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Vaše zahrada ani 
nepostřehne, že jste 
pryč. Protože vlastně 
nebudete
GARDENA smart systém vám poskytne 
požadované ovládání a vaší zahradě pozornost, 
kterou potřebuje. S aplikací GARDENA smart 
máte možnost pečovat o vaši zahradu, 
ať jste kdekoliv. 

Je 6 hodin ráno – 
čas zavlažovat rostliny
Relaxujte, zavlažujte své rostliny chytře: plně 
automaticky a pouze tehdy, když to vaše rostliny 
skutečně potřebují.
Brzy ráno, kdy je půda po noci ochlazena, se odpaří 
méně vody než při aplikaci na horkou zem. Rostliny 
jsou schopny přijmout dostatek vody předtím, 
než se oteplí. 
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Nechte své rostliny 
mluvit samy za sebe
Někdy je snazší jen poslouchat – protože díky 
smart senzoru získají vaše rostliny hlas. Zůstaňte 
v obraze s nejnovějšími informacemi ze své 
zahrady přímo ve vašem smartphonu. 

Užijte si další úroveň chytré 
péče o trávník
Nyní k dispozici s funkcí LONA™ Intelligence. Nová 
sekačka smart SILENO obsahuje technologii se 
sledováním polohy, která se učí, mapuje a přizpůsobuje 
vaší individuální zahradě. A zatímco tato inteligentní 
robotická sekačka tiše vykonává těžkou práci, 
vy můžete odpočívat.
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Mějte svou zahradu vždy po ruce

smart zavlažovací počítač –
na vodovodním kohoutku 
Zavlažujte jednotlivé části zahrady pomocí zavlažovacího počí-
tače. Zavlažovací počítač smart vám umožní řídit zavlažování 
ve vaší zahradě na dálku se skvělými výsledky – snadné řízení 
prostřednictvím aplikace GARDENA smart.

Použitím zavlažovacího počítače se smart senzorem šetříte vodu 
a zajistíte rostlinám její správný přísun.

smart řízení zavlažování – 
trvalá instalace pod zemí
Snadné zavlažování vícero oblastí ve vaší zahradě pomocí 
podzemního zavlažovacího systému. Smart řízení zavlažování 
zvládne až 6 zavlažovacích ventilů – každý z nich lze nezávisle 
řídit prostřednictvím aplikace GARDENA smart.

Používáním smart senzoru ušetříte vodu a zajistíte rostlinám 
správnou úroveň zavlažování.

smart robotické sekačky
Sekají trávník automaticky chytrým způsobem. Díky 
aplikaci GARDENA smart můžete řídit vaši smart 
robotickou sekačku SILENO tak, aby váš trávník 
do velikosti až 1 500 m², vypadal jako zelený koberec. 
Novinka: nyní s jedinečnou funkcí LONA™ Intelligence, 
která posouvá chytrou péči o trávník o úroveň výš.

smart adaptér
Zapojte jakékoliv elektrické zařízení do GARDENA smart 
adaptéru, např. vaše osvětlení nebo čerpadlo k fontánce 
a díky aplikaci GARDENA smart jej můžete spustit nebo 
vypnout kdykoliv a odkudkoliv. Udržujte svoji zahradu 
chytře dnem i nocí.

GARDENA smart system – všechny výrobky přehledně

S inteligentním zavlažovacím systémem a robotickou sekačkou na trávu 
se postaráte o svou zahradu, ať jste kdekoliv.

smart senzor
Měří vlhkost a teplotu půdy ve vaší zahradě nebo v květináči 
a odesílá je do aplikace GARDENA smart. Používáním smart 
senzoru ve spojení se smart zavlažovacím počítačem, smart 
řízením zavlažování nebo smart čerpadlem, ušetříte vodu 
a rostlinám zajistíte správnou míru zavlažování.
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smart gateway  
Srdce smart systému pro bezdrátovou síťovou komunikaci.

• Naváže spojení mezi internetem a GARDENA smart systémem
• Snadné připojení na váš bezdrátový router prostřednictvím kabelu LAN nebo wifi 
• Stabilní a bezpečné spojení pro všechny výrobky smart systému
• Extrémně výkonná rádiová technologie poskytuje rozsáhlé pokrytí i ve velkých zahradách

Prakticky všechny výrobky jsou dostupné 
také ve verzi bez gateway z důvodu 
rozšíření systému.

