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„Vše je v pohybu,“ říkávali staří
Řekové. A měli pravdu v mnoha
ohledech. Teď jsme například vstoupili
do Nového roku – máme únor, takže
ho oslavili už i v Rusku a těsně jsme
s tímto vydáním stihli i Čínu, kde letos
připadl na 7. února. „Neustála změna“
postihla i tento časopis, takže vám
v rukou právě přistálo nejenom první
číslo v éře dvouměsíčníku, ale také
první číslo s novou, odlehčenější
grafikou (dejte vědět, jak se vám líbí či
nelíbí – kontakt je dole v tiráži).
Těšil jsem se v něm na článek
o Sony PSP s dlouho očekávaným
kabelem pro napojení televizoru, ale
musím si zatím nechat zajít chuť (nebyl
k mání). Nových výrobků bylo vůbec
na přelomu roku k dispozici pomálu.
Tedy alespoň takových, které se daly
plnohodnotně vyzkoušet. Nakonec
to však nedopadlo tak zle: máme tu
pozoruhodnou žehličku, která sice
ještě sama nežehlí, ale udrží nastavenou teplotu nesrovnatelně lépe než
ty běžné. Uvidíte i solidní 100Hz LCD
televizor a také meteostanici s panenkou (vzpomínáte si na panáčka
v chaloupce?), u které se autor dušuje,
že hlásí počasí důvěryhodně. Měla by
– nakonec si ji rovnou koupil.
A aby se vám v této „zimě nezimě“
nestýskalo po sluníčku, připravili jsme
také dvě stránky z ostrovů věčného
jara nedaleko našich panevropských
břehů.
Nejvíce mě ale z tohoto čísla
potěšil článek o pračkách. V hutně
psaném materiálu jsem se dozvěděl
spoustu nového a také jsem zjistil, že
jsem si měl místo úzké pračky koupit
raději tu hlubší a úspornější. Naštěstí
jsem se také dozvěděl, že jsem si
– co do parametrů a ovládání – vybral
docela dobře. A to vždy potěší...
Hezké předjaří přeje
Bohouš Herwig

© Kopírování, opakované vydání či rozšiřování jakékoliv části časopisu se povoluje pouze s písemným souhlasem vydavatele.
Foto na obálce: Profimedia. Ceny udávané v časopise jsou vždy doporučené koncové.
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televizor Finlux 37FLHD760

NENÁPADNÁ
KVALITA
Sáhnout si na Finlux bylo ještě před několika lety běžné.
Pak nastaly u firmy změny a bylo to znát i na našem trhu.
Finská firma Finlux byla v polovině 90. let součástí Nokia Consumer Electronics a později
šla tak trochu z ruky do ruky. Od roku 2006
ji vlastní Zorlu Group a přímá zastoupení má
v pěti evropských zemích. V dalších – jako
třeba u nás – prodává přes partnery.

Design skoro exkluzivní
Stačilo by doplnit hliníkovou lištu a design
37FLHD760 by byl opravdu exkluzivní. I tak
jsem byl ale po vybalení z krabice příjemně
překvapen, stejně jako má přítelkyně. Ta kvitovala nejen velkou úhlopříčku 94 cm, ale
zejména vzhled, který jí zapadl do domácnosti. Mě zaujaly čisté linie, kompletní ovládání
na pravém boku (alespoň nezapomenete, že
byste měli mít kolem televizoru nejméně 10 cm
volného místa) a v neposlední řadě i efektní
podstavec. Na levé straně pak mj. najdete mechaniku pro kartu placeného DVB-T
vysílání, kterou v Česku zatím neuplatníte.

Ladění par excellence
Zatímco některé značky ještě stále mají „drobné“ potíže s českým prostředím a hlavně se setříděním naladěných televizních a rozhlasových
kanálů, tenhle Finlux s tím problémy nemá. Třídění je ukázkové, včetně toho, že u programu
vidíte rozměrný náhled. Samotná instalace je
bezchybná a zvolit můžete i Českou republiku
jako místo, kde televizor používáte.
Příjemné je zastavení obrazu, možnost upozornění na pořad (televizor se ve stanovenou
dobu sám zapne), dva obrazy vedle sebe
(jeden musí pocházet z externího zdroje)
a spousta nastavení, včetně teploty barev
a redukce šumu ve čtyřech stupních.
Vybrat si rovněž můžete z řady formátů obrazu (šest, resp. osm možností), přičemž re-

34

žim auto funguje slušně, i když
nikoli progresivně, tak aby ve
středu obrazu roztahoval snímky
méně a u krajů více. Vše doplňuje v tomto případě lehce nadprůměrné EPG, u kterého sice
vidíte pořady na týden dopředu,
ale musíte se k nim prolistovat
po dnech (chybí celotýdenní náhled), délka popisu u pořadu je
omezena, zbytek je oříznut.

Líbivý ovladač
Dálkový ovladač nepostrádá eleganci a rozhodně se k televizoru hodí. Pomůže navíc s řízením dalších zařízení, např. DVD. Rozložení
je solidní, dojem však kazí neoznačená tlačítka, což pocítíte zvláště u vyvolání EPG a for-

Finlux 37FLHD760
cena

34.990 Kč

úhlopříčka, formát

94 cm (37“), 16:9

obrazovka

LCD, 1 920 x 1 080 bodů
(Full HD), jas 550 cd/m2,
kontrast 1 500:1
(dynamický neudáván)
178 stupňů, 6 ms

úhly pohledu,
odezva obrazovky
tuner a zvuk

vstupy/výstupy

rozměry (švh),
hmotnost
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analogový, digitální (DVB-T);
zesilovač 2x 8 W, virtuální
zvuk (SRS TruSurround XT)
mj. 2x HDMI (i 1080p),
2x SCART, YUV, PC vstup
(VGA), A/V vstup a sluchátka; mechanika pro kartu
947 x 704 x 275 mm;
20,8 kg

Za výbornou cenu dostanete televizor standardu
Full HD, tedy s plným rozlišením HDTV
(1 920 x 1 080 bodů) a 94 centimetry úhlopříčky.

mátu obrazu; ta si prostě musíte zapamatovat.
Tlačítko pro přepnutí režimu nastavení obrazu
(kino, dynamický a přirozený) však nechybí,
lze je také upravit podle svého.
U Finluxu mě překvapil velmi dobrý obraz,
zvláště vzhledem k úhlopříčce a nízké kvalitě
našeho pozemního digitálního vysílání. Překvapilo mě však i to, jak dobře si televizor dokáže poradit s méně kvalitním zdrojem signálu
z externího zařízení, jako je videokazeta nebo
film v DivX. A i když zvuk není nijak oslnivý
a ani prostorový zvuk se příliš neprojevoval,
celkově vzato ocenění zasluhuje především
kombinace cena/výkon. Za 34.990 Kč dostanete televizor s plným rozlišením HDTV
(standard Full HD, tedy 1 920 x 1 080 bodů),
s velmi dobrým obrazem a solidním A/D tunerem, což je výborné! No a pokud si chcete
připlatit, je tu ještě varianta se 107 cm, pouze
o 4.000 Kč dražší. Na budoucí HDTV budete
– samozřejmě s výjimkou tuneru – v tomto případě připraveni lépe než většina ostatních.

text: Bohumil Herwig, foto: Finlux

