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Pokud vás zajímají nejnov!j"í trendy v bydlení 
a chcete, aby vá" domov byl bezpe#n!j"í, úspor-
n!j"í a pohodln!j"í, pak p$ijm!te pozvání na 
první ro#ník expozice Haidy Pragosmart 2012, 
kter% p$iná"í spole#nosti Incheba Praha 
a Insight Home. Pragosmart se bude konat 
na V%stavi"ti Praha-Hole"ovice ve 
dnech 5. a& 7. #ervna 2012 a uskute#ní 
se v rámci mezinárodního veletrhu 
Pragoalarm/Pragosec.

„Tato expozice bude v%hradn! 
zam!$ena na chytré bydlení. Jedná se 
o projekt, kter% má za cíl odbornou 
ve$ejnost seznámit s mo&nostmi ve 
v"ech oblastech chytrého bydlení –  
bezpe#í, úspory, pohodlí, zábavy 
a ekologie. Krom! stánk' v%znam-
n%ch dodavatel' inteligentních tech-
nologií bude na v%stav! fungovat 
i informa#ní centrum, kde mohou náv"t!vníci 
získat informace o systémov%ch $e"eních navr-
&en%ch pro zv%"ení bezpe#nosti a komfortu 
bydlení v bytov%ch domech,“ $íká mana&er 
veletrhu Lubor Dvo$ák a dodává: „Sou#ástí 
expozice bude také odborná Konference Pra-
gosmart – Chytré bydlení.“

Generálním partnerem je spole#nost Haidy, 
partnery expozice jsou Eaton Corporation,Te-
Teteco, WAGO Elektro a AV Media. Z vystavo-
vatel' jmenujme ABB, Siemens AG, WAGO 
Elektro, High Tech Park, Insight Home a dal"í. 
Jedná se o první expozici svého druhu v (eské 
republice, která se zam!$uje v%hradn! na oblast 
chytrého bydlení. 

Sv!tov% leader v oblasti chytr%ch budov –
americká spole#nost AMX – si vybrala PRA-

GOSMART pro premiéru dvou zásadních 
produkt' ve st$ední a v%chodní Evrop!. 
„Panely Modero X byly poprvé p$edstaveny na 
veletrhu InfoCommu v Orlandu v #ervnu 
2011 a v Evrop! v lednu 2012 v Amsterdamu 
na ISE. Na expozici PRAGOSMART je p$ed-

stavíme i #eské ve$ejnosti. Jako dal"í novinku 
uvádíme na trh sérii digitálních maticov%ch 
multimediálních p$epína#' ENOVA DGX,“ 
$íká Radko Mach, regionální mana&er AMX 
pro st$ední a v%chodní Evropu. 

Jak panely AMX Moderato X Series, tak 
maticové p$epína#e AMX ENOVA budou 
k vid!ní na stánku #eské spole#nosti Insight 
Home, která je Gold partnerem spole#nosti 
AMX. Jejich p$ednosti popisuje Jan Pr'cha: 
„Nová rodina panel' Moderato p$edstavuje 
nejv!t"í dotykové panely v oblasti chytrého 
bydlení na trhu. Jejich úhlop$í#ka p$es dvacet 
palc' a rozli"ení 1920)800 bod' umo&*uje 
vizualizovat naprosto p$ehledn! cel% d'm 
a umo&*uje p$ím% p$ístup ke v"em funkcím, 
které se dají nejen ovládat intuitivn! pouh%m 

dotykem, ale i gesty, podobn! jako aplikace 
na iPadu. Maticové p$epína#e ENOVA p$i-
ná"í novou dimenzi do distribuce Full HD 
a Full HD 3D obrazu a zvuku té nejvy""í 
mo&né kvality.“

