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iPad Air 2
IMAC RETINA 5K/ PHILIPS
BLUESOUND/ ERA POST-PC/ FURIA
RELACJA Z 4-TYCH URODZIN IMAGAZINE W ICHWILI
RECENZJA iPHONE 6/ QNAP/ CREATIVE MUVO MINI



 MADE TO MOVE
Świętujemy brzmienie BeoPlay A2.
 
 Potężny, przenośny BeoPlay A2 z funkcją Bluetooth - głośnik stworzony po to, aby 
podróżować z Tobą. Rozprzestrzeniający się dookoła dźwięk True360, przez całą dobę.

349 EUR

A2

Bang & Olufsen Centrum
Piękna 18, 00-549 Warszawa
Tel.: +48 22 375 69 75
Mail: poland@beostores.com

Bang & Olufsen Sadyba
Limanowskiego 11M, 02-943 Warszawa
Tel.: +48 22 651 73 04 
Mail: poland@beostores.com

B&O PLAY by BANG & OLUFSEN  |  Visit our showroom or BEOPLAY.cOm/A2

http://beoplay.com/A2
mailto:poland%40beostores.com?subject=
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http://www.mediamarkt.pl/warszawa-okecie/produkty.html?query=apple&kat_id=
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CAŁA TWOJA MUZYKA
W JEDNYM MIEJSCU

Dodaj VAULT do swojego systemu 
audio, a pomieści wszystkie Twoje 
pliki muzyczne i automatycznie 
zgra płyty CD, pobierając z sieci 
grafiki okładek i tytuły. Zyskasz 
też funkcje sieciowe i sterowanie 
za pomocą aplikacji.

www.bluesound-system.pl

Salony firmowe BLUESOUND: www.tophifi.pl

Bezpłatna aplikacja sterująca dostępna 
na iPhona, iPada oraz MacBooka.

Produkt roku „What Hi-Fi?”
Bluesound – najlepszy system
strefowy 2014 powyżej £500

http://www.bluesound-system.pl/?utm_source=iMagazine_PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=Bluesound
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Paweł Hać: 
Wyjeżdżacie więc na tydzień w Biesz-
czady, zabieracie P-MEGA, a po po-
wrocie korzystacie z niego jeszcze 
przez kilka dni.

Norbert Cała: 

Wszystkie SoundDock, jakie mają 

moi znajomi, ciągle grają, często le-

piej niż współczesne produkty.

Kinga Ochendowska:

Od bardzo dawna wszystkie pliki słu-

żące do pracy trzymam na Drop-

boksie, dzięki czemu mam do nich 

dostęp z każdego urządzenia i do-

wolnego systemu.

Wojtek Pietrusiewicz:

5 i 5s wyglądał – nie wiem do końca, 

jak to określić – jak coś drogiego, jak 

porządna biżuteria, jak dobry szwaj-

carski zegarek.
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Patrząc na okładkę tego numeru, nie mogę uwierzyć, jaką drogę 

przeszliśmy jako użytkownicy tabletów. Gdy w 2010 roku pojawił się 

pierwszy iPad, wydawał się taki smukły, wygodny, lekki, poręczny. 

Teraz gdy brałem go do ręki, przygotowując się do zrobienia zdjęcia, 

miałem wręcz odwrotne wrażenie. Za to nowy iPad Air 2 bije wszyst-

ko, co do tej pory było dostępne na rynku. Jest to kawał świetne-

go sprzętu – lekki, cienki i bardzo wydajny. Czy można jeszcze coś 

w nim zmienić? Zobaczymy w przyszłym roku, na razie cieszmy się 

tym modelem, bo jest czym.

Oddajemy w Wasze ręce listopadowy numer iMagazine, który jest 

podsumowaniem października. A w październiku dużo się działo 

– nowy system, nowe maki, iPady, nasze 4. urodziny.

Wszystko to znajdziecie w numerze. Zapraszamy – tradycyjnie,  

dużo dobra!

facebook.com/iMagazinePL

twitter.com/imagazinepl

http://facebook.com/iMagazinePL
http://twitter.com/imagazinepl


https://www.youtube.com/watch?v=ipqcBf7KO_g
http://zgsklep.pl
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iMagazine to magazyn w wersji elektronicznej, do pobrania w formie pliku PDF. Format PDF daje nam kilka możliwości 

interakcji. Aby ułatwić nawigację po iMagazine, wiele miejsc jest klikalnych – dzięki temu można szybciej przechodzić 

w interesujące nas miejsca.

iMagazine można czytać na komputerach dzięki sys-

temowemu „Podglądowi” lub programowi  Acrobat 

Reader. Na  iPadach lub iPhonie/iPodzie Touch, iMa-

gazine jest możliwy do przeglądania poprzez apli-

kację iBooks lub eGazety  Reader. W przypadku iBo-

oks każdy numer iMagazine trzeba ręcznie wrzucić 

na urządzenie przenośnie poprzez iTunes.

W przypadku eGazety Readera trzeba być zareje-

strowanym w systemie eGazety. W tym przypadku, 

 każdorazowo, gdy będzie pojawiało się nowe wy-

danie iMagazine, informacja o tym pojawi się we-

wnątrz aplikacji i  magazyn będzie można pobrać 

bezpłatnie przez internet.

Strona tytułowa 
zawiera linki do 
promowanych 
w danym 
wydaniu 
artykułów.

Spis treści 
przygotowano 
w taki sposób, 
aby można 
było od razu 
przejść do 
interesującego 
nas artykułu 
– wystarczy 
kliknąć lub 
dotknąć 
na iPadzie/
iPhone’ie tytuł 
artykułu lub 
zdjęcie.

W każdym 
miejscu 
magazynu, 
klikając w logo 
iMagazine 
w lewym 
górnym rogu, 
automatycznie 
przechodzimy 
do spisu treści.

JAK CZYTAĆ iMAGAZINE?
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Bezprzewodowe wieże muzyczne

Fascynacja Dźwiękiem

Zanurz się w doskonałej jakości dźwięku, płynącym 

z wież muzycznych Philips Fidelio. Przesyłaj muzykę 

strumieniowo przez Bluetooth® dzięki obsłudze 

kodeków aptX i AAC. Słuchaj muzyki z płyt CD bądź 

dowolnych urządzeń iPod lub iPhone dzięki stacji 

dokującej Philips DualDock. Wypełnij pomieszczenie 

dźwiękiem za pomocą tylko dwóch głośników.

DTM9030
Philips Fidelio
wieża z podstawką
dokującą

Shield_White_2013 

Version 1.1 – 25 October 2013

http://philips.pl
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WIMP HI-FI TERAZ 
W PRZEGLĄDARCE!
Aby korzystać z WiMP, nie potrzeba specjalnej 

aplikacji – wystarczy jedynie przeglądarka inter-

netowa. Od teraz pozwala ona również na słu-

chanie muzyki w jakości Hi-Fi.

Czytaj dalej...

12

IOS 8.1 GOTOWE DO 
POBRANIA
Jak Apple zapowiedziało, tak się stało. 

20 października o 19:00 naszego czasu 

w uaktualnieniach pojawiła się możliwość 

pobrania iOS 8.1.

Czytaj dalej...

NOWY MAC MINI
Na ostatniej konferencji, oprócz nowych iPadów i iMaca 

z Retiną, Apple zaprezentowało również odświeżonego 

Maca mini.

Jako pierwszy rzuca się w oczy brak zmian w wyglądzie. 

Tych należy się doszukiwać w środku. A tam znajdziemy 

nowe procesory, nową grafikę (zintegrowaną) oraz nowy 

system, oczywiście OS X Yosemite. Mac mini występuje 

w trzech podstawowych konfiguracjach i cenach.

Czytaj dalej...

WYNIKI FINANSOWE APPLE ZA Q4 2014
20 października Apple podsumowało swój finansowy rok 2014, podając jed-

nocześnie dane sprzedaży za ostatni kwartał (kalendarzowy – Q3 2014). Jak 

jest? Cóż, bez zaskoczeń.

Czytaj dalej...

http://imagazine.pl/2014/10/25/wimp-hi-fi-teraz-w-przegladarce/
http://imagazine.pl/2014/10/20/ios-8-1-gotowe-do-pobrania/
http://imagazine.pl/2014/10/17/nowy-mac-mini/
Czytaj dalej -> http://imagazine.pl/2014/10/20/wyniki-finansowe-apple-za-q4-2014/
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Apple Shop jest odpowiedzią na potrzeby nieustannie powiększającego się grona ludzi zafascy-

nowanych nowymi technologiami i profesjonalnym doradztwem. Apple Shop to placówki de-

taliczne urządzone według wytycznych Apple, dogodnie ulokowane np. w centrach i galeriach 

handlowych. To tu najszybciej w Polsce pojawiać się będą wszelkie nowości z Cupertino.  

W dedykowanym sklepie klienci znajdą największy w Polsce wybór produktów i akcesoriów 

marki Apple. Zatrudnieni w nich eksperci (przeszkoleni przez Apple), zafascynowani nowymi 

technologiami, objaśnią wszystkie możliwości i funkcje urządzeń, a także doradzą przy wyborze 

sprzętu oraz akcesoriów według indywidualnych preferencji i realnych potrzeb klientów.

- Współpraca sieci Media Markt z marką Apple weszła w kolejny etap. Wspólnie udało nam się 

stworzyć przestrzeń, która stanie się miejscem spotkań wielbicieli nowoczesnych technologii 

oraz platformą wymiany ich doświadczeń – mówi Roman Lubczyk, Dyrektor Zarządzający Me-

dia Markt w CH Okęcie.

4 października o godzinie 

9.00 odbyło się wielkie 

otwarcie pierwszego 

Apple Shop w Polsce 

zlokalizowanego na terenie 

marketu Media Markt w CH 

Okęcie w Warszawie przy 

Alei Krakowskiej. Z tej okazji 

na klientów odwiedzających 

sklep czekały wyjątkowe 

atrakcje, w tym rabaty do 

15% na produkty Apple.

PIERWSZY APPLE SHOP W POLSCE OTWARTY
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Facebook, Skyscanner, Wunderlist, Shazam, eBay czy JetBrains - to tylko część gigantów, która 

była obecna na konferencji. Organizatorzy w zaledwie 4 miesiące przygotowali całe wydarzenie 

oraz sprowadzili do Krakowa m.in. autora książek Olivera Drobnika i twórców rozwiązań takich 

jak Appium czy CocoaPods. 

Marcin Hagmajer reprezentujący Facebooka nie krył zachwytu: Z punktu widzenia speake-

ra wszystko było zaplanowane perfekcyjnie. Nie było zbędnego dystansu między uczestnika-

mi a prelegentami. Widać, że organizatorowi bardzo zależy na tym wydarzeniu. Było napraw-

dę ekstra. Co więcej, Raimon Rafols reprezentujący Imagination Technologies czy Cesar Valiente 

z Wunderlist już zapowiedzieli że przyjadą za rok na Mobiconf. 

Z punktu widzenia uczestników jednym z mocnych punktów Mobiconfu był podział tema-

tów na trzy osobne ścieżki. Jak podkreślili Mateusz Pluta, Kamil Burczyk i Kamil Demczuk  - taki 

układ bardzo się sprawdza choćby dlatego, że każda platforma idzie swoim torem. Uczestnicy 

nie muszą biegać między salami, by posłuchać specjalistów. 

