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Tablet si své místo v kuchyni našel pře-
devším jako multifunkční kuchařská 
kniha, v níž nejenže si najdeme jakýko-
liv recept, ale díky speciální aplikaci si 
okamžitě můžeme spočítat množství su-
rovin podle požadovaného počtu porcí 
a jedním kliknutím všechny ingredience 
objednat v obchodě. Jak už ale bylo zmí-
něno, manipulace s tabletem při vaření 
je poněkud nepraktická.
Na letošním veletrhu LivingKitchen pre-
zentovaná novinka Xperia Projector, kte-
rá v tomto směru nemá žádná omezení, 

je v podstatě minipočítač se zabudova-
ným „chytrým telefonem“ s operačním 
systémem Android, LED projektorem, 
kamerou, mikrofonem a reprodukto-
rem. Jedná se tedy o plnohodnotné 
komunikační zařízení s bezdrátovým 
připojením k internetu a s akumuláto-
rovým napájením. Je tudíž vysoce mo-
bilní a může být umístěn kdekoliv podle 
potřeby, včetně postavení přímo na 
pracovní plochu. Může být používán ke 
komunikaci (telefonování přes Skype), 
k zábavě (sledování televize, videí, po-
slech hudby, rádia aj.), k brouzdání po 
internetu, vyřizování elektronické pošty, 
k administrativní práci atd. Umožňuje 
vše, co tablet či chytrý telefon. Jediný 
rozdíl je v tom, že se ho při ovládání ne-
musíme dotýkat – kromě zapnutí.

Xperia Projector promítá na přilehlou 
vodorovnou nebo svislou plochu in-
teraktivní obraz (uživatelské rozhraní 
Androidu), který reaguje na dotyk, 
respektive na pohyb. Má v sobě zabu-
dovanou infračervenou (IR) jednotku. 
Vyzařovaný paprsek pokrývá celou 
plochu promítaného obrazu ve výšce 
asi 2 mm nad povrchem. Jakmile se 
prstem či jiným předmětem přiblížíme 
na tuto vzdálenost k ploše, IR jednotka 
tento „dotyk“ zaregistruje a vestavěný 
mikroprocesor zareaguje podobně, 
jako když se dotkneme dotykového 
displeje. Můžeme tak ovládat všechny 
funkce, listovat mezi stránkami zprava 
doleva a naopak, posouvat stránky na-
horu a dolů, pro získání většího detailu 
obraz zvětšovat nebo naopak zmen-

Informační a komunikační technologie ovládají moderní domácnost, a to nejen v oblasti bezpečnosti, 
ventilace, tepelné a klimatické pohody či zábavy. Počítač v podobě zabudovaného dotykového displeje 
nebo přenosného tabletu je již dlouho využíván i v kuchyni. Tam kromě standardních funkcí, jako je 
komunikace či sledování videa, pomáhá i přímo při vaření. Má to ale i své „ale“ – neustálé umývání 
a utírání rukou před manipulací s tabletem. Tento problém řeší nový miniprojektor se zabudovaným 
„chytrým telefonem“, který místo zobrazování na displeji promítá obraz na přilehlou plochu. Promítaný 
obraz je však interaktivní, takže se chová podobně jako displej tabletu, tedy reaguje na dotyk, takže 
ho můžeme ovládat prsty.

Promění jakoukoliv plochu 
v dotykový displej
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Mobilní zařízení Xperia Projector
Miniprojektor promítá interaktivní uživatelské rozhraní ope-
račního systému Android na přilehlou plochu
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šovat atd. Na rozdíl od tabletu se však 
v tomto případě nemusíme bát „listovat“ 
i se zamaštěnýma nebo mokrýma ruka-
ma, zvláště když si obraz promítáme na 
kuchyňskou pracovní desku, kterou pak 
jednoduše umyjeme.
Promítaný obraz má standardně úhlo-
příčku 58 cm. Může být ale zvětšen až 
na 80 cm, a to odsunutím projektoru na 
vzdálenost 25 cm od plochy – i když 
kvalita obrazu se zhorší. To využijeme 
hlavně při promítání obrazu na stěnu. 
Nejlepší kvality dosahuje při promítání 
na hladkou bílou plochu.
Zařízení zatím není v distribuční síti 
a není ani známa jeho cena. Společnost 

Sony pouze oznámila plánované uve-
dení na trh v letošním roce. Vzhledem 
k technickým možnostem nelze před-
pokládat, že se bude jednat o levnou 
záležitost, proto bude jistě zajímavé 
sledovat, jak se na trhu prosadí.

Projektor může promítat obraz na vodorovné i na svislé plochy

Xperia Projector má zabudovanou kame-
ru, mikrofon a reproduktor, takže může 
být používán i jako standardní komuni-
kační zařízení

Hlavní využití Xperia Projector najde v kuchyni, neboť uživatel-
ské rozhraní lze ovládat i ušpiněnýma nebo mokrýma rukama
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