V západních zemích Evropy je p$ibli&n! 
40 % nov! budovan%ch nemovitostí 
p$ipraveno na digitální domácnost. 
V (eské republice je to kolem 2 %. Po- 
tenciál r'stu tohoto segmentu trhu je 
minimáln! desetinásobn%. P$esv!d#u- 
jí nás o tom inovace v odv!tvích, která 
ji& mají nebo budou mít vliv na na"e 
domovy. iPhone, a pozd!ji p$edev"ím 
iPad nás nau#ily ovládat relativn! slo-
&ité aplikace naprosto jednodu"e a intu-
itivn!. A& tak, &e to zvládne i malé dít!. 
Roste také obliba tzv. cloud slu&eb – 
va"e data nebudete mít ji& ulo&ena na 

svém po#íta#i #i notebooku, ale budou 
v „oblaku“ na Internetu. Díky tomu k nim 
budou moci p$istupovat r'zná za$ízení – note-
book, telefon, tablet, ale také automobil nebo 
vá" d'm. Stále více v%robc' domácích spot$e-
bi#' ji& umo&*uje jejich $ízení nad$a- 
zen%m systémem, a tak je dnes b!&né prost$ed-
nictvím iPadu ovládat centrální vysava#, 
pra#ku se su"i#kou, kávovar nebo domácí 
pekárnu, které navíc budou navázány na 
„chytré sít!“, tzv. Smart Grids. To jsou hlavní 
d'vody, které vedly ke vzniku platformy Pra-
gosmart, která by do budoucna m!la p$iná"et 
ty nej&hav!j"í novinky a $e"ení z oblasti 
domácí automatizace a díky doprovodnému 
programu prohlubovat pov!domí o v%hodách 
chytrého bydlení.

Pragosmart – v!e o chytrém bydlení
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Spole#nost Panasonic, p$ední sv!tov% v%robce 
kompaktních fotoaparát' s v%m!nn%mi 
objektivy, p$edstavila nov% model této katego-
rie Panasonic Lumix DMC-GF5, jen& je plno-
hodnotn%m nástupcem oblíbeného fotoapa-
rátu Panasonic Lumix DMC GF3. Tento foto-
aparát, kter% jen vybaven systémem Micro 4/3, 
ocení za#áte#níci i zku"en!j"í u&ivatelé. 
K jeho hlavním p$ednostem pat$í snadné 
ovládání p$es dotykov% displej, spousta nad-
standardních funkcí #i re&im inteligentní 
automatiky usnad*ující fotografování v jaké-
koli situaci. Od zmín!ného p$edch'dce se 
GF5 li"í hlavn! podstatn! lep"ím ergonomic-
k%m $e"ením s masivn!j"ím úchopem pro pra-
vou ruku a rovn!& displej nabízí vy""í rozli-
"ení ne& p$edchozí model.

Lumix GF5 s rozm!ry 108!67!37 mm 
a hmotností 267 g pat$í k fotoaparát'm, které 
je mo&né si na první pohled snadno oblíbit – 
je a& s podivem, &e se do tak mali#kého a ten-
kého t!la vejde nap$. vestav!n% blesk. I ta 
nejmen"í zrcadlovka proti n!mu p'sobí jako 
velká a t!&ká cihla. Elegantní design je"t! pod-
trhují r'zná barevná provedení – na v%b!r je 
bílá, #erná, hn!dá, #ervená a zlatá verze. Malé 
rozm!ry ov"em na rozdíl od jin%ch model' 
této kategorie neznamenají hor"í ergonomické 
provedení – v porovnání s p$edchozím Lumi-
xem GF3 má GF5 zv!t"en% úchop pro pravou 
ruku, a lépe se tak dr&í.

P$ednosti ov"em rozhodn! nekon#í pove-
den%m designem, srdcem je p$epracovan%  
sníma# Live MOS Micro 4/3 s rozli"ením 
12,1 megapixel' (4000!3000 pixel'), kter% 
dopl*uje nejnov!j"í generace obrazového 

procesoru Venus Engine. Díky nim lze bez 
obav z p$íli"ného "umu fotografovat s citli-
vostí rozsahu ISO160 a& ISO 12800, co& 
u mnoh%ch zrcadlovek není zvykem. Ani 
v "eru proto fotograf nepot$ebuje stativ ani 
blesk, co& se hodí zejména v interiéru, p$í-

padn! za soumraku nebo dokonce po 
setm!ní.