Ponad dwieście uczestników, 

prelegenci z 12 krajów, 30 prezentacji, 

dziesiątki zaangażowanych osób 

oraz kilka miesięcy przygotowań 

- to statystyki międzynarodowej 

konferencji Mobiconf, która odbyła 

się w dniach 2-3 października 

w Krakowie. Organizatorzy 

potwierdzili już datę drugiej 

edycji - październik 2015 roku.

BĘDZIE DRUGA ODSŁONA MOBICONFA!
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Jakość prezentacji także była bardzo wysoko oce-

niana. Przyczyniła się do tego obecność wielu au-

torów rozwiązań mobilnych, tak było chociażby 

w przypadku Appium i Dana Cuellara. Podczas Mo-

biconf było wiele prezentacji z cas'em - Shazam, 

Wunderlist czy ProGuard. Wszystko było znakomi-

cie wytłumaczone - komentują M. Pluta, K. Burczyk 

i K. Demczuk.

Oprócz słuchania wykładów uczestnikom zapew-

niono trochę ruchu, a to za sprawą aplikacji   

BeaconHunter stworzonej przez Kontakt.io. Zada-

nie polegało na odnalezieniu 10 Beaconów schowa-

nych w różnych częściach budynku, w którym od-

bywał się Mobiconf. Jak potwierdza Rafał Janicki 

- wszystkie Beacony zostały znalezione. Co za łow-

cy z tych deweloperów!

Dwa dni konferencji poprzedziły jeszcze wydarze-

nia towarzyszące, w tym spotkanie dla fanów iOS - 

CocoaPods oraz Android Developers Backstage. Na 

obu eventach pojawili się niektórzy goście specjal-

ni Mobiconfu, w tym Eric Lafortune czy Tom Maes. 

Do historii także przeszła impreza w tramwaju po 

pierwszym dniu konferencji. Więcej komentarzy 

o Mobiconfie można znaleźć na: http://www.coco-

anetics.com/2014/10/mobiconf-2014/, https://twit-

ter.com/mobiconf czy też na stronie organizatora: 

https://www.facebook.com/miquido.

Sponsorzy: Kontakt.io, Grupa Helion, AppCode.

Patronami Medialnymi wydarzenia byli: Gazeta.pl,  

Interia.pl, Instalki.pl, iMagazine.pl, MobileTrends.pl, 

Software Developers Journal, Linux Magazine,   

GoMobi.pl, Java.pl, ThinkApple.pl

http://Gazeta.pl
http://Interia.pl
http://Instalki.pl
http://iMagazine.pl
http://MobileTrends.pl
http://GoMobi.pl
http://Java.pl
http://ThinkApple.pl
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VIRTUALO PRZEDSTAWIA 
RAPORT NA TEMAT 
E-BOOKÓW W POLSCE
Virtualo przygotowało bardzo ciekawy raport na te-

mat rynku e-booków. Jest to pierwszy taki dokument 

w Polsce, zbierający i podsumowujący wszystkie naj-

ważniejsze dane dotyczące e-książek oraz e-czy-

telnictwa. Raport zawiera dane z lat 2010-2014, do-

kładnie opisuje rozwój i zmiany na rynku e-booków, 

które spowodowały, że jest on jednym z najprężniej 

rozwijających się rynków e-książki w Europie.

Czytaj dalej...

WYWIAD 
Z JONATHANEM 
IVE 
Bardzo ciekawy wywiad z Jona-

thanem Ive’em, który niedawno 

został przeprowadzony przez „Va-

nity Fair”.

https://www.youtube.com/watch?v=ef69BUlge-A
http://imagazine.pl/2014/10/20/virtualo-przedstawia-raport-na-temat-e-bookow-w-polsce/


Game of codes

Patroni:

Media:

Uczelnie:

Organizacje:

Uwolnij swoją kreatywność!
Stwórz grę na platformę mobilną (Android, iOS, Windows Phone lub inną)

i wygraj:  

więcej informacji na stronie orazwww.mobica.com 

Apple MacBook Air 13-inch
(I miejsce)

Sony SmartWatch 2
(wyróżnienia)

http://www.mobica.com
http://www.mobica.com/careers/game-of-codes


Korzystając z technologii przetworników nawiązujących konstrukcyjnie do głośników ze słucha-

wek P7, nowy model P5 Series 2 dostarcza prawdziwe brzmienie Hi-Fi w słuchawkach zaprojek-

towanych do tego, aby korzystać z nich w dowolnym miejscu i w dowolnym czasie

Funkcje nowych P5
Nowe przetworniki - Opierając się na technologii opracowanej dla cenionych słucha-

wek P7, nowa seria P5 Series 2 wykorzystuje przetworniki z zawieszoną membraną, któ-

ra w porównaniu z innymi słuchawkami dużo bardziej przypomina konstrukcję stosowa-

ną w tradycyjnych głośnikach. Zapewnia to precyzyjniejszy, „tłokowy” ruch membrany 

i dużo dokładniejszą reprodukcję dźwięku. 

Bowers & Wilkins prezentuje słuchawki P5 Series 2, z nowymi przetwornikami 

zaadaptowanymi z referencyjnego modelu P7

BOWERS & WILKINS P5 SERIES 2 - PRAWDZIWY DŹWIĘK HI-FI
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Nowe komponenty wewnętrzne - Prawie 

każdy wewnętrzny komponent został zmo-

dyfikowany, aby zapewnić nowym P5 Se-

ries 2 możliwość dostarczenia najlepsze-

go możliwego brzmienia w klasie mobilnych 

słuchawek.

Wzornictwo i materiały - Wspólną cechą no-

wych P5 Series 2 ze swoimi poprzedniczkami 

jest najwyższa jakość wykonania i zapewniają-

ca komfort konstrukcja. Całość słuchawek wy-

korzystuje high-endowe materiały, wliczając 

skórzane pokrycie nauszników i paska nagłow-

nego oraz wykonane z metalu płytki z logo 

Bowers & Wilkins i ramę pałąka. 

Mobilność - Dopasowanie prawdziwego 

dźwięku Hi-Fi, tak aby zmieścił się w niewiel-

kich słuchawkach P5 Series 2, to niezwykle 

trudne zadanie do wykonania. Nowe P5 Series 

2 brzmią lepiej niż dotychczas, pomimo to, że 

nie są ani większe, ani cięższe. Z przewodem 

dla smartfonu i standardowo dołączanym etui 

podróżnym, P5 Series 2 to prawdziwy dźwięk 

hi-fi, o każdej porze i w każdym miejscu. 

Made for iPhone - P5 Series 2 wyposażone 

są w udoskonalonego pilota zdalnego stero-

wania/mikrofon „Made for iPhone”, który wy-

różnia się ulepszoną ergonomią ułatwiającą 

sterowanie. 

Nowe słuchawki P5 Series 2 są już dostępne 

w sprzedaży. Ich poglądowa cena detaliczna 

wynosi 1399 zł.
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HISTORIA APPLE 
W 2 MINUTY 
Krótko – historia Apple w dwie 

minuty według magazynu „Fast 

Company”.

LICZBA UŻYTKOWNIKÓW 
IOS 8 ROŚNIE ZNACZNIE 
WOLNIEJ NIŻ PRZY 
POPRZEDNICH 
ITERACJACH SYSTEMU
Apple lubi chwalić się tym, ile osób uaktualniło opro-

gramowanie na swoich iUrządzeniach. Do dzisiaj na-

tychmiastowe aktualizacje były wielką przewagą 

w porównaniu do konkurencji. Jednak w przypadku 

iOS 8 firma może nie być tak chętna do dzielenia się 

swoimi wynikami.

Czytaj dalej...

http://imagazine.pl/2014/10/07/liczba-uzytkownikow-ios-8-rosnie-znacznie-wolniej-niz-poprzednich-iteracji-systemu/
https://www.youtube.com/watch?v=DQh-1N_inMc
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9 października miały miejsce dwa ważne dla firmy Bang & Olufsen w Polsce wydarzenia. Po 

pierwsze, otwarto pierwszy w tej części Europy wzorcowy sklep B&O, zaprojektowany i wyko-

nany według najnowszych standardów duńskiego producenta. Drugim wydarzeniem była pol-

ska premiera nowego, flagowego 85-calowego telewizora Beovision Avant.

Otwarcie odnowionego salonu i premierę Beovision Avant uświetnił swoją obecnością Torsten 

Valeur, główny projektant odpowiedzialny za większość najpopularniejszych produktów B&O.

Zarówno nowy salon, jak i bohater wieczoru – 85-calowy Beovision Avant – zrobiły na nas 

ogromne wrażenie. Byliśmy w silnym, iMagowym składzie i z okazji otwarcia salonu wręczyli-

śmy Krzysztofowi Grochowskiemu, szefowi Bang & Olufsen Polska, przygotowaną specjalnie na 

tę okazję grafikę autorstwa Pawła Jońcy.

Salon znajduje się w samym centrum Warszawy, przy ulicy Pięknej 18.

WZORCOWY SALON BANG & OLUFSEN OTWARTY W WARSZAWIE
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Dokanałowy model In-Ear jest najnowszym człon-

kiem rodziny słuchawek Momentum. Dzięki nie-

mu możesz cieszyć się bezkompromisowo czystym 

dźwiękiem w niezwykle kompaktowej formie. Mo-

mentum In-Ear są doskonale dopracowanymi i wy-

rafinowanymi słuchawkami dokanałowymi. 

Istnieje tylko jeden sposób uzyskania bezkompro-

misowego brzmienia ze źródła dźwięku o niewiel-

kich rozmiarach: najwyższej jakości materiały na-

leży dopracować z doskonałą precyzją. Dlatego 

najważniejsze elementy słuchawek Momentum  

In-Ear, jak kanał dźwiękowy, wykonane są ze sta-

li nierdzewnej. A wykonanie słuchawek poprzedzi-

ły setki godzin badań w różnych warunkach. Wy-

NOWE SŁUCHAWKI MOMENTUM IN-EAR



lot powietrza w stosunku do przetwornika 

odchylony jest o 15º, co pozwala łatwiej je 

umiejscowić w uchu, a także poprawia czy-

telność brzmienia. 

Wyposażenie słuchawek Momentum In-Ear 

jest odwrotnie proporcjonalne do ich wiel-

kości. Obejmuje ono miękko wyściełany fu-

terał z twardą i wytrzymałą na uszkodze-

nia powłoką zewnętrzną, intuicyjny pilot 

zdalnego sterowania dla urządzeń mobil-

nych (iOS lub Android), przewód o przekro-

ju elipsy, który minimalizuje splątanie i stra-

ty w jakości dźwięku, pozłacany wtyk oraz 

zintegrowany mikrofon, który zapewnia 

obsługę beż użycia rąk. Słuchawki dostęp-

ne są w kolorze czarno-czerwonym z ele-

mentami stalowymi. 

