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aerial (GB)   televizní anténa 
airwaves of Europe  evropské radiové vlny 
AM (Amplitude Modulation)  střední vlny (vlnová délka) 
announcer  rozhlasový nebo televizní hlasatel, sportovní komentátor 
antenna (GB)  anténa (většinou velká, komerční) 
antenna (US)  anténa (většinou pro domácnost) 
bass  basový, hluboký; bas 
button  tlačítko, knoflík 
cassette recorder  kazetový magnetofon 
chat-show host  moderátor televizní nebo rozhlasové debaty 
compact disc (CD) player  přehrávač CD 
competition  soutěžení, soutěž 
deejay, DJ (coll)  dýdžej 
digital display  digitální displej 
disc jockey  diskžokej 
eject  vysunout 
fast forward  rychlý posun dopředu, rychlé přetáčení 
FM (Frequency Modulation)  VKV (velmi krátké vlny) 
frequency  frekvence 
gadget  přístroj; vybavení 
graphic equaliser  grafický ekvalizér 
host a show  konferovat, uvádět, moderovat zábavný program 
image  obrázek 
interference  interference, vzájemné rušení (příjmu rozhlasových stanic) 
knob  knoflík (např. rozhlasového nebo televizního přijímače) 
live broadcast  přímý přenos, živé vysílání 
live music  živě produkovaná hudba 
long wave  dlouhá vlnová délka 
medium  střed; prostředek; médium  
medium wave  střední vlnová délka 
newscaster (US)  hlasatel, který čte zprávy 
newsreader (GB)  hlasatel, který čte zprávy 
panel discussion  panelová diskuse, beseda se skupinou odborníků 
phone-in  pořad založený na telefonických dotazech posluchačů či diváků; volná tribuna 
preset stations  předem nastavené stanice 
public service radio  veřejnoprávní rozhlas 
radio set  radiopřijímač 
radio station  rozhlasová stanice 
receiver (technical)  přijímač (technický výraz) 
record  nahrát 
rewind  přetočit zpět 
serial  seriál, dílo na pokračování 
short wave  krátká vlnová délka 
sitcom (situation comedy)  situační komedie (v televizi)  
static  atmosférický; statický 
switch  vypínač, přepínač, spínač 
switch the set off  vypnout přijímač 
switch the set on  zapnout přijímač 
tape (cassette) recorder  (kazetový) magnetofon 
target audience  čtenářská obec určitého zaměření 
timer  časový spínač 
transistor radio  tranzistor, tranzistorový přijímač 
transmitter  vysílač  
treble  vysoká frekvence tónů, výšky 
tune in to a station  naladit stanici 
tuner (hi-fi)  ladící zařízení, tuner (hi-fi: dokonale reprodukující zvuk) 
turn it down  ztlumit, ztišit 
turn it up  zesílit, pustit hlasitěji 
turn up the volume  zesílit 
wavelength  vlnová délka  
in the limelight  ve světle ramp; ve středu zájmu, pozornosti 
try to achieve more  zkusit získat víc 
 