Velk% dotykov% displej LCD s 3palcovou 
úhlop$í#kou a nov! i velmi vysok%m rozli"e-
ním 920 tisíc pixel' slou&í nejen k tvorb! 
kompozice a prohlí&ení snímk', ale také 
k ovládání. Panasonic je"t! vylep"il své osv!d-
#ené grafické u&ivatelské rozhraní a v%sled-
kem je velmi poveden% systém, kter% krom! 
b!&ného nastavení fotografick%ch parametr' 
umo&*uje dotykem displeje nap$. automa-
ticky ost$it na vybran% bod, p$ípadn! i ma#kat 
spou"+. Po zaost$ení fotoaparát sám sleduje 
vybran% objekt a p$eost$uje na n!j i p$i 
pohybu. To v%razn! urychluje fotografování 
p$edev"ím v ak#ních pohybov%ch scénách. 
Tím se Panasonic GF5 zásadn! li"í od b!&-

n%ch kompakt', které se pro tento typ foto-
grafování vzhledem k pomalej"ímu ost$ení 
p$íli" nehodí.

Samoz$ejm! nechybí ani re&im inteligentní 
automatiky iA+, bez n!ho& si modely Lumix 
u& ani neumíme p$edstavit. Fotoaparát po 

automatické anal%ze scény nejen sám nastaví 
v"echny základní expozi#ní parametry, ale 
navrhne dokonce t$eba pou&ití speciálních fil-
tr', které se pro dan% motiv hodí. V re&imu 
sekven#ního snímání po$ídí Lumix #ty$i 
snímky za vte$inu v plném rozli"ení.

Krom! fotografování si GF5 velmi dob$e 
rozumí i s natá#ením videozáznam' ve vy- 
sokém rozli"ení 1920!1080 bod'. U&ivatel 
m'&e volit mezi formáty AVCHD a MP4, p$i 
natá#ení p$ijde velmi vhod mo&nost automa-
tického p$eost$ení pouh%m dotykem displeje. 
Napájení zaji"+uje Li-Ion baterie s kapacitou 
1000 mAh, která posta#í na 360 snímk'.

Panasonic Lumix GF5 bude na #eském  
trhu dostupn% za maloobchodní cenu pod 
15 000 K#.

Panasonic Lumix GF5

DOPROVODN! PROGRAM
ÚTER!, 5. "ervna 2012
10:00 - 13:30 
WORKSHOP: Technická podpora zaji!t"ní bezpe#nosti  
     a ochrany obyvatel na úrovni obcí

9:00 - 12:30  
SEMINÁ#: Mechanické zámkové systémy

13:00 - 17:00  
SEMINÁ#: Problematika zabezpe#ení bytov$ch dom%

ST#EDA, 6. "ervna 2012
10:00 - 15:30  
KONFERENCE AGA: Moderní bezpe#nostní &e!ení vám u!et&í

10:00 - 16:00  
KONFERENCE: HAIDY PRAGOSMART  
        - chytré bydlení

$TVRTEK, 7. "ervna 2012
KONFERENCE: ICT ve fyzické bezpe#nosti

10:00 - 15:30
WORKSHOP: Po'ární ochrana budov 

6. !ervna, KONFERENCE 

HAIDY PRAGOSMART  

- CHYTRÉ BYDLENÍ

KOMPLETN( VYPLN(NOU POZVÁNKU VYM()TE U POKLADNY ZA VSTUPENKU. 
NEVYPLN(NÁ 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.

V souladu s § 7 zákona !. 480/2004 Sb. poskytuji souhlas s vyu"itím uveden#ch údaj$ pro ú!ely rozeslání obchodních sd%lení elektronickou po&tou spole!ností INCHEBA PRAHA spol. s r.o.

Více podrobností o doprovodném  
programu veletrhu najdete na www.pragoalarm.cz
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