Aby poznać szczegóły słuchawek Momen-

tum In-Ear, zobacz stronę produktu:  

sennheiser.pl/momentum-in-ear

23   /   AKTUALNOŚCI   /   

http://sennheiser.pl/momentum-in-ear
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TP-LINK RE200 – WZMACNIACZ SIECIOWY 
W STANDARDZIE 802.11AC

TP-Link rozszerzył ofertę o nowy wzmacniacz 

sygnału sieci bezprzewodowej – RE200. Model 

ten wyróżnia się kompaktowymi gabarytami, 

szeroką funkcjonalnością oraz wsparciem naj-

nowszych standardów. Pozwala na eliminację 

martwych stref sieci Wi-Fi oraz korzystanie z sie-

ci w miejscach, w których dotąd sygnał radiowy 

był za słaby.

TP-Link RE200, dzięki wsparciu standardu 

802.11ac oraz obsłudze dwóch pasm transmisji 

(2,4G Hz lub 5G Hz), gwarantuje bezproblemo-

wą współpracę z dowolnymi routerami Wi-Fi, 

również tymi najnowszymi. Jest prosty w obsłu-

dze i szybki w instalacji – urządzenie wystarczy 

umieścić w gniazdku elektrycznym a następnie 

skonfigurować ręcznie lub automatycznie (ob-

sługa standardu WPS) połączyć z siecią. Diody 

LED umieszczone na obudowie RE200 wskazu-

ją siłę sygnału sieci bezprzewodowej i pomagają 

w znalezieniu optymalnej lokalizacji dla wzmac-

niacza. Z kolei wbudowany port Ethernet po-

zwala na podłączenie urządzenia bez karty Wi-

-Fi, takiego jak telewizor, odtwarzacz Blu-ray, 

konsola do gier czy dekoder telewizji cyfrowej. 

TP-Link RE200 dostępny jest w sprzedaży w su-

gerowanej cenie 249 zł brutto. Produkt objęty 

jest 24 miesięcznym okresem gwarancyjnym. 



   /   AKTUALNOŚCI   /   25

Bang & Olufsen z dumą zaprezentował najnowsze 

dzieło Cecilii Manz – BeoPlay A2. Głośnik, który nie 

ma przodu, tyłu, góry ani dołu.

BeoPlay A2 to głośnik Bluetooth, z opatentowaną 

przez Bang & Olufsen technologią dźwięku True360 

(dźwięk stereo rozprzestrzenia się we wszystkich 

kierunkach) oraz nieporównywalną długością pracy 

– aż 24 godziny odtwarzania streamingowanej mu-

zyki. W polskich salonach pojawi się już za kilka dni. 

Światowa premiera miała miejsce 23 października. 

Głośnik będzie dostępny w cenie 349 EUR. W gru-

dniowym iMagazine będziecie mogli przeczytać 

jego recenzję.

BEOPLAY A2 - MADE TO MOVE



http://sennheiser.pl/urbanite
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IGRZYSKA W ICHWILI, CZYLI  
4. URODZINY iMAGAZINE   
– TAK BYŁO

DOMINIK ŁADA

16 października, w zaprzyjaźnionym z nami warszawskim klubie Chwila odbyły się 4. 

urodziny iMagazine, w połączeniu ze wspólnym oglądaniem premiery nowości Apple.

   /   RELACJA   /   27iGrzyska w iChwili, czyli 4. urodziny iMagazine – tak było

Impreza była zacna. Goście, czyli Wy, nasi wspaniali Czytelnicy, stawili się tłumnie, zarówno oso-

biście, jak i w relacji online. Był tort, była pizza, było piwo – oczywiście, skoro zapraszaliśmy, to 

wszystko było darmowe.

http://imagazine.pl/2014/10/20/ios-8-1-gotowe-do-pobrania/
http://imagazine.pl/2014/10/20/igrzyska-w-ichwili-czyli-4-te-urodziny-imagazine-tak-bylo/


   /   WYWIAD   /   2828   /   RELACJA   /   

Udało się nam przeprowadzić interesującą rozmowę z Krzyśkiem Nowakowskim z MacLife oraz 

Olkiem Lemlichem z eXtremeMem. Tematem rozmów były oczywiście przewidywane nowości. 

Udało nam się też pierwszy raz zorganizować… Bingo.

Było świetnie – bardzo dziękujemy Wam za to, że byliście. Dzięki takim imprezom widzimy, że to, 

co robimy, ma ogromny sens. Dajecie nam bardzo pozytywnego kopa i przez to, że chcecie się 

z nami spotykać, ugruntowujecie nas w przekonaniu, że udało się nam stworzyć fantastyczną 

społeczność skupioną wokół iMagazine.

Impreza oczywiście nie mogłaby też się odbyć bez naszych partnerów:

• Forcetop – dystrybutor świetnych i dobrze Wam znanych marek na rynku polskim,

• Media Markt w alei Krakowskiej, gdzie znajduje się jedyny w Polsce Apple Shop,

• MacLife, najlepszy nieautoryzowany serwis Apple w Polsce,

• eXtremeMem, dystrybutor akcesoriów do iPadów i iPhone’ów,

• StreamOnline odpowiedzialny za nasz stream,

• oraz niespodziewanie Bang&Olufsen i ZGSklep.pl
Bardzo dziękujemy!

iGrzyska w iChwili, czyli 4. urodziny iMagazine – tak było

Czytaj dalej -> http://imagazine.pl/2014/10/20/wyniki-finansowe-apple-za-q4-2014/
http://www.b2btrade.eu
http://www.mediamarkt.pl/pierwszy-apple-shop-w-polsce,a-283
http://www.maclife.pl/pl/index
http://extrememem.com
http://www.streamonline.pl
https://www.youtube.com/watch?v=xlzKcpKb_ro


http://doapple.pl
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LIFESTYLE MACUSERA
MONIKA GUTOWSKA I NORBERT CAŁA

ZEGARKI – DEJA VU – CENA OD 169 ZŁ
Spersonalizować w dzisiejszych czasach możemy 

wiele rzeczy, ostatnio pisałam o butach, a tym ra-

zem proponuję zegarki marki Deja vu. Do wybo-

ru mamy 14 modeli tarcz, bogaty wybór pasków, 

bransoletek, pierścieni. Pozostaje tylko puścić 

wodze fantazji i stworzyć własną niezwykłą kom-

pozycję. Dla niezdecydowanych producent przy-

gotował gotowe sety kolorystyczne, z których 

można złożyć zegarek. Poszczególne części moż-

na wymieniać, dopasowując tym samym zegarek 

do stroju, okazji czy nastroju. Świetna propozycja 

w oczekiwaniu na Apple Watch.

LOCKEDROOM – WIZYTA KOSZTUJE DO 
79 ZŁ DLA 2 OSÓB
Kino, teatr, pub - to wszystko znamy i cenimy, ale ciągle szu-

kamy nowych możliwości spędzenia czasu w gronie zna-

jomych. Ciekawą propozycją jest wyjście do LockedRoom. 

To alternatywna forma rozrywki oparta na grach kompu-

terowych. Celem gry jest znalezienie klucza i wydostanie 

się w ciągu 45 minut z zamkniętego pomieszczenia. Odna-

lezienie klucza możliwe będzie dzięki rozwiązaniu rozma-

itych łamigłówek i zagadek. Naszym zdaniem doskonała 

propozycja zamiast nudnego wyjścia do galerii handlowej. 

SOKOWIRÓWKA PHILIPS VIVA COLLECTION 
– OD 325 ZŁ
Aktywność fizyczna i zdrowe odżywianie − takie komuni-

katy kierowane są do nas z ekranów telewizorów i kompu-

terów. Zacznijmy więc od samodzielnego przygotowania 

soku. Z dzieciństwa czynność ta kojarzy mi się z mozolnym 

przygotowywaniem warzyw i owoców a potem długim 

procesem czyszczenia sokowirówki. Na szczęście to już zew 

przeszłości i dzisiaj, dzięki sokowirówce Viva Collection od 

Philipsa, przygotowanie dwóch litrów soku to czysta przy-

jemność. Duży otwór pomieści większość warzyw i owoców  

w całości, a już po minucie, no, góra dwóch, brudna sokowi-

rówka przejdzie do historii.

Dla niej
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UBRANIA Z APPLE COMPANY 
STORE – CENY RÓŻNE
Sklepów Apple Store jest na całym świecie 

dość dużo, ale Apple Company Store jest tyl-

ko jeden - w Cupertino na 1 Infinite Loop. 

Tam każdy fan Apple znajdzie coś dla siebie. 

Oficjalne ubrania Apple, koszulki, bluzy, ko-

szule, czapki, termosy, kubeczki i breloczki 

od kluczy. Nie wspominając już o podkład-

kach pod myszkę i długopisach. Jedyny pro-

blem jest taki, że tych produktów nie do-

staniemy nigdzie indziej, no, chyba że na 

aukcjach. Wycieczka do Apple Company 

Store to jak podróż do ziemi świętej.

SPINKI DO MANKIETÓW Z YEGO 
– CENA OD 40 ZŁ
Biżuteria męska to temat wywołujący wiele emocji. Kla-

syczne podejście mówi, że powinna być bardzo mało 

ostentacyjna i właściwie ograniczyć się do zegarka i spinek 

do mankietów. Co jednak zrobić, jeśli przy zastosowaniu 

tylko takich elementów chcemy pokazać, że jesteśmy ga-

dżeciarzami? Idealne będą spinki w kształcie iPodów, iPho-

ne’ów, iPada lub zegarka albo ikonek z iOS. Spinek z Sam-

sungiem nie widziałem. Oczywiście takie spinki możemy 

założyć tylko na te mniej oficjalne wyjścia.

Dla niego

PIWA Z BROWARU PINTA – CENA OD 7 ZŁ
W Polsce jak grzyby po deszczu wyrastają multitapy, czyli bary, w których można wypić kilka rodzajów do-

brego piwa. Co jednak zrobić, jeśli chcemy napić się piwa na domowej kanapie, a wcale nie mamy ochoty 

na Tyskie lub Żubra? Rozwiązaniem jest poszukanie sklepu sprzedającego butelkowane piwa z polskiego 

browaru Pinta. Ich piwa wielokrotnie wygrywały wszystkie możliwe nagrody. Oferta jest zaś tak szeroka, 

że każdy znajdzie coś dla siebie, ja polecam Atak Chmielu.

fot. Tomasz Szykulski 

http://www.szykulski.com


http://www.376west.com/pl/glosniki-bezprzewodowe-bluetooth/336-creative-muvo-mini-5390660186394.html
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I CO Z TĄ ERĄ POST-PC?
PAWEŁ LUTY

Piszę to ze smutkiem, ale zrezygnowałem z pracy w trybie „iPad only”. Sprzedałem 

mojego cudownego iPada Air (uważam, że to najpiękniejszy sprzęt Apple, jaki do tej 

pory powstał) i wyposażyłem się w także wspaniałego, jednak zupełnie odmiennego, 

MacBooka Air.

