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K zakriveným televízorom SUHD s uhlopriečkami 65 a 78
palcov sadne ako uliaty Samsung Soundbar HW-8501
s rovnakou krivkou. Vytvára bohatý 9.1 kanálový zvuk ako
v kine vďaka výkonu 350 W a bezdrôtovo pripojenému
subwooferu, technológia multi-room, 789 €

Urobte si radosť
PREKONAJTE PONURÉ DNI S ĽAHKOSŤOU
V SPOLOČNOSTI KVALITNEJ HUDBY, DOBRÉHO FILMU
A VIRTUÁLNEHO SVETA HIER.

N
Horúca novinka, kompaktný bezdrôtový
reproduktor Devialet Phantom s dôrazom
na highendovú kvalitu zvuku, funkcia multiroom až do 24 zón, výkon 750 W v bielom
a 3 000 W v striebornom vyhotovení,
25 x 25 x 34 cm, od 1 690 €,
predáva Bis Audio
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astal ideálny čas vychutnať
si pohodu v teple domova
pri zábave, na ktorú ste cez
rok nemali dosť času. Možno
vás potešia novinky zo sveta audio a video
techniky či vylepšené komponenty pre
pravých hráčov.

Hudba po novom
V audio oblasti sa čoraz častejšie skloňujú
výrazy ako smart, stream, multi-room, high
resolution. Svedčia o napredovaní digitál-

nych technológií na verné podanie zvuku, poväčšine sú úzko späté s internetom.
Veď fenomén zvaný internet vecí štartoval
na tomto poli. Spôsob počúvania hudby sa výrazne zmenil oproti rokom spred
dekády. CD nosiče a blu-ray disky pomaly
nahrádzajú USB kľúče, externé harddisky
a takzvané NAS. Toto označenie pochádza
z anglického Network Attached Storage
a pomenúva dátové úložisko s veľkou kapacitou pripojené na lokálnu bezdrôtovú
sieť.

Reproduktor Samsung Wireless Audio
360 naplní plnohodnotným zvukom
celú miestnosť. Reprodukcia hudby
s 360-stupňovým pokrytím, technológia
multi-room, moderný dizajn, osadený
na stojane alebo zavesený, 399 €

Manuálny gramofón Pro-Ject RPM 1 Carbon
s remienkovým pohonom, motor izolovaný
od základne kvôli odstráneniu prenosu
vibrácií, eliptická prenoska s diamantovým
hrotom Ortofon 2M Red, vysokolesklý
lakovaný povrch, 449 €, ponúka Tophudba
Prenosný bluetooth reproduktor harman/
kardon Esquire 2 Gray disponuje štyrmi
zvukovými meničmi, kompaktný tvar,
odolná hliníková konštrukcia, výdrž 8 hodín,
19 x 13 x 3,4 cm, výkon 2 x 8 W, 199 €,
predáva Muziker

Dvojpásmová highendová reprosústava
Alpha s keramickými meničmi Accuton
a originálnym dizajnom pochádza
od slovenského výrobcu NEO. Výška
120 cm, dyha z exotických drevín, povrch
v hodvábnom mate či vo vysokom lesku,
6 000 €

Aktívny trojpásmový
reproduktor
Avantgarde Acoustics
Zero1 s technológiou
Horn spája futuristický
dizajn a krištáľovo čistý
zvuk, cena za dizajn
EISA Award 2015
v kategórii High-end
Audio, výška 104 cm,
hĺbka 32 cm, 13 900 €

High-end bez káblov?
Na dopyt po bezdrôtovom streamovaní hudby zareagovali aj niektorí známi výrobcovia vysokokvalitných highendových
reproduktorov. Na trhu nájdete aktívne
bezdrôtové reproduktory, ktoré prinášajú
malú digitálnu revolúciu. Zo zdroja v mobile, tablete či v počítači sa hudba prenáša bezdrôtovo k meničom, ktoré sú, každý
samostatne, napájané špičkovými zosilňovačmi. Výsledkom je vysokokvalitný zvuk
s úžasným výkonom.

