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Pragosmart – vše o chytrém bydlení
Pokud vás zajímají nejnovější trendy v bydlení
a chcete, aby váš domov byl bezpečnější, úspornější a pohodlnější, pak přijměte pozvání na
první ročník expozice Haidy Pragosmart 2012,
který přináší společnosti Incheba Praha
a Insight Home. Pragosmart se bude konat
na Výstavišti Praha-Holešovice ve
dnech 5. až 7. června 2012 a uskuteční
se v rámci mezinárodního veletrhu
Pragoalarm/Pragosec.
„Tato expozice bude výhradně
zaměřena na chytré bydlení. Jedná se
o projekt, který má za cíl odbornou
veřejnost seznámit s možnostmi ve
všech oblastech chytrého bydlení –
bezpečí, úspory, pohodlí, zábavy
a ekologie. Kromě stánků významných dodavatelů inteligentních technologií bude na výstavě fungovat
i informační centrum, kde mohou návštěvníci
získat informace o systémových řešeních navržených pro zvýšení bezpečnosti a komfortu
bydlení v bytových domech,“ říká manažer
veletrhu Lubor Dvořák a dodává: „Součástí
expozice bude také odborná Konference Pragosmart – Chytré bydlení.“
Generálním partnerem je společnost Haidy,
partnery expozice jsou Eaton Corporation,TeTeteco, WAGO Elektro a AV Media. Z vystavovatelů jmenujme ABB, Siemens AG, WAGO
Elektro, High Tech Park, Insight Home a další.
Jedná se o první expozici svého druhu v České
republice, která se zaměřuje výhradně na oblast
chytrého bydlení.
Světový leader v oblasti chytrých budov –
americká společnost AMX – si vybrala PRA-

GOSMART pro premiéru dvou zásadních
produktů ve střední a východní Evropě.
„Panely Modero X byly poprvé představeny na
veletrhu InfoCommu v Orlandu v červnu
2011 a v Evropě v lednu 2012 v Amsterdamu
na ISE. Na expozici PRAGOSMART je před-

stavíme i české veřejnosti. Jako další novinku
uvádíme na trh sérii digitálních maticových
multimediálních přepínačů ENOVA DGX,“
říká Radko Mach, regionální manažer AMX
pro střední a východní Evropu.
Jak panely AMX Moderato X Series, tak
maticové přepínače AMX ENOVA budou
k vidění na stánku české společnosti Insight
Home, která je Gold partnerem společnosti
AMX. Jejich přednosti popisuje Jan Průcha:
„Nová rodina panelů Moderato představuje
největší dotykové panely v oblasti chytrého
bydlení na trhu. Jejich úhlopříčka přes dvacet
palců a rozlišení 1920×800 bodů umožňuje
vizualizovat naprosto přehledně celý dům
a umožňuje přímý přístup ke všem funkcím,
které se dají nejen ovládat intuitivně pouhým

dotykem, ale i gesty, podobně jako aplikace
na iPadu. Maticové přepínače ENOVA přináší novou dimenzi do distribuce Full HD
a Full HD 3D obrazu a zvuku té nejvyšší
možné kvality.“
V západních zemích Evropy je přibližně
40 % nově budovaných nemovitostí
připraveno na digitální domácnost.
V České republice je to kolem 2 %. Potenciál růstu tohoto segmentu trhu je
minimálně desetinásobný. Přesvědčují nás o tom inovace v odvětvích, která
již mají nebo budou mít vliv na naše
domovy. iPhone, a později především
iPad nás naučily ovládat relativně složité aplikace naprosto jednoduše a intuitivně. Až tak, že to zvládne i malé dítě.
Roste také obliba tzv. cloud služeb –
vaše data nebudete mít již uložena na
svém počítači či notebooku, ale budou
v „oblaku“ na Internetu. Díky tomu k nim
budou moci přistupovat různá zařízení – notebook, telefon, tablet, ale také automobil nebo
váš dům. Stále více výrobců domácích spotřebičů již umožňuje jejich řízení nadřazeným systémem, a tak je dnes běžné prostřednictvím iPadu ovládat centrální vysavač,
pračku se sušičkou, kávovar nebo domácí
pekárnu, které navíc budou navázány na
„chytré sítě“, tzv. Smart Grids. To jsou hlavní
důvody, které vedly ke vzniku platformy Pragosmart, která by do budoucna měla přinášet
ty nejžhavější novinky a řešení z oblasti
domácí automatizace a díky doprovodnému
programu prohlubovat povědomí o výhodách
chytrého bydlení.
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Panasonic Lumix GF5
Společnost Panasonic, přední světový výrobce
kompaktních fotoaparátů s výměnnými
objektivy, představila nový model této kategorie Panasonic Lumix DMC-GF5, jenž je plnohodnotným nástupcem oblíbeného fotoaparátu Panasonic Lumix DMC GF3. Tento fotoaparát, který jen vybaven systémem Micro 4/3,
ocení začátečníci i zkušenější uživatelé.
K jeho hlavním přednostem patří snadné
ovládání přes dotykový displej, spousta nadstandardních funkcí či režim inteligentní
automatiky usnadňující fotografování v jakékoli situaci. Od zmíněného předchůdce se
GF5 liší hlavně podstatně lepším ergonomickým řešením s masivnějším úchopem pro pravou ruku a rovněž displej nabízí vyšší rozlišení než předchozí model.
Lumix GF5 s rozměry 108×67×37 mm
a hmotností 267 g patří k fotoaparátům, které
je možné si na první pohled snadno oblíbit –
je až s podivem, že se do tak maličkého a tenkého těla vejde např. vestavěný blesk. I ta
nejmenší zrcadlovka proti němu působí jako
velká a těžká cihla. Elegantní design ještě podtrhují různá barevná provedení – na výběr je
bílá, černá, hnědá, červená a zlatá verze. Malé
rozměry ovšem na rozdíl od jiných modelů
této kategorie neznamenají horší ergonomické
provedení – v porovnání s předchozím Lumixem GF3 má GF5 zvětšený úchop pro pravou
ruku, a lépe se tak drží.
Přednosti ovšem rozhodně nekončí povedeným designem, srdcem je přepracovaný
snímač Live MOS Micro 4/3 s rozlišením
12,1 megapixelů (4000×3000 pixelů), který
doplňuje nejnovější generace obrazového