I nie zrobiłem tego dlatego, że iPad Air nie dawał sobie rady wydajnościowo. Pracowa-

łem na nim codziennie po kilka godzin i bateria starczała mi spokojnie na dwa dni in-

tensywnego użytkowania. Nie zrezygnowałem z opcji „iPad only” ze względu ekran 

– ten w tym urządzeniu jest genialny do każdego zadania, przed jakim go postawiłem.

iPad Air to naprawdę mobilne urządzenie – lekkie a jednocześnie wytrzymałe. Nigdy 

nie udało mi się go zamulić. Nigdy się nie zawiesił. Nigdy mnie nie zawiódł w kluczo-

wym momencie. Czasami jednak zawodziła mnie klawiatura. Od czasu do czasu prze-

stawała się łączyć z iPadem, ale w ciągu pół roku zdarzyło się to zaledwie kilka razy. 

Mniej więcej tyle samo razy się rozłączała, co musiałem ją naładować. Bateria Belkin 

Ultimate Keyboard Case dla iPada Air jest naprawdę wytrzymała.

Nie odszedłem od pracy na iPadzie, ponieważ ludzie się dziwnie patrzyli. Choć mu-

szę przyznać, że kiedy niektórzy dowiadywali się, że pracuję wyłącznie na tablecie, to 

kręcili z niedowierzaniem głowami i podkreślali, że oni na „czymś takim” nie dawaliby 

rady pracować.

Miałem piękną wizję – będę pracował wyłącznie na iPadzie. Tablet Apple będzie moim 

głównym narzędziem do pisania, obróbki zdjęć i szeroko pojętego tworzenia treści. Czasami 

będę się wspomagał starym, wciąż dobrym iPhone’em 4S. To była cudowna wizja, którą nawet 

udało mi się zrealizować. Ale rzeczywistość czyhała za rogiem z ogromnym młotem i obróciła 

moje marzenie w pył. Czekała jednak aż pół roku, aby zadać śmiertelny cios.
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A ja sądzę, że hardware zdecydowanie jest gotowy na erę post-PC. Jak już napisa-

łem, iPad Air jest wytrzymałym urządzeniem, który z wieloma zadaniami radził sobie 

świetnie. Ale niestety, jak w amerykańskim filmie, musiałem mu powiedzieć, że to nie 

jego wina, że się rozstajemy. To ze mną jest coś nie tak. A właściwie z software’em, 

którego muszę używać.

O ile hardware jest gotowy na erę post-PC, tak oprogramowanie musi jeszcze dłu-

go nadganiać. I nie mam tu na myśli na przykład edytorów tekstu. Kombinacja iAWri-

ter + Pages sprawdza się i na iPhonie, i na iPadzie, i na Macu. To samo dotyczy obrób-

ki zdjęć, podstawowej edycji filmów czy muzyki, przeglądania internetu, korzystania 

z mediów społecznościowych i wielu innych podstawowych funkcji, z jakich każdy 

z nas korzysta co dzień.

Schody zaczynają się, gdy trzeba obsłużyć CMS-a. W żadnym miejscu, w którym pra-

cowałem ani gdzie pracuję obecnie, nie da rady obsłużyć wszystkich funkcji CMS-a  

z poziomu iPada. Choćby nie wiem jak prosty i szybki CMS to był, to i tak zawsze znaj-

dzie się „coś”. Mimo że sam sprzęt spokojnie poradziłby sobie wydajnościowo z prze-

ładowywaniem i przeliczaniem danych.

Niestety jednak wciąż żyjemy w czasach, w których rządzą myszka i/lub touchpad. 

Nie każdy program jest dostosowany do obsługi z poziomu ekranu dotykowego i kla-

wiatury. To wielka szkoda.

iPad „nie umie” też kilku innych rzeczy związanych z oprogramowaniem, ale to nie 

jest jego wina. Tutaj winnych należy szukać wśród deweloperów, którzy nie mają po-

mysłu, jak skutecznie i funkcjonalnie wykorzystywać ich software na tabletach. Znów 

nie mam tu na myśli multitaskingu. Mogę bez niego żyć, choć wiem, że dla niektó-

rych to killer feature.

Nadal jednak wierzę w ideę „iPad only”. Bo ten sprzęt jest na to gotowy. Bez dwóch 

zdań. Muszę jednak poczekać, aż software go dogoni. Zatem nie mówię „żegnaj, ero 

post-PC”. Mówię: „do zobaczenia za jakiś czas, nie wiem, jak długi, ale do zobaczenia 

z pewnością”.

P.S. Po tylu miesiącach pracy na ekranie dotykowym ręce same się rwą do ekranu…

@PawelLuty

I co z tą erą post-PC?

http://www.twitter.com/PawelLuty


http://magazynt3.pl
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PPodejść do chmury było co najmniej kilka, z czego większość mniej udanych. Od począt-

kowych prób z iDiskiem i MobileMe, przez SkyDrive i Google Drive, aż do ulubionego roz-

wiązania użytkowników – Dropboksa. Nie, nie oznacza to, że pojawiały się w tej właśnie 

kolejności. Oznacza to, że to Dropbox dzierży palmę pierwszeństwa, trafiając w sedno po-

trzeb i oczekiwań użytkowników, dostarczając aplikację desktopową oraz – co najważ-

niejsze – pozwalając userom na dowolne przeglądanie i modyfikację umieszczonych tam 

plików. Nic więc dziwnego, że po początkowych próbach zarówno Microsoft, jak i Google,  

postanowiły wykorzystać tę samą formułę. Na placu boju pozostało Apple, próbując wy-

myślić chmurę od nowa i serwując ją swoim użytkownikom po trochu – najpierw łącząc 

ze sobą urządzenia działające pod kontrolą iOS, następnie umożliwiając ich bezprzewo-

dową synchronizację z OS X i w końcu, zamykając koło, podłączając OS X do chmury. 

Operacja kompleksowa a wyniki? Dobre, chociaż jeszcze nie bardzo dobre.

Przesiadka
Wszyscy ci z Was, którzy śledzą mnie na Twitterze, wiedzą, że postanowiłam ostatnio 

przeprowadzić skomplikowaną operację przenoszenia się na nowy komputer bez po-

średnictwa Asystenta migracji. Oczywiście wywołało to wiele uśmiechów politowania 

i falę dobrych rad. Nie było jednak nieuzasadnione. Przy użyciu Asystenta przenosiłam 

się z komputera na komputer przez około 10 lat. Mniej więcej. Dodać lub ująć. Oryginalna 

wersja systemu pamiętała jeszcze czasy PPC i wielce zacnego PB G4 PISMO. Przez tyle lat, 

zarówno w systemie, jak i w folderach z danymi i aplikacjami, nazbierało się wiele śmieci, 

których postanowiłam się pozbyć. Jako że Asystent migracji nie pozwala na szczegółowy 

wybór elementów, które chcemy przenieść, najłatwiejszą drogą okazało się postawienie 

czystej instalacji na nowym komputerze i ręczne przeniesienie wybranych danych.

CHMURA
– NAJLEPSZE ODKRYCIE OD CZASÓW WYNALEZIENIA KOŁA

Dane przenoszą się same! Czy może być coś lepszego?

KINGA OCHENDOWSKA
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Kalendarze, kontakty, dane aplikacji natywnych
Tu w zasadzie nie ma żadnego problemu – wystarczy do konta użytkownika przypi-

sać Apple ID. Kalendarze, kontakty i muzyka zakupiona w iTunes pojawia się na nowym 

sprzęcie automagicznie. Programy zakupione w MAS czekają na pobranie z listy. Dzię-

ki temu możemy zdecydować, które programy są nam naprawdę potrzebne, a które za-

kupiliśmy pod wpływem impulsu i pobrać tylko te, których zamierzamy używać. Konta 

pocztowe w domenie iCloud i me również przeniosą się bez naszego udziału, reszta w za-

leżności od ustawień i tego, czy zdecydowaliśmy się używać ich z iCloud, czy też nie. Ja 

postanowiłam przenieść je ręcznie i przy okazji zrobić porządek, przez co zupełnie o nich 

zapomniałam i skonfigurowałam je dopiero po tygodniu. Użyteczny tip: jeśli podobnie 

jak ja nie pamiętacie haseł do swoich kont pocztowych (ostatni raz musiałam je pamiętać 

kilka lat temu!) i przenosicie wszystko ręcznie, wystarczy uruchomić aplikację Keychain,  

z listy wybrać interesującą Was pozycję i zaznaczyć opcję „Pokaż hasło”. Zostanie ono 

ujawnione po podaniu głównego hasła logowania. Takie to proste, proszę Państwa.

Pliki użytkownika
Od bardzo dawna wszystkie pliki służące do pracy trzymam na Dropboksie, dzięki czemu 

mam do nich dostęp z każdego urządzenia i dowolnego systemu. Nie trzymam tam pli-

ków tajnych i poufnych ani też kontrowersyjnych zdjęć, których wyciek mógłby wywołać 

rumieniec zażenowania na twarzy. Wystarczy zainstalować aplikację, podać dane logowa-

nia i spokojnie poczekać, aż drzewa katalogów zostaną przeniesione na nowy komputer. 

A potem to już prawie jak w domu!

Biblioteki iTunes i iPhoto
Zazwyczaj w iTunes trzymamy nie tylko te pliki, które zakupiliśmy z iTunes Store, a nie 

wszyscy mają uruchomioną usługę Match. Ja postanowiłam moje biblioteki zarchiwizo-

wać i zacząć od nowa. W tym celu wystarczy odnaleźć pliki Library w odpowiednich loka-

lizacjach i przenieść je na dysk zewnętrzny. Jeśli chcemy je potem otworzyć, możemy to 

uczynić z owego dysku, wciskając Alt przy starcie programu, lub po prostu przekopiować 

do nowej lokalizacji. To samo możemy zrobić z biblioteką iPhoto. Najlepiej skopiować całe 

katalogi, nie zapominając o dodaniu do ich nazwy stosownej daty, żeby się potem nie po-

gubić w archiwizacjach.

Reszta danych
Dane nieprzypisane do żadnej chmury musimy przenieść ręcznie. To jednak niewiel-

ka operacja w porównaniu z czasami zamierzchłymi, kiedy wszystko trzeba było mozol-

Chmura – najlepsze odkrycie od czasów wynalezienia koła
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nie przegrywać przy pomocy dyskietek, zewnętrznych dysków czy pendrive’ów. Wystar-

czy skopiować odpowiednie katalogi, zdecydować, które dane archiwizujemy, zaś resztę 

przenieść do nowej lokalizacji. Dzięki temu możemy cieszyć się porządkiem i czystym, 

świeżym systemem.

Przenosiny przy pomocy Asystenta migracji zajmą zapewne 2-3 godziny, w zależności od 

tego, ile danych posiadamy i jakiej metody używamy. Przenosiny ręczne można by za-

pewne zamknąć w 1-2 dniach, zakładając, że dysponujemy szybkim łączem interneto-

wym. U mnie, ze względu na słynny „telefon pod ścianą” dostęp do internetu, zajęło to 

nieco dłużej, przy czym podstawową funkcjonalność umożliwiającą pracę uzyskałam 

już w ciągu pierwszych kilku godzin. Nie taki więc diabeł straszny, jak go malują. Zalety? 

W trakcie ręcznych przenosin pozbyłam się około 100 GB śmieci, uzbieranych przez kilka 

lat, wyczyściłam folder z aplikacjami i zarchiwizowałam dokumenty, do których dostępu 

nie potrzebuję na bieżąco. Myślę, że mój nowy komputer jest mi wdzięczny!