Tretiu generáciu Bowers & Wilkins 800
Series Diamond 3 vyhotovili pri príležitosti
50. výročia tejto highendovej značky. Vrstvy
dreva ohýbané pod silným tlakom, výkon
basov vylepšil kužeľ Aerofoil, nová geometria
znížila skreslenie, diamantový tweeter, info
o cene v predajni Bis Audio
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Smart žiarovky Sengled Pulse Flex
si dokonale sadnú so svietidlom
Pulse Horn a tvoria jeden
elegantný kompaktný celok. Vďaka
bezdrôtovému pripojeniu cez wi-fi
možno ovládať pomocou aplikácie
v smartfóne intenzitu svetla a tiež
zabudovaný reproduktor JBL, info
o cene v predajni Floydcom

Myš Logitech G303 Deadalus Apex pre
hráčsku komunitu poskytuje maximálnu
presnosť, reakciu i výkon. Citlivosť 200 až
12 000 dpi, technológia optického snímania
pohybu Delta Zero, nastaviteľná farba
podsvietenia, 60 €, predáva Shark

Najnovší herný notebook
Dell Alienware 13
s dvojjadrovým procesorom
Intel Core i5-4210U a grafickým
zosilňovačom zlepšia herný
zážitok. Dotykový displej
s rozlíšením 2 560 x 1 440, RAM
8 alebo 16 GB, interné
úložisko 1 TB,
celodenná
výdrž batérie,
od 859 €

Dva nové modely
herných slúchadiel
Logitech Artemis
Spectrum Gaming
Headset G633 a G933 sa
odlišujú len bezdrôtovým
a káblovým pripojením. Ponúkajú
kvalitné priestorové ozvučenie, RGB
podsvietenie, programovateľné G
tlačidlá, po spárovaní s aplikáciou
možno upravovať nastavenie
zvuku, od 173 €
ASUS Strix PRO sú herné slúchadlá pre náročných.
Výkonné 60 mm meniče sú kompatibilné
s počítačom, PlayStation 4, so smartfónmi
a s tabletmi. Optimálne izolujú okolitý zvuk, takže
do hry sa doslova ponoríte, skladný dizajn, 94,90 €,
predáva TPD

Vysokým rozlíšením zvuku sa môžu pochváliť aj novinky s takzvaným multi-room
hudobným systémom, ktorý bezdrôtovo
prepája reproduktory v niekoľkých miestnostiach, prinášajúce identický zdroj hudby.
Ďalšie z novodobých inovácií sú reproduktory s technológiou šírenia zvuku 360 stupňov,
ktoré sa umiestňujú doprostred priestoru.
Napriek všetkým inováciám a neúprosnému digitálnemu vývoju, stále nájdete
dosť výrobcov v high-end audio segmente, ktorí ostávajú verní starému dobrému
analógu a kvalitným audio káblom. Tie zatiaľ ostali neprekonané.
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Doma ako v kine

Sústavy domáceho kina čoraz častejšie
nahrádza soundbar, jeden pozdĺžny horizontálne umiestnený reproduktor, ktorý
dokáže vydávať kvalitný zvuk s priestorovým efektom. Obvykle sa jednoducho
osadí pod alebo nad televízor. V jeho prospech, oproti sústave piatich či siedmich
reproduktorov domáceho kina, hrá jednoduché ukrytie kábla a výrazne nižšia cena.
A, navyše, pôsobí elegantne. Samozrejme,
že soundbar nemá identický priestorový
zvuk, ako keď sú správne osadené jedno
tlivé komponenty domáceho kina, ale veľ-

Sengled Pulse je nízkoenergetická LED
žiarovka a 13 W širokopásmový reproduktor
JBL v jednom. Jediným kliknutím na mobile
či tablete ovládnete svetlo aj hudbu,
vzájomne prepojíte možno
až 8 žiaroviek, 129,90 €/2 kusy,
ponúka Floydcom

Štýlový ASUS ROG G20 Special
Edition z hernej línie Republic
of Gamers má imidž hernej
konzoly. Integruje najnovší
procesor Intel Core i7 6. generácie
Skylake, o grafický výkon sa stará
najvýkonnejšia jednočipová karta
Nvidie – GeForce GTX Titan X

Zakrivený 4K 3D televízor Sony
Bravia KD-55S8505C, operačný
systém Android 5.0, spracovanie
obrazu Motionflow XR 800 Hz,
široká Smart výbava, wi-fi,
USB, HDD nahrávanie, 1 999 €,
ponúka Mall