procesoru Venus Engine. Díky nim lze bez
obav z přílišného šumu fotografovat s citlivostí rozsahu ISO160 až ISO 12800, což
u mnohých zrcadlovek není zvykem. Ani
v šeru proto fotograf nepotřebuje stativ ani
blesk, což se hodí zejména v interiéru, pří-

ných kompaktů, které se pro tento typ fotografování vzhledem k pomalejšímu ostření
příliš nehodí.
Samozřejmě nechybí ani režim inteligentní
automatiky iA+, bez něhož si modely Lumix
už ani neumíme představit. Fotoaparát po

padně za soumraku nebo dokonce po
setmění.
Velký dotykový displej LCD s 3palcovou
úhlopříčkou a nově i velmi vysokým rozlišením 920 tisíc pixelů slouží nejen k tvorbě
kompozice a prohlížení snímků, ale také
k ovládání. Panasonic ještě vylepšil své osvědčené grafické uživatelské rozhraní a výsledkem je velmi povedený systém, který kromě
běžného nastavení fotografických parametrů
umožňuje dotykem displeje např. automaticky ostřit na vybraný bod, případně i mačkat
spoušť. Po zaostření fotoaparát sám sleduje
vybraný objekt a přeostřuje na něj i při
pohybu. To výrazně urychluje fotografování
především v akčních pohybových scénách.
Tím se Panasonic GF5 zásadně liší od běž-

automatické analýze scény nejen sám nastaví
všechny základní expoziční parametry, ale
navrhne dokonce třeba použití speciálních filtrů, které se pro daný motiv hodí. V režimu
sekvenčního snímání pořídí Lumix čtyři
snímky za vteřinu v plném rozlišení.
Kromě fotografování si GF5 velmi dobře
rozumí i s natáčením videozáznamů ve vysokém rozlišení 1920×1080 bodů. Uživatel
může volit mezi formáty AVCHD a MP4, při
natáčení přijde velmi vhod možnost automatického přeostření pouhým dotykem displeje.
Napájení zajišťuje Li-Ion baterie s kapacitou
1000 mAh, která postačí na 360 snímků.
Panasonic Lumix GF5 bude na českém
trhu dostupný za maloobchodní cenu pod
15 000 Kč.
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DOPROVODNÝ PROGRAM

KOMPLETNĚ VYPLNĚNOU POZVÁNKU VYMĚŇTE U POKLADNY ZA VSTUPENKU.
NEVYPLNĚNÁ POZVÁNKA JE NEPLATNÁ. PLEASE, PRESENT THE COMPLETELY
FILLED IN INVITATION CARD AT THE CASH DESK, WHERE YOU WILL OBTAIN
YOUR FREE TICKET. BLANK TICKET VOUCHER IS INVALID.

ÚTERÝ, 5. června 2012
10:00 - 13:30
WORKSHOP: Technická podpora zajištění bezpečnosti
a ochrany obyvatel na úrovni obcí
9:00 - 12:30
SEMINÁŘ: Mechanické zámkové systémy
13:00 - 17:00
SEMINÁŘ: Problematika zabezpečení bytových domů
STŘEDA, 6. června 2012
10:00 - 15:30
KONFERENCE AGA: Moderní bezpečnostní řešení vám ušetří
10:00 - 16:00
KONFERENCE: HAIDY PRAGOSMART
- chytré bydlení
ČTVRTEK, 7. června 2012
KONFERENCE: ICT ve fyzické bezpečnosti

6. června
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10:00 - 15:30
WORKSHOP: Požární ochrana budov
Více podrobností o doprovodném
programu veletrhu najdete na www.pragoalarm.cz
V souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb. poskytuji souhlas s využitím uvedených údajů pro účely rozeslání obchodních sdělení elektronickou poštou společností INCHEBA PRAHA spol. s r.o.
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