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PRO SPORTOVNÍ NADŠENCE
Philips Sound rozšiřuje svou sportovní řadu o dva přenosné bluetooth reproduktory. 
Oba spojují pohodlí, odolnost, voděodolnost a skvělý zvuk v terénu. Ať už jdete na 
pláž, nebo sportujete v parku, reproduktory lze díky prachotěsnému a voděodolnému 
provedení používat za jakýchkoli okolností. V poměru k rozměrům ideálním do tašky 
(10,4 x 10,4 x 28 cm) nabízí Philips S7807 vysoce kvalitní zvuk. Zaručeny jsou jak 
hluboké basy, tak čistá střední a vysoká úroveň. Reproduktor má působivý výkon 
40 wattů s dlouhou dobou hraní 24 hodin – ideální pro trénink i party. Kromě toho může 
S7807 fungovat také jako powerbanka pro vaše další zařízení. Menší Philips S4807 
i při velmi kompaktních rozměrech (7 x 7 x 16,9 cm) stále poskytuje překvapivě výrazný 
zvuk. Jeho výkon je 10 wattů a doba přehrávání činí 12 hodin.
_www.tpvision.com

KLOKART SE VRACÍ 
DO DEVADESÁTEK

Pod hlavičkou charitativního projektu Klokart na 
podporu Fondu ohrožených dětí představuje populární 
ilustrátor Richard Svitalský projekt Kaskadér. 
V pořadí již třetí motiv vychází ze vzhledu ikonických 
hodinek DS Cascadeur značky Certina, které byly 
navrženy už na začátku 90. let minulého století, a to v úzké 
kooperaci s francouzským kaskadérským esem Remym 
Juliennem. Příchodem těchto energii vyzařujících hodinek 
se v roce 1995 tradiční značka Certina začala navracet 
ke světu extrémních sportů. Safírové sklíčko bylo klenuté 
speciálními svorníky zapuštěnými do konstrukce pouzdra 
vyrobeného z oceli, ale v některých případech také 
z titanu, jehož obliba byla právě na vzestupu. Vskutku 
jedinečný, do té doby nevídaný a bezesporu odvážný 
technický design byl na světě. Trička a mikiny s ilustrací 
hodinek DS Cascadeur budou opět dostupné exkluzivně 
na e-shopu Klokart, případně je bude možné získat jako 
dárek k pořízení nových hodinek Certina u vybraných 
prodejců. V každém případě peníze z jejich prodeje 
podpoří děti v domovech Klokánek. 
_www.klokart.cz

NIKDO VÁS NEPŘEHLÉDNE
Ze zimní kolekce Alpine Pro nás zaujala pánská zimní bunda s kožíškem DOR 4, 
která v sobě snoubí eleganci, funkčnost a moderní design. Prvotřídní lyžařská bunda 
nepromokne, neprofoukne a zahřeje i v mrazivém zimním počasí. Pružný a prodyšný 
materiál s membránou PTX SNOW a speciální úpravou DWR dosahuje hodnoty 
vodního sloupce 10 000 mm a paropropustnosti 10 000 g/m2/24 h. Moderní lyžařská 
bunda má vše, co taková bunda mít má. Nelze přehlédnout ani reflexní potisk, který 
slouží pro lepší viditelnost za zhoršeného počasí. Obdobou k pánské bundě je dámská 
varianta DORA 8 ozdobená krystalky Preciosa, která je stejně dokonalá.
6299 Kč    _www.alpinepro.cz