Bezdrôtová
klávesnica Logitech
K400 Plus s integrovaným
touchpadom prepojí monitor notebooku
s televízorom, vďaka čomu si užijete zábavu
na veľkej obrazovke z pohodlia svojej sedačky.
Dosah 10 metrov,
35,4 x 14 x 2,3 cm, 45,70 €

Naučte sa jazdiť s volantmi Logitech G29
a G920 Driving Force kompatibilnými
s PC aj hernými konzolami Xbox One
a PlayStation4. Tri pedále ako v reálnom aute,
možnosť dokúpiť klasickú 6-rýchlostnú páku
s H-radením a so spiatočkou, 405,50 €
Inovované zariadenie pre virtuálnu realitu
Samsung Gear VR Lite je kompatibilné
so smartfónmi Galaxy S6, S6 edge, S6
edge+. Zorné pole je 96 stupňov, pripája sa
k telefónu cez micro USB, hmotnosť 310 g,
129 €

TIP PEKNÉHO BÝVANIA
Poznáte inteligentné LED žiarovky?
Vďaka ich bezdrôtovému pripojeniu
dokážete nielen diaľkovo regulovať
osvetlenie, ale aj pustiť si cez ich
integrovaný kvalitný reproduktor obľúbenú hudbu. Iné modely žiaroviek zas
dokážu zosilniť signál wi-fi siete.

Aktívny zabudovateľný wi-fi
reproduktor Taga FLWSP6 ponúka
viaczónové ozvučenie s nenápadným
vzhľadom, multi-room, kompatibilný
s platformou Apple, Android aj
Windows, magnetická krycia mriežka,
podpora internetových rádií, 399 €,
ponúka Floydcom

Nový SONY Android TV X90C
s hrúbkou 4,9 mm v najužšom
bode je zatiaľ najtenším LCD
televízorom na svete. Rýchla
synchronizácia, bezdrôtové
prenášanie obsahu vášho
smartfónu či tabletu pomocou
služby Google Cast, hlasové
ovládanie, obraz v rozlíšení
4K a vylepšená technológia
zvuku, 2 999 € za 55-palcovú
obrazovku

Ultraľahká herná klávesnica Logitech
G410 Atlas SpectrumTKL využíva o 25 %
rýchlejšie spínače s mechanikou Romer-G,
ktoré nahradili numerickú klávesnicu.
Inteligentné RGB podsvietenie a prepojenie
s aplikáciou Arx Control, 149 €

mi sa mu približuje. Vzhľadom na jeho pozitíva si získava čoraz väčší okruh fanúšikov.

Takmer bez rámu
Výrobcovia televízorov sa predháňajú
vo vylepšovaní kvality obrazu, hlbokého
kontrastu, v zobrazovaní prirodzenejších
farieb, popri rýchlej reakcii, ktorá už dosahuje rekordných 0,001 ms. Okrem technológie však nezabúdajú ani na dizajn.
Nenápadným zoštíhľovaním a zužovaním
rámov televízorov pri niektorých modeloch dosiahli už prakticky bezrámový
vzhľad. Ďalším dôležitým vylepšením je
12/2015
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Smart TV so zakrivenou obrazovkou
Samsung UHD 4K Série 7, rám so
skosením dovnútra a stojan v tvare
písmena U zvýrazňujú efekt pohltenia
do deja. K dispozícii s uhlopriečkami
48, 55, 65 a 78 palcov, od 1 639 €
Adaptéry D-Link
PowerLine
umožnia pripojenie
na počítačovú sieť
a internet v každej
miestnosti bez ťahania
káblov a inštalácie.
Postačí im iba elektrická
zásuvka a fungujú
ihneď. Na prenos
digitálnych sieťových
signálov využívajú existujúce káble
elektrického rozvodu, od 40,50 €

Dual-mono zosilňovač Devialet 800 predstavuje
spojenie dvoch highendových modelov Devialet 250,
pri 6 ohmoch majú výkon 800 W, technológie ADH,
minimálny šum, konfigurovateľnosť zadných vstupov,
22 900 €, ponúka Bis Audio

ASUS čoskoro predstaví
herný notebook GX700
s unikátnym chladením
vodou v samostatnej
dókovacej stanici, ktoré
zabezpečuje tichý chod
bez škrtov vo výkone.
Štvorjadrový
procesor Core i7
generácie Skylake,
grafická karta
Nvidia GTX980M
s plnou podporou
technológie GSync,
17-palcový IPS LCD displej
s rozlíšením 4K

