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Elko EP RFGSM-220M

Jak si vyhřát chatu na dálku
S nadcházejícím podzimem řeší majitelé chalup a chat dva zásadní problémy: topení a zabezpečení. 
Nikdo nechce po příjezdu na chalupu trávit hodiny ve studených místnostech. Firma Elko EP nabízí 
multifunkční GSM komunikátor, který zvládne nejen sepnout vytápění na dálku, ale pomocí pohybového 
čidla také spustit alarm, a to i v místech, kde není zaveden internet. Multifunkční komunikátor Elko EP 
RFGSM-220M dokáže nejen topení spustit, ale také zjistit a zaslat aktuální teplotu v chalupě. V praxi 
to poté funguje tak, že si před odjezdem na chalupu pošlete SMS, která zjistí aktuální teplotu uvnitř 
nemovitosti. Pokud je příliš nízká, pošlete druhou SMS, díky níž se topení zapne. Při výpadku proudu 
dokáže toto zařízení díky baterii pracovat až 30 minut bez napájení. www.elkoep.cz/rfgsm-220-brana
CEna S DPH: cca 5 650 Kč

Sony aibo

 Konečně chytrý pes
Aibo připomíná skutečného psa a je ideální pro milovníky technologií a také do rodin, kde si 
děti sice přejí zvířátko, ale rodiče jsou na pochybách, zda by se jejich potomci dokázali o něj 
starat. Aibo nepotřebuje krmit ani venčit, a když má málo energie, dojde si sám do pelíšku pro 
nabíječku. Měří 305 × 180 × 293 mm, váží 2,2 kg, má 22 kloubů a vidí pomocí CCD kamery, 
uložené v jeho nose. Místo očí má dva displeje OLED a podporuje bezdrátové sítě Wi-Fi 
a technologii LTE. Aibo rozeznává barvy a orientuje se v prostoru. Překážkám se vyhýbá 
pomocí infračerveného senzoru, který je určen na měření vzdálenosti. Slyší pomocí dvou 
stereomikrofonů, které mu současně umožňují určit směr, odkud zvuk přichází. Čtyřjádrový 
64bitový procesor podporuje strojové učení a umělou inteligenci. Baterie vydrží 2 hodiny, 
dobíjí se 3 hodiny. K dispozici je aplikace pro iOS i aplikace pro Android. www.sony.cz
CEna S DPH: cca 45 000 Kč

LeoCaD

 Staňte se legokonstruktérem
Patříte-li mezi fanoušky populární stavebnice lego a rádi vytváříte své vlastní 
originální modely, zkuste zdarma dostupný konstrukční nástroj LeoCAD. 
Své nápady tak můžete nejprve zhmotnit na obrazovce počítače a zároveň 
tak předem vyřešit jejich možné problémy či objevit různé nedokonalosti. 
Vytvořený model totiž lze zobrazit v trojrozměrné podobě a prozkoumat ho ze 
všech možných stran a úhlů. Program se velmi snadno ovládá a je připraven 
i na navrhování opravdu rozsáhlých modelů. www.leocad.org
CEna: zdarma

Televize Seznam

TV od Seznamu on-line
Televizní vysílání od společnosti Seznam, které mohou diváci sledovat 
prostřednictvím vysílání DVB-T2, je nyní k dispozici i on-line, takže jej můžete 
sledovat prostřednictvím libovolného počítače (popř. tabletu nebo chytrého 
telefonu) připojeného k internetu. Živé vysílání najdete na internetové stránce 
s adresou www.televizeseznam.cz, tamtéž jsou k dispozici také informace 
o vysílaných pořadech a archiv, v němž si můžete přehrát většinu pořadů 
vysílaných v předchozích sedmi dnech. Další novinkou televize Seznam jsou 
pravidelné páteční filmové večery věnované nezávislé filmové a televizní tvorbě: 
Každý pátek se můžete těšit na filmy a seriály, které diváky nejen pobaví, ale 
i obohatí a přimějí je přemýšlet. www.televizeseznam.cz
CEna: zdarma
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