5

K navázání spojení se smart systémem potřebujete 
GARDENA smart aplikaci a smart gateway

Celou vaši zahradu ovládáte prostřednictvím aplikace GARDENA smart pouhým dotykem prstu. Ani sečení, ani zavlažování 
nebylo nikdy tak pohodlné. Nyní lze dokonce snadno ovládat osvětlení nebo další elektrická zařízení ve vaší zahradě.

Jednoduché 
ovládání aplikace
Postarejte se o svoji 
zahradu bez ohledu na to, 
kde se momentálně 
nacházíte – díky naší 
jednoduché aplikaci 
GARDENA smart.

Řízení podle plánu
Upomínky nejsou 
zapotřebí – aplikace 
GARDENA smart udělá 
práci za vás! Všechno pod 
kontrolou: kdy se bude 
váš trávník sekat, vaše 
rostliny zavlažovat a další 
funkce pomocí plánování 
na dálku, bez ohledu 
na to, kde jste.

Kontrola senzorem
Smart senzor sleduje 
teplotu a vlhkost půdy 
ve vaší zahradě z důvodu 
optimalizace zavlažování 
a úspory vody.

SmartHome
SmartHome se setkává 
se smart zahradou. 
Zaintegrujte smart 
zahradní zařízení do vaší 
Apple HomeKit nebo je 
ovládejte hlasem pomocí 
Amazon Alexa.

Knihovna rostlin
Objevte vše, co byste 
mohli potřebovat 
vědět o rostlinách – 
od období jejich květu až 
po klimatické podmínky, 
ve kterých dobře 
prospívají.

Snadná konfi gurace 
s průvodcem
GARDENA smart 
aplikace vás provede při 
nastavování vašeho smart 
systému krok za krokem. 
Pomocí srozumitelných 
ilustrací, tipů a užitečné 
nápovědy vám pomůže 
sestavit plán zavlažování 
a sečení.

Aplikace GARDENA smart

Všechny funkce aplikace

GARDENA smart jsou neustále

rozšiřovány – podívejte se na

https://www.gardena.com/cz/

produkty/smartsystem/

Předpověď počasí
Přichází déšť? Aplikace 
GARDENA smart 
přizpůsobí váš plán 
předpovědi počasí.
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smart zavlažovací počítač

SNADNÁ INSTALACE
Přímé napojení 
na vodovodní kohoutek

ZAVLAŽOVÁNÍ PODLE
POTŘEB
Automaticky dodává vodu z vodovodního 
kohoutku podle nastaveného plánu 
prostřednictvím aplikace GARDENA smart

SPOLEHLIVÝ
Díky osvědčené technologii 
GARDENA ventilů

PŘÍMÉ OVLÁDÁNÍ
Prostě stisknete tlačítko v případě, 
že vodu potřebujete okamžitě

ALARM MRAZU
Varuje vás, pokud je teplota pro 
provozování smart zavlažovacího 
počítače příliš nízká

KOMPATIBILNÍ
Může řídit prakticky veškeré 
běžně dostupné zavlažovací 
ventily 24 V

FLEXIBILNÍ
Každá oblast zahrady je zásobována vodou
individuálně podle příslušného zavlažovacího 
plánu nastaveného v aplikaci GARDENA smart

PERFEKTNÍ DVOJKA
V kombinaci se smart senzorem lze 
požadavky na vodu u jednotlivých 
zavlažovaných oblastí nastavit 
s velkou přesností

SMART ŘÍZENÍ STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU
Jednoduše vyměníte stávající řídící systém zavlažování 
za smart řízení zavlažování. Znamená to, že GARDENA 
Micro-Drip-System nebo Sprinklersystem budete moci řídit 
prostřednictvím aplikace GARDENA smart – a zavlažovací 
systémy od jiných výrobců se stanou smart také

smart řízení zavlažování

Plně automatické zavlažování vaší zahrady 
se stejnými požadavky na množství vody.

Vícekanálové řízení pro podzemní zavlažovací systém. 
Pro zavlažování až šesti oblastí s různými požadavky 
na množství vody.
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PLOCHÁ HORNÍ ČÁST
Smart senzor lze umístit doprostřed  
trávníku, aniž by překážel sekačce

smart senzor

Poskytuje důležité informace přímo ze zahrady pro optimální zavlažování 
prostřednictvím aplikace GARDENA smart. Funguje ve spojení se smart 
zavlažovacím počítačem, smart řízením zavlažování a smart čerpadlem.