Prenosný bluetooth reproduktor JBL
Pulse 2 umocní kvalitný zvukový prenos
interaktívnymi svetelnými efektmi,
ktoré reagujú na hudbu. Výdrž 10 hodín
prehrávania, mikrofón s reproduktorom
potláča šum a ozveny, 179 €

Zálohuje, ukladá, streamuje. Highendový
audio streamer Bluesound Vault archivuje
všetky staré CD a uloží do formátov FLAC,
WAV alebo MP3 na zabudovaný harddisk
s kapacitou 2 TB. Prehrá obsah internetových
rádií a hudobných serverov. Dostupný
v bielom a čiernom vyhotovení vo vysokom
lesku, 1 099 €, ponúka KETOS

jednoduchá synchronizácia televízora s ostatnými zariadeniami. Pomocou wi-fi možno obsah jednoducho prenášať z mobilu či
tabletu do televízora alebo vďaka pripojeniu
cez bluetooth automaticky vyhľadať blízke
zariadenia a pripojiť sa k nim. Samostatná
kapitola sú zakrivené obrazovky, ktoré vás
maximálne ponoria do sledovanej scény.

Herný svet
Počítačové hry a herné konzoly sú ideálnym spoločníkom na odpútanie od kaž-
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dodenných starostí. Pri hre plynie čas
v iných dimenziách a virtuálny svet nedá
šancu nude ani negatívnym myšlienkam.
Pomáhajú zlepšovať reflexy, motorické
schopnosti, niektoré zas osviežia myseľ pri
riešení logických hádaniek. Všetko, samozrejme, v rozumnej miere.
Ak sa rozhodujete, či si zadovážiť konzolu
alebo herný počítač, z hľadiska počiatočných nákladov prevažuje prvý kandidát.
Kým ceny za najnovšie konzoly sa pohybujú od 400 eur, pri dobrom hernom po-

Nový modelový rad reproduktorov FOCAL
Sopra ponúka optimalizované magnetické
obvody aj konštrukciu zavesenia membrán
reproduktorov. Výsledkom je čistejší presný
zvuk, dizajn Alain Pineau, info o cene
v predajni Enigma High Fidelity Audio

AV reciever YAMAHA RX-A3050 série Aventage pre
domáce kino s novým dekódovaním Dolby Atmos
a DTS X, so stereo výkonom 2 x 150 W, wi-fi, AirPlay,
43,5 x 19 x 47 cm, 2 319 €, ponúka Floydcom
Router je základom každej siete pre spoľahlivý prístup
na internet. D-Link AC3200 Ultra Wi-Fi router ponúka
bleskurýchlu domácu sieť pre náročných. Trojpásmová
wi-fi, 6 výkonných antén, prenos až 3,2 GB/s, futuristický
dizajn, 321,90 €

čítači vrátane potrebného príslušenstva sa
nedostanete pod hranicu 1 200 eur. Jeho
výhodou je však možnosť priebežného
vylepšovania dokupovaním výkonnejších
komponentov.
Inéz BÚCI, Foto: Silvia DUHÁČKOVÁ

ÚPLNE NOVÁ SUHD TELEVÍZIA
Stvorená pre vaše zmysly

Nano Crystal Color
Najširšia paleta farieb, farby bohaté ako príroda sama
Curved Screen
Pohlcujúci zážitok a perfektný kontrast zo všetkých uhlov
Auto Depth Enhancer
Neuveriteľná hĺbka obrazu v každom detaile
vás vtiahne ešte viac do deja

P7D151173/01

SUHD remastering
Užite si 4K rozlíšenie a neprekonateľné SUHD farby
i z menej kvalitných zdrojov

Modelová séria JS9502
Zakrivená SUHD LED TV, rozlíšenie UHD (3840 x 2160), 2 tunery (DVB T2/C/S2),
polomer zakrivenia 4,2m, 10-bit farby, Direct Led podsvietenie, PQI 2400
(picture quality index), Smart TV s operačným systémom Tizen, Octa core
(osemjadrový) procesor, Smart Interaction (ovládanie hlasom a gestami, rozpoznávanie tváre), Samsung Smart Control (diaľkový ovládač so snímaním
pohybu), 4 x HDMI, 3 x USB, nahrávanie cez USB (PVR), Energetická trieda A

Príkopova 6 (NTC), 831 04 Bratislava
www.floydcom.sk
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