
Nejlepší výrobky roku Stereo & Video 2012–2013
NEVÁHEJTE A UŽIJTE SI JE!
Jako každým rokem jsme prošli všechny letošní srovnávací testy, jednotlivé 

profily a evropské produkty EISA, abychom pro vás vybrali naše vzorné 

strojky, které vám s čistým svědomím můžeme doporučit. Tentokrát pro 

nás nebylo ústřední výběrové kritérium poměr výkon/cena, jako spíše 

nekompromisní produkty, za něž považujeme například televizory LG 

a Toshiba, bezdrátový reprosystém B&O, AV receiver Denon či tablet 

Samsung. Pokud požadujete jen to nejlepší, určitě si z naší nabídky vyberete!

Smart TV roku 2012–2013

LG 55LM960V 
Televizory současné typové řady LM jsou na internetu jako doma. 
Jejich majitel může zavítat do obchodu LG Apps s aplikacemi pro 
libovolnou zemi a kteroukoli z nabízených položek si stáhnout do 
vlastního portfolia. Ale k dispozici má rovněž otevřený webový pro-
hlížeč, který si poradí i s mnohými vloženými videosoubory, včetně 
videoarchivu České televize, a možnost komunikovat po sociálních 
sítích i souběžně se sledováním televizních pořadů. Model 55LM960v 
s celoplošně podsvětlovanou obrazovkou k tomu přidává navíc mj. 
velice kvalitní obraz, zejména pak z HD zdrojů, a transfer právě 
sledovaných pořadů na displej tabletu či mobilního telefonu.  
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79 999 Kč

LG Electronics CZ, Nádražní 23/344,  
Praha 5
cz.lge.com 

LCD TV roku 2012–2013

Panasonic TX-L42WT50E
Mohlo by se zdát, že Panasonic v minulosti nadržoval svým 
plazmovým modelům, ale aktuální firemní LCD řady podle vše-
ho již vystoupily z jejich stínu. Získaly zbrusu nový elegantní 
kabát a nabídka funkcí už uspokojí i ty nejnáročnější diváky. 
WT50E si kromě jiného poradí i se souběžnou reprodukcí dvou 
obrazů, volitelnou lokální úpravou podsvícení a může sloužit 
i jako server, z něhož lze přenášet bezdrátově signál do smart-
phonů a tabletů. Prostřednictvím Bluetooth umí komunikovat 
i s dalšími komponenty domácího AV řetězce, např. sluchátky 
či domácím kinem. V základní nabídce jsou i dvoje aktivní brý-
le a dotykový dálkový ovladač.
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40 779 Kč 

Panasonic, Křižíkova 237/36a, Praha 8
www.panasonic.cz 
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