A nowa chmura Apple?
Cóż, trzeba się do niej przyzwyczaić, zwłaszcza w zakresie funkcji zapisywania i otwie-

rania plików stworzonych przez aplikacje systemowe i wspierające iCloud. Apple próbu-

je nas nauczyć zapisywania wszystkich danych bezpośrednio w chmurze, nie zaś w fol-

derach systemowych. Po części już to robimy, ale nie wszyscy czujemy się komfortowo 

w sytuacji, gdy wszystkie nasze pliki znajdują się na zewnętrznych serwerach. Pod tym 

względem Dropbox bije Apple na głowę, dostarczając z jednej strony intuicyjną chmurę, 

z drugiej nie ingerując zbytnio w wieloletnie przyzwyczajenia użytkowników.

A jakie ma to znaczenie dla naszych przyszłych przesiadek?
W przyszłości z komputera na komputer przeniesiemy się dokładnie tak, jak robimy 

to dzisiaj, przenosząc się pomiędzy urządzeniami z iOS. Wystarczy wpisać Apple ID, 

a wszystkie nasze kontakty, kalendarze, pliki i dane będą już na nas czekały w chmurze. 

I nawet Asystent migracji przejdzie do lamusa. Do tego przecież zmierzamy. Patrząc z per-

spektywy, postęp jest niesamowity. Jedynym problemem może okazać się prywatność 

i bezpieczeństwo danych w chmurze. Ale o tym przekonamy się z czasem. Na razie swoje 

kontrowersyjne fotki lepiej trzymać tylko na dysku lokalnym. Tak na wszelki wypadek.

Powiedzcie sami, czy chmura nie jest najlepszym wynalazkiem od czasów wynalezie-

nia koła?

Chmura – najlepsze odkrycie od czasów wynalezienia koła

@santee76

http://www.twitter.com/santee76
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DDokumenty, formaty, edytory i programy do pracy z tekstem – to codzienność w kompu-

terowym świecie. Mimo to użytkownicy nie zawsze wiedzą, jak prawidłowo przygotować 

plik tekstowy. Jeśli chodzi o dokumenty do użytku własnego, to hulaj dusza, piekła nie 

ma! Dokumenty prywatne można tworzyć w dowolny sposób i w dowolnym formacie, 

bowiem będą otwierane wyłącznie przez Was i wyłącznie na Waszym sprzęcie. Nie ma 

więc problemów ze zgodnością, typem plików czy czcionką. Bawcie się dobrze! W przy-

padku plików, które przekazujemy dalej, nie jest już tak różowo. Czcionki, formatowanie, 

niewłaściwy język dokumentu – to najczęściej popełniane błędy. Dobra wiadomość jest 

taka, że można się ich ustrzec, pamiętając o kilku prostych zasadach. Zatem do dzieła!

1.  Używaj standaryzowanych edytorów i procesorów tekstu
Edytorów i procesorów tekstu jest bez liku. Nie wszystkie jednak nadają się do 

pracy z plikami, które następnie przekazujemy do dalszej obróbki. Nie wiemy, 

na jaką platformę trafią nasze pliki, kto i na jakim sprzęcie będzie je otwierał i ja-

kich programów użyje, by nadać im ostateczny kształt. Nie każdy program posia-

dający możliwość eksportu do standaryzowanych formatów robi to prawidłowo, 

co może skutkować błędami i koniecznością włożenia w nie dodatkowej pracy. 

A przy tym większość programów służących do obróbki tekstu to lokalizowane 

wersje programów przystosowanych do pracy z językiem angielskim. Zanim wy-

bierzesz swój program, sprawdź, z jakimi standardami jest kompatybilny.

#LIFEHACKER
JAK PRAWIDŁOWO PRZYGOTOWAĆ DOKUMENT TEKSTOWY

Jednym z głównych typów plików, z którymi pracujemy, są dokumenty tekstowe. 

Pomimo wielkiej ich popularności przeważająca większość użytkowników popełnia 

podstawowe błędy, utrudniające przyszłą pracę z dokumentem.

KINGA OCHENDOWSKA
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2. Czcionki
Tworząc tekst, który będzie przekazany dalej, używaj standardowych czcionek. 

Niektórzy użytkownicy uwielbiają instalować nowe kroje pisma, zapominając 

o tym, że nie na każdym komputerze owe fonty będą zainstalowane. W trakcie 

importu takiego pliku niestandardowe czcionki zostaną zastąpione, więc cały mi-

sterny efekt i tak idzie w komin. Czasem również pojawiają się problemy z kodo-

waniem znaków i tekst trzeba będzie przesłać ponownie. Po co dostarczać sobie 

i innym dodatkowej pracy?

3. Formatowanie
Tekstu do dalszej obróbki lepiej wcale nie formatować. Osoba składająca tekst 

Wam za to podziękuje. Jeśli wysyłacie tekst do gazety, serwisu lub wydawnictwa, 

sprawdźcie wytyczne – z pewnością są dostępne na ich stronach. Będą zawierały 

krój i wielkość czcionki, zalecany odstęp między wierszami i oczekiwany format pli-

ku. W przypadku reszty tekstów właściwości dokumentu ustawiamy przed rozpo-

częciem jego tworzenia, zaś formatujemy po zakończeniu pisania. Do formatowania 

używamy stylów, dostępnych w większości standaryzowanych edytorów. Unikamy 

ustawiania fragmentów tekstu przy pomocy klawiszy Enter i Spacja. Nie. Serio.

4. Język dokumentu
Przed rozpoczęciem pisania, jeśli nasz edytor na to pozwala, ustawiamy język do-

kumentu. Pozwoli to nie tylko na prawidłowe rozpoznawania pisowni i działanie 

słownika – oszczędzi również kilku kliknięć osobom, które następnie przeprowa-

dzają korektę przesłanego tekstu. W razie problemów możliwe będzie również 

przekonwertowanie dokumentu i zastąpienie brakującej czcionki bez utraty zna-

ków diakrytycznych.

5. Format pliku
Przed wysłaniem pliku upewnij się, jakie formaty są akceptowane. Jeśli nie jest to 

możliwe, używaj formatów neutralnych, takich jak .rtf. Używanie .txt nie jest najlep-

szym pomysłem, często kończy się utratą polskich znaków. Z kolei formaty genero-

wane przez oprogramowanie otwarte, pochodne Open Office, dość często generują 

problemy z formatowaniem. Pliki .doc(x) są w tej chwili obsługiwane przez więk-

szość procesorów tekstu, jednak z różnym skutkiem. Bywają również niekompatybil-

ne pomiędzy różnymi wersjami pakietu MS Office. Strzeżonego… sami wiecie.

#lifehacker - Jak prawidłowo przygotować dokument tekstowy
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Aby stworzyć prawidłowy dokument, wystarczy pamiętać, że może on być przenoszony 

nie tylko pomiędzy różnymi programami, ale również pomiędzy platformami i systema-

mi. To, co wygląda fajnie na Waszym ekranie, niekoniecznie musi wyglądać równie fajnie 

na innym. Im mniej czynników zaburzających wprowadzicie, tym większa szansa, że osią-

gniecie sukces. Oczywiście nie wszystkiego można się ustrzec i czasem, pomimo najlep-

szych chęci, tekst się „rozjedzie”. Ale nie czyńmy z tego standardu i wykazujmy szacunek 

dla ludzi, którzy z naszymi dokumentami będą pracować.

I ostatnia rada – uważajcie na dokumenty, które generujecie na tabletach i smartfonach. 

Tej klasie tekstu należy poświęcić dodatkową uwagę. Mobilne aplikacje mają bardzo 

ograniczone możliwości ustawień i zwykle dostosowane są do pracy z językiem angiel-

skim. Wpływa to nie tylko na formatowanie, ale również na pracę słowników. Czytajcie 

dwa razy!

@santee76

#lifehacker - Jak prawidłowo przygotować dokument tekstowy
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W

APPLE MUSI ZMIERZYĆ SIĘ ZE SWOIM NAJWIĘKSZYM KONKURENTEM 

APPLE Z DAWNYCH LAT
MICHAŁ ZIELIŃSKI

W ciągu ostatnich zaledwie 3 lat do oferty Apple trafiły produkty, o których wcześniej 

nikomu, kto choć trochę znał filozofię firmy, się nie śniło. Mamy mniejszego iPada, 

mamy większego iPhone’a, mamy jeszcze większego iPhone’a i jeszcze, jeszcze więk-

szego iPhone’a. Mamy zegarek. Mamy płaski i kolorowy iOS 7 oraz 8, mamy podob-

ny OS X Yosemite. Mamy widżety, mamy klawiatury trzecich producentów, mamy inte-

grację między aplikacjami.

Czy to dobrze? Według mnie – tak. Tim Cook obrócił iPhone’a w dokładnie to, na co 

czekałem. No, może niezupełnie dokładnie to, ale o tym za chwilę. Patrząc na wyni-

ki sprzedaży, trudno nie odnieść wrażenia, że Cook spełnił marzenia wielu osób. Apple 

bowiem sprzedało 10 milionów iPhone’ów 6 w pierwszy weekend sprzedaży. To tak 

jakby co czwarty Polak kupił jednego. Robi wrażenie, prawda? Możemy to przedstawić 

w trochę innej perspektywie. Apple sprzedało trochę ponad 6 milionów pierwszych 

iPhone’ów w trakcie całego życia tego produktu. Czyli około roku. 12 miesięcy kontra 3 

dni. 6 milionów sztuk kontra 10 milionów.

Apple nie ma więc już za wiele wspólnego z firmą w garażu założoną przez Jobsa 

i Wozniaka. Ba. Patrząc na ostatnie wydarzenia, śmiem twierdzić, że w Apple zniknę-

ła również atmosfera start-upu, która tam podobno panowała. Czym więc jest Apple? 

Odpowiedź jest prosta: fenomenem. A co stoi za tym fenomenem? iPhone. Nie jest ta-

Odkąd Tim Cook przejął stery w Cupertino, Apple zmieniło się nie do poznania. Jak to 

Norbert Cała lubi mówić, stało się nieprzewidywalne. Wszystkie zmiany jednak pewnego 

dnia poproszą się o podsumowanie – czy są to zmiany na lepsze, czy na gorsze?

Apple z dawnych lat
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jemnicą, że to rewolucyjny niegdyś smartfon przynosi firmie najwięcej zysków i to on 

jest zazwyczaj identyfikowany z marką.

iPhone jest wizytówką Apple. Chcąc nie chcąc, dostał to trudne zadanie i musi się z nim 

zmierzyć. Jeśli wszystkie Maki na świecie w pewnym momencie padną, to informacja ta 

nie będzie ważniejsza od informacji, że iPhone 6 Plus może się wygiąć w kieszeni.

Jeśli komiksy o Spider-Manie mnie czegoś nauczyły, to że „z wielką siłą idzie w parze 

wielka odpowiedzialność”. Nie inaczej jest w tym wypadku. iPhone jest produktem, 

który powinien mieć najwyższy priorytet. Który powinien działać bezbłędnie, który nie 

powinien zostawiać miejsca na niezadowolenie.