MODERNÍ A KOMPAKTNÍ 
DESIGN
Lze jej použít kdekoliv na zahradě 
nebo v květináči na terase nebo 
balkoně

DIGITÁLNÍ KOŘEN
Extra velká zóna senzoru měří 
vlhkost půdy tam, kde je to 
nejdůležitější – u kořenů rostlin

ŠETŘÍ VODU
Komunikuje přímo se smart zavlažovacím 
počítačem, řízením zavlažování nebo 
čerpadlem a zavlažuje zahradu pouze 
tehdy, když je to skutečně potřebné
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smart SILENO life

 
smart robotická sekačka

Přehled všech smart 

robotických sekaček 

najdete na straně 10

PŘIZPŮSOBENÍ SE TERÉNU
Díky dvěma integrovaným fl exibilním
zadním kolečkům je robotická sekačka
na trávu obzvláště obratná a je stabilní
dokonce i na nerovných plochách

TICHÁ SEKAČKA

SENSOR CONTROL
Nastaví frekvenci sečení 
podle intenzity růstu trávy

SNADNÉ ČIŠTĚNÍ VODOU 
ZE ZAHRADNÍ HADICE

NASTAVENÍ ČASŮ SEČENÍ POMOCÍ 
INSTALAČNÍHO PRŮVODCE
Zadejte velikost vašeho trávníku 
a požadované časy sečení a sekačka 
automaticky vypočítá a vygeneruje 
plán sečení

KAPACITA SEČENÍ
Do 1 500 m²

CORRIDOR CUT
Seká i členité nebo úzké pasáže
od šířky 60 cm

FLEXIBILNÍ UMÍSTĚNÍ 
NABÍJECÍ STANICE
Dokonce i v úzkých oblastech 
a mimo plochu sečení

SEČENÍ NA MÍSTĚ
Cílené sekání ve spirále 
v oblastech s vyšší 
trávou

SKLON
Až 35 %

PRACUJE ZA KAŽDÉHO POČASÍ
A přitom zůstává plně účinná 
a spolehlivá. 
Nepotřebuje dešťový senzor

Trávníky lze sekat plně automaticky – se spolehlivými a rovnoměrnými výsledky bez tvorby pruhů. 
6 různých typů robotických sekaček pro péči o trávník určených pro malé, střední a velké zahrady. 
Nyní s jedinečnou funkcí LONA™ Intelligence, která posouvá chytrou péči o trávník na vyšší úroveň. 

LONATM INTELLIGENCE 
Technologie založená na
sledování polohy, která se 
učí, mapuje a přizpůsobuje 
individuálním zahradám.
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smart  zásuvka pro dálkové ovládání (adaptér)

Jednoduše zaintegrujte osvětlení nebo jiná
elektrická zařízení do GARDENA smart systému.

JEDNODUCHÉ A FLEXIBILNÍ 
POUŽÍVÁNÍ
Je připravena k použití pouhým 
zastrčením do stávající elektrické 
zásuvky na zdi

ŠIROKÉ SPEKTRUM POUŽITÍ
Např. pro zahradní osvětlení, vodní prvky 
nebo sezónní dekoraci jako jsou světýlka

ODOLNÁ VŮČI STŘÍKAJÍCÍ VODĚ
Ideální pro venkovní použití

ODOLNÁ VŮČI MRAZU
Vydrží mrazy až do –20 °C, 
např. pro vánoční osvětlení

 Tipy a triky

Začít s GARDENA smart systémem je opravdu 
snadné: pro začátek si vyberte jednu sadu (sada 
pro sekání nebo zavlažování včetně smart gateway) 
a rozšiřte ji podle vlastních představ, až když to 
budete potřebovat!

Snadná instalace díky průvodci nastavením 
v aplikaci GARDENA smart.

Máte nějaké otázky?
Podívejte se na nejčastěji kladené dotazy na našich 
internetových stránkách gardena.com/cz nebo 
nás kontaktujte.

Začněte s jednou aplikací

Rozšiřte svůj smart system podle toho, jak se 
vám to líbí a až když to budete potřebovat
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Přehled výrobků

Sada Sada Sada Sada Sada Sada

Popis
smart SILENO 
city 250 – sada

smart SILENO 
city 500 – sada

smart SILENO 
life 750 – sada

smart SILENO 
life 1000 – sada

smart SILENO 
life 1250 – sada

smart SILENO 
life 1500 – sada

Travnatá plocha  Do 250 m² Do 500 m2 Do 750 m2 Do 1 000 m² Do 1 250 m² Do 1 500 m²

