vše. Mrazničku lze
také proměnit v chladničku, a zvětšit tím
prostor pro čerstvé potraviny. Nebo zcela
vypnout hlavní chladicí část a používat
mrazicí jako malou chladničku. Kromě toho používá představovaný model
beznámrazovou technologii True No
Frost a cirkulaci vzduchu Multi Flow.
Nepostrádá ani nulovou zónu Fresh Zone
nebo LED osvětlení. Pracuje v energetické
třídě A++ (265 kWh/rok). Objem chladicí
části je 329 l a mrazicí 111 l.
Doporučená cena: 21 990 Kč

Rekordně výkonný pomocník do kuchyně s bohatým příslušenstvím
Kuchyňský robot Kenwood Chef XL Titanium KVL8470S
Britská značka Kenwood patří mezi přední dodavatele vysoce kvalitních kuchyňských robotů
a těší se velké oblibě i na českém trhu. Její letošní novinkou je řada robotů Chef Titanium, přicházející s nejvýkonnějšími modely na trhu osazenými 1700W motory s 10letou zárukou. Prezentovaná vlajková loď řady nabízí elektronickou kontrolu rychlosti, osvětlení pracovní mísy a množství dodávaného příslušenství v základním balení. Tvoří ho: 6,7l nerezová mísa, 3 nerezové metly,
2 speciální metly, kryt proti rozstřiku, skleněný mixér, v němž lze zpracovat i horkou polévku,
food procesor se sekacími noži a 6 strouhacími disky, kovový mlýnek na maso, lis na citrusy
a mini sekáček. Do prodeje také míří modely Chef XL Elite se 1400W motorem a pořizovací cenou
do 20 000 Kč.
Doporučená cena: 27 990 Kč

Speciál
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ANKETA: Jaké nové technologie nebo spotřebiče představené na veletrhu IFA
považujete za nejzajímavější?
bí s vylepšenými technologiemi sušení skla a dokonce i plastu, bez nutnosti dalšího manuálního
dosušování. Příznivci vaření jistě ocení možnost
komfortního ovládání odsavače par prostřednictvím TFT displeje na varné desce. Nové technologie a s nimi spojený komfort a výsledek užívání se
rozšiřují do širšího modelového portfolia.

Jakub Říha

Key Account & Product Manager CZ/SK
Amica Commerce
V Berlíně budeme představovat primárně nyní
již ucelenou řadu IN., se kterou se mohli návštěvníci seznámit v loňském roce. Dnes je doplněná
o kompaktní mikrovlnné trouby a myčky ve
stejném designu. Pozornost si určitě také vyžádá
nová řada vestavných trub s označením FINE,
která přináší bezkonkurenční skloubení jednoduchého, ale čistého designu, kvality, vybavení
a dostupné ceny pro všechny.
Významnou novinkou pro zákazníky bude
ještě nová řada chladniček RETRO, která nabízí
variantu „table top“ s vnitřní mrazicí komorou
a variantu „double door“ se samostatným mrazákem umístěným nad chladničkou v několika
barevných variantách. Tyto lednice spojují úsporu díky energetické třídě A++ spolu s jedinečným,
netradičním designem. Díky velice příznivé ceně
budou tyto výjimečné chladničky dostupné téměř
pro každého.

Dana Jirsíková

brand manažerka
De‘Longhi Praga
Je až neuvěřitelné, kolik inovací naše společnost
letos na veletrhu IFA představila. Za značku
De‘Longhi je to jednoznačně nový model PrimaDonna Elite Experience (model PrimaDonna
Elite byl uveden na trh minulý rok), u kterého je
samozřejmost ovládání přes mobilní aplikaci,
připraví více než 15 různých nápojů včetně horké
čokolády, ale zejména nově snadno připraví
i ledové nápoje, jako ledové espreso nebo cappuccino. Díky speciální knize receptů se fantazii
žádné meze nekladou. Novinkou je také příprava
vody na čaj, kdy je možné zvolit si ze 4 rozdílných
teplot pro různé druhy čajů.
Za naší značku Braun je nespornou novinkou
tyčový mixér série 9 s patentovanou technologií ACTIVEBlade s pohyblivou mixovací nohou
a čepelí, takže dojde k dokonalému rozmixování
všech potravin.
Značka Kenwood pak představila novou řadu
kuchyňských robotů Titanium s nejvýkonnějším
motorem 1 700 W a unikátní funkcí osvětlení
mísy.