Tak nie jest. Cała historia iPhone’a 6 to jeden wielki niewypał. Najpierw nieskończona 

liczba przecieków przed prezentacją. O telefonie wiedzieliśmy praktycznie wszystko, 

łącznie z wymiarami i logo Apple, zrobionym z innego materiału niż reszta obudowy. 

Widzieliśmy działające urządzenia (z różnych źródeł), wiedzieliśmy, jak będzie wyglądał 

iOS.

Dalej – sama prezentacja. Ręka do góry, kto mógł ją oglądać bez żadnych problemów! 

U mnie na początku przerywało, a później słyszałem chińską lektorkę tłumaczącą sło-

wa prowadzących. To była dobra okazja, żeby podszlifować swój chiński, ale to nie kurs 

językowy. To prezentacja najważniejszego produktu w portfolio firmy.

Wreszcie przyszedł czas na zamówienia. W Europie sprawa była prosta. O 9 rano trzeba 

było wejść na Apple Online Store, przekonać się, że nie działa, następnie wejść na Twit-

tera i poprosić mnie ładnie o link do rezerwacji, który jakimś cudem wyszedł. System 

ten działał niezależnie od sklepu, więc bez problemu można było umówić się na od-

biór telefonu w dniu premiery z płatnością przy odbiorze. Wygodnie, w miarę cywilizo-

wanie. Inna historia miała miejsce w USA, kraju iPhone’em płynącym. Tutaj pre-ordery 

startowały o różnych godzinach (3:00 na wschodnim wybrzeżu, 0:00 na zachodnim), ale 

nie było mowy o zapisach jak w Europie. Trzeba było czekać (3 godziny!), aż sklep wsta-

nie, żeby przekonać się, że tak na dobrą sprawę niewiele w sklepie telefonów zostało.

Później było trochę spokoju. Bardzo pozytywne recenzje, rozpoczęcie sprzedaży, za-

skakująco duża popularność, która poskutkowała wspomnianym już rekordem. A po-

tem okazało się, że iOS 8 jest nafaszerowany błędami. Aplikacje nie wczytywały wszyst-
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kich zdjęć, niektóre funkcje nie działały. Próba wejścia w Ustawienia na moim telefonie 

kończyła się wywaleniem aplikacji, niektóre kontakty poginęły. Na ratunek – iOS 8.0.1!

Jaki to był błąd. Jaki to był wielki błąd. iOS 8.0.1 faktycznie rozwiązał wcześniejsze pro-

blemy, ale sprawił, że dzwonienie z iPhone’a 6 było niemożliwe, podobnie jak korzy-

stanie z Touch ID. Koszmar to mało powiedziane. Sam przez kilka godzin byłem bez 

telefonu, bo zaufałem, że wszystko będzie w porządku. Apple po około godzinie wy-

cofało aktualizację, co wprowadziło wiele osób w konsternację – próbowali oni, bez 

powodzenia, zainstalować nową wersję systemu.

No nic, na ratunek – iOS 8.0.2! Kolejna wersja systemu, która przyniosła kolejny raz 

dokładnie te same problemy. Wiele osób w Australii zdaje się to potwierdzać. Do 

tego widzę, że również posiadacze starszych iPhone’ów mają problem z samym pro-

cesem aktualizacji.

To nie koniec. iOS 8 wprowadził również iCloud Drive, którego włączenie powodu-

je, że z Maca nie mamy dostępu do żadnego z plików trzymanych w chmurze Apple.  

A można było po prostu poczekać z tym do iOS 8.1 i wprowadzić równocześnie z OS 

X Yosemite.

Błędy zdarzają się każdemu, jednak to Apple promowało się hasłem „It just works”. 

Ostatnie miesiące pokazały, że właśnie nie zawsze u nich wszystko działa, przez co 

zaufanie klientów z pewnością uległo naruszeniu. Być może właśnie dlatego każda 

z tych „afer” trwała mniej niż tydzień. Po tym czasie wszyscy wracali do zachwycania 

się iPhone’em 6 oraz Apple Watchem, bo jest się czym zachwycać.

Zastanawia mnie tylko, czy w Cupertino zapaliła się czerwona lampka? Czy faktycznie 

były to jednorazowe sytuacje, które niefortunnie zbiegły się w czasie i Apple wróci na 

właściwy tor? Mam nadzieję, że tak. To, co firma pokazała w ostatnich miesiącach, zda-

je się spełnieniem moich marzeń. iPhone z większym ekranem, iOS otwarty na widże-

ty, dodatkowe klawiatury oraz współdzielenie plików między aplikacjami – właśnie tak 

wyobrażałem sobie przyszłość. Nie chcę, żeby te zmiany oznaczały również koniec le-

gendarnego już „It just works”.

@mikeyziel

Apple z dawnych lat

http://www.twitter.com/mikeyziel


https://itunes.apple.com/pl/app/odkrywamy-londyn/id929291521?mt=8&at=11lHMT
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ŻYJĘ W POST-PC
MICHAŁ ZIELIŃSKI

Nie powiem, że zrozumienie tego było proste. Zajęło mi to, myślę, kilka miesięcy, 

ale w końcu do mnie dotarło. Przyznaję, że prawdopodobnie źle zrozumiałem ideę 

samej „ery post-PC”. Bo czym właściwie ona jest?

Nazwa wywodzi się z przedrostka „post”, czyli coś, co następuje po. Post scriptum 

– po podpisie; post factum – po fakcie; post-PC – po PC. Tak oto dochodzimy do 

kontrowersji. Mianowicie, PC to personal computer, czyli komputer osobisty. Okre-

ślenie świetnie pasujące do smartfona czy smartwatcha, które są o wiele bardziej 

osobiste niż komputer biurkowy czy laptop. Niemniej, utarło się, że PC nazywa-

my komputery w „klasycznej” formie. Post-PC powinno znaczyć więc pozostawie-

nie standardowych komputerów i przeniesienie się na urządzenia mobilne nowej 

generacji.

Właśnie nie do końca. Tak dotychczas rozumiałem ten termin, zapatrzony na lu-

dzi pracujących tylko na iPadach. Żegnamy się z MacBookami i iMacami, na za-

wsze. W erze post-PC nie chodzi o pozbywanie się sprzętów – raczej o zmienianie 

priorytetów.

Aby to zrozumieć, musimy wszyscy wsiąść do wyimaginowanego TARDIS-a i udać 

się 3 lata wstecz. Wtedy to udało mi się stworzyć komplet urządzeń (MacBook, iPad 

i iPhone), który do dzisiaj nie uległ większej zmianie. Pojawiają się nowe generacje 

Dwa miesiące temu mogliście przeczytać o tym, jak po części zawiedziony jestem iPadem. 

Czy coś się zmieniło od tego czasu? Moje etui na iPada powoli zaczyna się rozklejać, sam 

tablet upadł mi raz na ziemię i ustawiłem nową tapetę na ekranie blokady. A, zdałem też 

sobie sprawę, że właściwie już funkcjonuję w post-PC.

Żyję w post-PC
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urządzeń, ale kategorie zostają te same: laptop, tablet i smartfon. W 2011 roku założe-

nia były proste. Laptop służy jako centrum dowodzenia, od którego odchodzą gałę-

zie w postaci iPada i iPhone’a. Nie było wtedy rzeczy, której nie mógłbym zrobić na 

MacBooku. Gdybym musiał pozbyć się dwóch z trzech składowych części mojego 

workflow, to właśnie wszystko z „i” na początku wylądowałoby na Allegro.

Wróćmy do rzeczywistości. Jakiś czas temu do sieci wyciekło 5 milionów kombinacji 

loginów i haseł do GMaila. Przerażony zmieniłem hasła praktycznie wszędzie, gdzie 

tylko to było możliwe. Z oczywistych powodów procedura odbyła się przez przeglą-

darkę www, a następnie tajemnicze ciągi znaków trzeba było wpisać do aplikacji Maila,  

Twittera, Evernote i tym podobnych. Pierwszym urządzeniem, w którym uaktualni-

łem hasła, był właśnie mój telefon. Ba, do dzisiaj niektóre aplikacje na moim Macu 

krzyczą, że hasło jest niepoprawne.

Dzisiaj to mój iPhone jest w centrum uwagi. To na nim mam momentalny dostęp 

do każdej usługi, z której korzystam. To na nim przechowuję swoją całą bibliotekę 

z muzyką. To na nim mogę robić rzeczy, których nie zrobię na tablecie czy kompu-

terze (sic!). Być może dlatego kiedy wszyscy nie mogą się doczekać funkcji Handoff 

w nowym OS X Yosemite, ja nawet raz nie miałem potrzeby sprawdzić, czy dzia-

ła ona z moim komputerem. Faktycznie, PC stał się dla mnie ciężarówką, z której ko-

rzystam tylko w naprawdę poważnych sytuacjach. Oczywiście, czasem gdy jadę po 

zwykłe zakupy, biorę ją, bo może w pewnym momencie będę chciał wstąpić do skle-

pu budowlanego i kupić wielkie palety paneli. Ale mimo to, coraz częściej sięgam 

po zwinnego smarta (czytaj: iPhone’a), bo okazuje się, że zazwyczaj wszystko, co ku-

pię, mieści się do niego. Mniejszy samochód świetnie sprawdza się w zakorkowanym 

mieście, mniej pali, więc jest lepszym wyjściem dla mnie.

A co z tym tabletem, od którego zaczynałem? Leży na biurku i ma się dobrze. Dzisiaj 

traktuję go jak większe kombi. W teorii łączy ze sobą cechy smarta i ciężarówki, ale 

jednak nie jest ani jednym, ani drugim. iPad służy mi więc do oglądania filmów, ro-

bienia notatek na wykładach, czasem czytania. Mówi się, że tablety zostaną wyparte 

przez phablety. Ja bym powiedział inaczej. Przyszłość widzę w hybrydach: więc za-

równo phabletach, jak i kombinacji laptopów z tabletami – coś jak na przykład Surface  

Pro 3 od Microsoftu.

Żyję w post-PC

@mikeyziel

http://www.twitter.com/mikeyziel
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CZY BONO ZOSTAŁ 
SPAMEREM?

GRACJAN PIETRAS

Wydaje się, że trudno o powód do narzekań. Podkreślmy, że część użytkow-

ników wyraziła zadowolenie, a album okazał się – według większości głosów 

– zupełnie przyzwoity. Ci, którzy kupują muzykę, dostali prezent, za który ina-

czej musieliby wysupłać po 10 euro. Ci, którzy ją kradli w sieci, nie musieli już 

narażać się na dyskomfort moralny lub niebezpieczeństwa prawne. Skąd za-

tem ta niewdzięczna krytyka?

Może chodzi o to, że użytkownicy lubią mieć prawo wyboru i decydować 

o tym, co znajdzie się w ich prywatnych bibliotekach muzycznych? A także co 

się w nich nie znajdzie? Nie chcą podrzutków. Zwłaszcza takich, których nie 

mogą usunąć. Ta niemożność powoduje dodatkowo poczucie utraty kontro-

li nad czymś, co w założeniu jest nasze. Apple połapało się w tym w końcu 

i udostępniło narzędzie, które umożliwia usunięcie albumu U2 z iTunes.