Max. sklon Do 35 % Do 35 % Do 35 % Do 35 % Do 35 % Do 35 %

Výška sečení, nastavitelná 2–5 cm 2–5 cm 2–5 cm 2–5 cm 2–5 cm 2–5 cm

Hmotnost Cca 7,3 kg Cca 7.3 kg Cca 8.3 kg Cca 8.3 kg Cca 8,3 kg Cca 8.3 kg

Čištění vodou z hadice • • • • • •
CorridorCut – seká velmi 
úzké pasáže

• • • • • •

Senzor mrazu • • • • • •

SpotCutting • • • • • •

Č. v. 19601 19602 19701 19702 19703 19704

S

Sada Sada Sada

Popis
smart senzor, 
zavlažovací počítač – sada smart zavlažovací počítač – sada smart řízení zavlažování, senzor – sada

Obsah smart gateway, 
smart zavlažovací počítač,
smart senzor

smart gateway,
smart zavlažovací počítač

smart gateway,
smart řízení zavlažování, 
smart senzor

Č. v. 19202 19103 19209

Všechny sady obsahují 
smart robotickou sekačku 
a smart gateway

Popis  smart senzor smart zavlažovací počítač smart řízení zavlažování

Č. v. 19040 19031 19032

smart system startovací sady

smart system rozšíření

smart zavlažování

smart sečení Která sekačka je pro vás ta správná? Využijte průvodce 
robotickými sekačkami na www.gardena.com/cz

          Pro středně velké trávníky          Pro malé trávníky S  M
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Více informací najdete na 
www.gardena.com/cz

smart zásuvka 
pro dálkové ovládání
   
Č. v. 19095

Smart partnerství 
pro zahradu

smart zásuvka pro dálkové ovládání

Smart gateway je nutná pro provoz GARDENA smart systému. 
Tato gateway je součástí všech startovacích sad GARDENA smart systému.

Náš GARDENA smart system umožňuje inteligentní zavlažování a péči o trávník 
kdykoliv a odkudkoliv. Vše pouze s jednou aplikací. Pro ještě lepší zážitek ze smart 
zahrady náš systém otevíráme a integrujeme do něj další smart zařízení. Dnes již 
můžete pomocí aplikace GARDENA smart ovládat také venkovní bezpečnostní kameru 
Netatmo a robotickou sekačku Automower fi rmy Husqvarna. Připojením na zavedené 
cloudové platformy vznikají další možnosti:
GARDENA smart system pracuje s Apple HomeKit. Uživatelé také mohou ovládat 
svá zahradní zařízení hlasem prostřednictvím Amazon Alexa nebo je propojit s jinými 
smart službami a zařízeními s IFTTT. Další smart zařízení a služby budou následovat.

Aktuální přehled partnerských integrací a další informace najdete na: 
https://www.gardena.com/cz/produkty/smartsystem/partneři/



Husqvarna Česko s.r.o.
Türkova 2319/5b
149 00 Praha 4 - Chodov
E-mail: info@cz.husqvarna.com

E-mail: info@cz.husqvarna.com
www.gardena.com

Servisní centrum Gardena
Jesenická 146
793 26 Vrbno pod Pradědem
Česká republika
E-mail: servis@gardena.cz
Bezplatná infolinka pro české zákazníky: 800 100 425
Bezplatná infolinka pro slovenské zákazníky: 0800 154 044

GARDENA služby
Pokud máte ohledně instalace robotické sekačky jakýkoliv dotaz 
nebo potřebujete další informace, můžete nás kdykoliv kontaktovat
prostřednictvím našich stránek www.gardena.com. Najdete tam 
instalační videa, odpovědi na nejčastěji pokládané otázky
a množství informací, faktů a námětů.

Vyhrazujeme si právo provádět změny, včetně změn výrobků.

© GARDENA 2022

www.gardena.com/smart

Sledujte nás na Facebooku
facebook.com/gardena.cesko
facebook.com/gardena.slovensko

Sledujte nás na Instagramu
gardenaczsk



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 130
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 130
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CZE <FEFF005b004f00640076006f007a0065006e0020006f00640020002700520047004200200031003300300020006400700069002000640076006f00750073007400720061006e00790027005d0020005b004f00640076006f007a0065006e0020006f00640020002700520047004200200035003000200064007000690027005d0020005b004f00640076006f007a0065006e0020006f006400200027005b0053006d0061006c006c006500730074002000460069006c0065002000530069007a0065005d0027005d0020005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020007a006f006200720061007a006f007600e1006e00ed0020006e00610020006f006200720061007a006f007600630065002c00200070006f007300ed006c00e1006e00ed00200065002d006d00610069006c0065006d00200061002000700072006f00200069006e007400650072006e00650074002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