Radka Petrášková

Head of Marketing CZ/SK
BSH domácí spotřebiče
Představené inovace značek Bosch a Siemens
vstupují do prostoru chytrých kuchyní s plně
propojenými spotřebiči, perfektními výsledky
a nadčasovým designem. Svět internetu a chytrých technologií v kuchyni se tak nyní stává
realitou. Inteligentní platforma Home Connect
umožňuje, prostřednictvím aplikace na mobilním
telefonu nebo tabletu, komfortní a flexibilní ovládání spotřebičů, jejich vzájemnou komunikaci
a zároveň dává velký prostor pro individualizaci.
Kdo se rozhodne používat ve své kuchyni Home
Connect, ten je výborně připraven na budoucnost
celé propojené domácnosti. Zajímavostí letošního
podzimu bude kompletně nová řada myček nádo-

k jejich ovládání. Revoluční využití inteligentní
projekční technologie pro získání kontroly nad
celou domácností je jedinečným projektem značky Grundig. Z jednoho centrálního bodu můžete
kontrolovat spotřebiče i připojená zařízení, jako
je například dětská chůvička včetně přenosu
obrazu či mobilní telefon. Technologie byla na
veletrhu prezentována ve funkční instalaci, kdy
si ji každý návštěvník mohl osobně vyzkoušet.
Inovativní systém přeměňuje obyčejnou kuchyňskou desku na intuitivní pracovní povrch, který
lze kdykoliv přizpůsobit potřebám uživatele. A je
jedno, jestli máte mokré ruce nebo jste zrovna
od mouky. Vidíte své děti, můžete telefonovat či
ovládat domácí přístroje a přitom nic nezašpiníte.
Na samotné spotřebiče totiž nemusíte vůbec sáhnout. Promítané ovládací prvky můžete libovolně
přesouvat podle potřeby, aby byly vždy zobrazeny
na volné části pracovní plochy. Vše dokonale intuitivní a jednoduché.

Petr Donát

produktový školitel
Grundig
Určitě musím vyzdvihnout nový systém Grundig
VUX (Virtual User eXperience), který propojuje
kuchyňské spotřebiče a přináší zcela nový přístup

Ondřej Ťapušík

produktový manažer
Samsung Electronics Czech and Slovak
Na veletrhu IFA přitahovaly v naší prezentaci
domácích spotřebičů největší pozornost chladničky se systémem Family Hub. Jedná se komplexní řešení pro vytvoření chytré domácnosti,
které nabídne nespočet interaktivních funkcí, a to
jak praktických, tak zábavných. Hned na první
pohled vás zaujme, že ve dveřích chladničky je
vlastně vsazen plnohodnotný dotykový tablet
s připojením do domácí sítě a internetu – v něm
si můžete vytvářet nákupní seznamy, přidávat
upozornění, psát zprávy rodině, prohlížet recepty,
zobrazovat rodinné fotky, pouštět hudbu při
vaření a dokonce sledovat televizi díky funkci
zrcadlení obrazu z vašeho televizoru Samsung
v obývacím pokoji. A když ráno k chladničce
přijdete, na displeji už bude zobrazena předpověď počasí a vaše úkoly na daný den. Po otevření
dvířek chladničky si kromě plné výbavy všimnete
integrovaných kamer, díky kterým máte přes
smartphone neustále vzálený přístup do chladničky a při nakupování budete přesně vědět, co do
nákupního košíku ještě přidat. Na veletrhu jsme
představili dvě chladničky typu Family Hub, vysoce prémiový čtyřdveřový model RF56K9540SR
a pro evropské zákazníky velmi zajímavý model
RB38K7998B1, což je klasická chladnička s mrazákem dole. Obě novinky samozřejmě používají
oddělené chladicí okruhy, beznámrazový systém
a spoustu dalších technologií, prodlužujících
čerstvost potravin. Jejich uvedení na český trh
aktuálně zvažujeme.

Světová jednička

Zvykněte si,
že teď rozmixujete
cokoli.
Nejlepší tyčový mixér nové
generace, který zvládne i tu
nejtěžší práci.*

ACTIVEBlade technologie
* V porovnání s tyčovými mixéry značky Braun,
které nejsou vybaveny technologií ACTIVEBlade.