Dodatkowo, dzisiejszy odbiorca kultury bardzo rzadko lubi, gdy się mu wci-

ska do ręki niezmówiony towar. Spam reklamowy dociera do nas zewsząd, wy-

sypuje się ze skrzynek pocztowych, tych tradycyjnych i tych elektronicznych, 

wyskakuje na stronach internetowych, z dzwoniących telefonów, przerywa fil-

Pewnego wrześniowego dnia 500 milionom użytkowników iTunes w 119 krajach 

podrzucono do bibliotek nowy album U2. Podrzutka początkowo nie dało się nawet 

usunąć do kosza. Czy to atrakcyjny prezent, czy najbardziej spektakularna akcja spamerska 

w historii internetu?
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my w telewizji, zaczepia na ulicach i w galeriach handlowych. Trudno dziwić 

się zatem, że wielu osobom udało się wypracować odruch obronny. Reagu-

ją niechęcią jeszcze zanim dopuszczą myśl, że może warto otworzyć prezent 

i sprawdzić, czy im się spodoba.

Rzeczywiście można odnieść wrażenie, że twórczość szacownej irlandzkiej 

grupy została potraktowana jak niezamówiona informacja handlowa koncernu 

Apple. U2, chcąc nie chcąc, staje się twarzą reklamy Apple. I zgodnie z obycza-

jami inkasuje za tę usługę pokaźną kwotę, w tym przypadku podobno 100 mln 

dolarów. Spojrzenie z tej perspektywy przenosi samą muzykę na nieco dalszy 

plan. Przestaje ona być najważniejsza, przestaje być celem, zaś w tym przy-

padku nie chodzi nawet o tradycyjny zarzut komercyjności samej muzyki, ale 

o jej degradację do kategorii narzędzia marketingowego. W ten sposób dla za-

twardziałych fanów U2 nowa płyta ich ulubionego od lat zespołu mogła uzy-

skać trudny do zniesienia status dżingla reklamowego Apple. 

W rozdawnictwie muzyki wielu widzi również kolejny kamyczek do jej dewa-

luacji. Ich zdaniem użytkownicy są coraz mniej skłonni płacić za muzykę, po-

nieważ mogą łatwo ją dostać bez konieczności płacenia. Może wydawać się, 

że casus nowej płyty U2 pogłębia te tendencje. W rzeczywistości jednak trud-

no sądzić, aby ten sam model mógł przyjąć się powszechnie. Artyści nie mają-

cy statusu megagwiazd nie dostaną z góry 100 mln dolarów za zgodę na udo-

stępnienie ich albumów publiczności. Mamy zatem do czynienia z wyjątkiem, 

a nie regułą, zaś zabieg jest nie tyle nowatorski, co jednorazowego użytku 

(albo w najlepszym razie do sporadycznego wykorzystania). 

Trzeba też przyznać, że Apple zrobiło więcej niż jakikolwiek inny uczestnik ryn-

ku muzycznego, aby użytkowników skłonić do legalnego kupowania muzyki. 

Na tle serwisów streamingowych model sprzedaży stosowany nadal w iTunes 

jawi się jako konserwatywny, a nawet nieco skostniały. Usługi streamingowe 

zaś – ze swoimi ofertami natychmiastowego dostępu do potężnych bibliotek 

muzycznych – są jedną z przyczyn spadku sprzedaży tradycyjnej, w tym tak-

że spadku sprzedaży w iTunes. Choć oczywiście oferują w zamian nowy model 

legalnej dystrybucji muzyki, który jest na fali wznoszącej i zdaje się skutecz-

nie wypierać pozostałe. W każdym razie, jeśli muzyka ulega obecnie dewalu-

Czy Bono został spamerem?
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acji, to Apple nie sposób na razie jeszcze uznać za winowajcę. I nie zmienia tego 

wrześniowa premiera albumu U2.

Na fali narzekania nie należy więc tracić z pola widzenia, że użytkownicy rze-

czywiście dostali prezent. Prezent bardziej od Apple niż od U2. Muzyka może 

ostatecznie obronić się sama, gdy u przymusowo obdarowanych opadną emo-

cje. Koniec końców, punkt widzenia zaproponowany przez Bono nie jest pozba-

wiony sensu. Zespół dostał okazję dotarcia do gigantycznej rzeszy odbiorców, 

w tym osób, którym kupienie płyty U2 nie przeszłoby przez myśl. Trudno dziwić 

się, że artyście-muzykowi zależy na dotarciu do jak największej liczby słuchaczy. 

Album został podobno odtworzony przez ponad 80 milionów użytkowników, 

z czego ponad 25 milionów ściągnęło go na własny dysk. Czy to można nazwać 

sukcesem? Z całościową oceną warto mimo wszystko jeszcze poczekać, zwłasz-

cza że niedawno rozpoczęła się także sprzedaż tradycyjna albumu, zaś w iTunes  

pojawiła się zapowiedź jego odpłatnej wersji, poszerzonej o nowy materiał 

i min. akustyczne wersje utworów.

Autor jest adwokatem i wspólnikiem

w kancelarii Doktór Jerszyński Pietras w Warszawie

Czy Bono został spamerem?

@GracjanPietras 

http://www.djp.pl
http://www.twitter.com/GracjanPietras
http://nozbe.com


http://tp-link.com.pl
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Apple zaprezentowało w tym roku nie jednego iPhone’a, ale dwa. Jeden większy a drugi… 

jeszcze większy. Kiedyś uważali, że 3,5 cala jest jedynym słusznym wymiarem ekranu iPhone’a. 

Potem zmienili zdanie i stwierdzili, że jak się go lekko wydłuży, to przecież nic się nie stanie. 

Zgadzam się, nic się nie stało. W końcu, w tym roku stwierdzili, że właściwie im większy, tym 

lepszy i tyle. Niestety zwiększenie wymiarów kończy pewną erę w historii iPhone’a.

MICHAŁ ŚLIWIŃSKI

iPAD NANO, 
CZYLI IPHONE NIE JEST JUŻ JEDNORĘKIM BANDYTĄ
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Nie można już go używać jedną ręką
Próbowałem. Jestem wprawdzie niski i do tego mam dość małe dłonie, ale do tej pory 

świetnie sobie radziłem, trzymając mojego iPhone’a 5s prawą ręką i używając do jego 

obsługi wyłącznie kciuka. Nie było problemu. Tak różowo jednak nie jest z iPhone’em 6. 

Jest płaski i zaokrąglony, ale dla mnie – za szeroki. Przymierzałem się raz, drugi, trzeci. 

Niestety, nie umiem go tak trzymać, aby udało mi się go porządnie chwycić jedną ręką. 

Jeśli chodzi o iPhone’a 6 Plus – tym bardziej nie ma szans. Dotknę kciukiem zaledwie 

czterech ikon i ani centymetra dalej. Ogromna z niego bestia.

Zostać przy 5s czy kupować 6 lub 6 Plus?
iPhone 5s w zupełności mi wystarczy i mógłbym go nie zmieniać, ale idzie „nowe” i mu-

szę zobaczyć, na czym polega. Chciałbym spróbować używać większego telefonu dwie-

ma rękami. Nie ma co się opierać. Obserwując otoczenie, widzę coraz więcej osób kupu-

jących ogromne Samsungi i inne androidowe „paletki”, więc poddałem się i zamówiłem 

nową „paletkę” od Apple’a.

Biorąc pod uwagę moje małe dłonie i to, że iPhone 6 Plus jest zdecydowanie za duży jak 

na telefon do codziennej pracy, zamówiłem… no właśnie, zrobiłem coś, co może się wy-

dawać nie do końca zgodne z logiką, ale spróbuję to wytłumaczyć.

Zamówiłem „iPada nano”
Dokładnie. Po ponad godzinnej zabawie u lokalnego resellera stwierdziłem, że ten 

ogromny iPhone 6 Plus to tak właściwie wcale nie jest iPhone. To jest „iPad nano”. Zde-

cydowanie zachowuje się bardziej jak iPad, a funkcję dzwonienia ma tylko „na dokład-

kę”. Biorąc pod uwagę, że bardzo lubię pracę na iPadzie i od ponad dwóch lat jestem 

#iPadOnly (czyli większość moich zadań wykonuję na iPadzie), właśnie coś takiego mi się 

przyda. Pomimo mojej niechęci do nowych iPhone’ów zamówiłem więc Plusa, ponieważ:

Jak już mam pracować na dwie ręce, to przynajmniej chcę być 
bardziej produktywny.
Już od dawna na łamach iMagazine piszę o pracy na iPadzie i o tym, że iPhone jest moim 

drugim monitorem. Mój iPad i iPhone mają te same aplikacje i dostęp do tych samych 

danych, więc mogę pracować albo na jednym, albo na drugim, w zależności od tego, na 

którym urządzeniu jest mi wygodniej działać w danym momencie. Zakładam, że „iPa-

da nano” będę używał znacznie częściej niż iPada Air, który od tej pory będzie służył wy-

łącznie do pracy biurowej.

iPad nano, czyli iPhone nie jest już jednorękim bandytą
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Oto kolejne dowody na to, że iPhone 6 Plus zachowuje się jak iPad. Ikonki na ekranie 

głównym obracają się jak w iPadzie, ma dodatkowe funkcje w wielu aplikacjach, ma 

usprawniony widok poziomy z dodatkowymi opcjami. Jest zdecydowanie dużo bardziej 

iPadowy niż iPhone’owy, a jednocześnie znacznie bardziej mobilny niż iPad mini.

Bonus: iPad Air przeszedł dodatkowo dietę cud
No właśnie. Apple zaktualizował iPada Air: będzie jeszcze chudszy i jeszcze lżejszy. Jego 

także już zamówiłem. To będzie dopiero ciekawa kombinacja. Będę pracował na dwóch 

iPadach:

• iPhone 6 Plus, czyli mój „iPad nano” lub „telefon, który znacznie urósł”,

• iPad Air 2, czyli iPad, który schudł i będzie jeszcze fajniejszy do pisania długich tek-

stów i pracy biurowej.

Dwa ekrany, dwa komputery, jeszcze większa mobilność
Trzeba będzie się przyzwyczaić do pracy na iPhonie. Trzeba będzie zmienić nawyki. Trze-

ba będzie się poświęcić. Ale myślę, że będzie warto. Dominik, nasz redaktor naczel-

ny, pieje z zachwytu nad iPhone’em 6 Plus. Oczywiście, jemu jest łatwiej, ma dwa metry 

i ogromne ręce…

Jednak wierzę, że w końcu się przyzwy-

czaję i spodoba mi się praca na tak du-

żym ekranie. A co najważniejsze, projek-

tując Nozbe i używając różnych innych 

aplikacji zoptymalizowanych pod tego 

„phableta”, zrozumiem, co i jak należy ro-

bić, aby być jeszcze bardziej produktyw-

nym w drodze. To jest przyszłość mo-

bilnej produktywności, więc nie ma co 

z tym walczyć. Jestem ciekaw, jak ten 

nurt się rozwinie i chętnie napiszę o tym 

za miesiąc, jak już poużywam nieco moje 

dwa nowe komputery.

Do tego czasu dajcie znać, co Wy sądzi-

cie o tym „iPadzie nano” i czy także się na 

niego zdecydujecie. 

Piszcie do mnie na Twitterze: 

@MSliwinski

iPad nano, czyli iPhone nie jest już jednorękim bandytą

http://www.twitter.com/MSliwinski
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DWA (A NAWET TRZY) 
iPADY AIR 2

Na ostatnią konferencję Apple nie czekałem z zaciśniętym z podniecenia żołądkiem. 

Chyba że weźmiemy sprawę dosłownie – w końcu czekałem na urodzinowy iMagowy 

tort i słynną już pizzę. 

NORBERT CAŁA

   /   SPRZĘT   /   Dwa (a nawet trzy) iPady Air 2 59

W trakcje jej trwania (pizzy i konferencji) zobaczyłem iMaca z ekranem Retina, który jest świet-

nym komputerem, którego nigdy nie kupię. Potem zobaczyłem nowy model iPada Air, który dla 

mnie, jako osoby mającej ze sobą zazwyczaj MacBooka 13", jest jak kwiatek do kożucha. Pod ko-

niec zaś przez 5 minut mignął mi odświeżony iPad mini, w którym zmiany są na tyle małe, że nic 

nie uzasadnia zakupu, nawet dla mojego iMuzeum jest w tej chwili mało interesującym ekspona-

tem. Konferencja się skończyła, a ja pomyślałem sobie: Była zajebista – nie muszę po niej wydać 

nawet 1 zł! Całość mogę odłożyć na złotego Apple Watch.

Jednak to tylko moje zdanie, choć wiadomo, że mam rację. Wojtek zaś pomyślał inaczej i kupił so-

bie dwa iPady Air 2 – w końcu liczba w nazwie zobowiązuje. Przy czym przez kilka dni każde zda-

nie zaczynał od: „Wiesz już, kiedy będę mógł odebrać swojego Air?”.

Dominik zaś skrywał się za kotarą obojętności. „Kupię Air 2, ale bez spinki, odbiorę, jak będzie. 

Poczekam, aż będzie taki model, jaki konkretnie chcę”. Kupił białą wersję 64 GB, a chciał czarną 

128 GB. Udało mu się pierwszego dnia sprzedaży. Oczywiście… bez spinki.

Oddaję każdemu z nich teraz głos – choć coś czuję, że to będzie jednak jednogłos.

@norbertcala 

http://www.twitter.com/norbertcala


Patrzę ciągle na zdjęcie, które znajduje się na okładce tego wydania iMagazine i nie 

mogę wyjść z podziwu, jak daleką drogę przeszliśmy w ciągu ostatnich czterech lat. 

iPad pierwszej generacji był przełomem. Pierwszym takim produktem na rynku. iPad Air 

2 jest zwieńczeniem tej drogi – jest tabletem kompletnym.

DOMINIK ŁADA
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– TABLET KOMPLETNY



   /   SPRZĘT   /   61

Możecie mi wierzyć lub nie (pewnie znajdzie się kilku złośliwców), ale naprawdę musiałem tym 

razem wymienić iPada na nowy model, choć pierwotnie tego nie planowałem. iPad Air, które-

go kupiłem w zeszłym roku, świetnie się sprawdzał i nie miałem powodów, by go zmieniać. Do 

czasu. Okazało się w pewnym momencie, że muszę przekazać go komuś, kto tabletu nie miał, 

a potrzebował. Tym sposobem znalazłem się w sytuacji sprzed 2010 roku – byłem pierwszy raz 

bez iPada. OK, w tym czasie kupiłem iPhone 6 Plus i przez moment zastanawiałem się, czy nie 

zostać z samym dużym iPhone’em, ale jednak czytanie iMagazine na iPadzie jest zdecydowanie 

wygodniejsze. Decyzja zapadła – kupuję nowego Aira 2.

Nie byłem tak zakręcony na jego punkcie jak Wojtek, który wręcz nie mógł wytrzymać oczeki-

wania. Może było to związane z faktem, że wcześniej nie miał Air? Nie wiem. Ja w każdym razie 

chciałem, już tradycyjnie, mieć wersję 64 GB w kolorze Space Gray. Niestety! Czas leciał, artykuł 

trzeba było napisać, a dostępność tego modelu w Polsce była zerowa… Kupiłem więc wersję Si-

iPad Air 2 – tablet kompletny

Pierwsze wrażenia z #iPadAir2 – czuć że jest lżejszy i cieńszy, nie jest 
jakoś dramatycznie lepiej, ale wyraźnie.

https://mobile.twitter.com/dominiklada/status/525731233872224256


   /   SPRZĘT   /   62

lver. Cóż – czarny, czyli Space Gray, wygląda dużo 

lepiej. Co zrobić, jakoś będę musiał się przyzwycza-

ić. Wracam do 2012 roku i iPada 3, którego też mia-

łem w wersji białej.

Pierwsze wrażenia, jakie miałem po rozpakowaniu 

sprzętu, nie były takie entuzjastyczne. Jednak z każ-

dą chwilą i coraz dłuższym obcowaniem z urzą-

dzeniem moje poglądy zmieniały się. iPad Air 2 jest 

widocznie cieńszy. Apple podaje, że jest to 18% 

względem poprzednika – czyli mniej więcej o gru-

bość rantu wokół ekranu. Jednak jak spojrzycie na 

zdjęcie okładkowe, to większe wrażenie robi po-

równanie go do iPada pierwszej generacji. Widać, 

że jest dwa razy cieńszy – to niesamowite. Nowy 

iPad jest też lżejszy od poprzednika – aby to najle-

piej uzmysłowić, to Air waży tyle co Air 2 ze Smart 

Coverem – mniej więcej. Świetny wynik.

Podstawową zmianą względem poprzednika 

– prócz oczywiście rozmiarów – był nowy procesor 

A8X i koprocesor oraz podwojenie pamięci RAM. 

To są rzeczy, które znacząco wpływają na wygo-

dę pracy. Powiem tak – jest świetnie. Nic nie przyci-

na, Safari nie przeładowuje się (oczywiście jeśli nie 

mamy otwartych pierdyliarda zakładek), aplikacje 

szybciej się uruchamiają. Oczywiście, żeby wszyst-

iPad Air 2 – tablet kompletny

Pierwsze wrażenia z #iPadAir2 – 
czuć 2 GB RAM, jest szybko i co 
najważniejsze − nie przeładowują 
się strony w Safari!

https://mobile.twitter.com/dominiklada/status/525731458489798656?p=v
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ko było jasne – spokojnie można pracować z poprzednim modelem, z tym po prostu jest znacz-

nie wygodniej.

iPad Air 2 jest, jak wspomniałem, cieńszy, przez to 

też ma o 15% mniejszą baterię. Ale w związku ze 

zmianą procesora i innych podzespołów na bar-

dziej energooszczędne, pracuje tyle samo cza-

su na baterii co poprzednik. Mnie średnio wycho-

dzi 11-12 godzin pracy na jednym naładowaniu, przy 

częstym czytaniu książek i internetu, Twitterze, 

mailach, YouTube i pracy na dokumentach. Apple zdecydowało się też ponownie zmniejszyć ła-

dowarkę i wrócić do 10 W – zakładam, że wiedzą, co robią.

Przesiadając się na nowego Air 2, bałem się, że będę miał dużo niepotrzebnych akcesoriów po 

Air pierwszej generacji. Okazuje się, że większość z nich pasuje. Najważniejszym dla mnie był 

Smart Cover. Nowy model, choć cieńszy, wykorzystuje stary Smart Cover, tak że jest dobrze. Ba-

łem się, że będzie niestabilny albo będzie stał pod innym kątem, ale okazuje się, że wszystko 

jest w porządku. Co więcej, Air 2 ma wbudowane silniejsze magnesy niż poprzednik, tak że ca-

łość stoi bardziej stabilnie.

Istotną dla mnie była też kwestia kompatybilności zewnętrznych klawiatur. Mam i zamiennie 

używam dwóch – Logitech Ultrathin oraz ZAGGFolio. Obie pasują, ale w pierwszej szczelina do 

wstawienia iPada jest niestety odrobinę za szeroka, przez co tablet łatwo może się wywrócić. 

W praktyce nie można jej bezpiecznie używać – producent już zapowiedział, że w listopadzie 

zostanie wprowadzona nowa, dostosowana wersja. ZAGGFolio pasuje i sprawdza się świetnie. 

iPad Air 2 – tablet kompletny

Pierwsze wrażenia z #iPadAir2 – 
pasuje Smart Cover z poprzedniej 
edycji, magnesy są jakby 
mocniejsze niż poprzednio.

https://mobile.twitter.com/dominiklada/status/525743091379355650?p=v


   /   SPRZĘT   /   64

Wszystko jest OK, tylko… niestety w innym miejscu 

jest wycięcie na kamerę.

Na koniec mam jeszcze kilka uwag do budowy. Od-

kąd mam iPhone 6 Plus, to brak mi przycisku Power 

z boku obudowy. Wbrew temu, do czego przyzwy-

czajało nas od początku Apple, takie umiejscowie-

nie przycisku jest dość wygodne, jeśli korzysta się 

z tabletu w pozycji pionowej.

Drugą kwestią jest zlikwidowanie przełącznika ob-

racania ekranu. Bardzo mi tego brakuje, bo bardzo 

często z niego korzystałem w iPadzie. Teraz pozosta-

je nam używanie przełącznika software’owego, co 

niestety nie jest już takie wygodne. Rozumiem, że li-

kwidacja przełącznika była wymuszona odchudza-

niem iPada. Podejrzewam, że mechanizm tego prze-

Pierwsze wrażenia z #iPadAir2 
– brakuje mi przełącznika od 
obracania ekranu. :-/

iPad Air 2 – tablet kompletny

https://mobile.twitter.com/dominiklada/status/525743617902927872?p=v
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łącznika zajmował zbyt dużo miejsca i dlatego z niego zrezygnowano. Kolejne do odstrzału będzie 

na pewno złącze jack. W tej chwili, jak patrzy się na krawędź, to średnica jacka praktycznie jest taka 

sama jak grubość obudowy iPada. Co wtedy? Pozostaną słuchawki bezprzewodowe albo lansowa-

na od niedawna koncepcja słuchawek z kablem Lightning.

Odchudzanie iPada wpływa też na wygodę korzystania z niego. Jest oczywiście sporo lżej i ła-

twiej się trzyma tablet w ręku. Ale też odnoszę wrażenie, że cienkie krawędzie bardziej wpijają 

się w dłonie. Czasem zastanawiam się, dlaczego zmieniając iPada, Apple nie zdecydowało się na 

bardziej drastyczną zmianę wizualną i upodobnienie go do wprowadzonych miesiąc temu iPho-

ne’ów 6? Unifikacja mogłaby być ciekawa.

iPad Air 2, jak pisałem we wstępie, to tablet kompletny. Świetny, szybki, cienki, genialnie wyko-

nany. Szczerze powiem, że nie wyobrażam sobie, co jeszcze mogą do niego dodać lub zmienić 

– może tylko upodobnić do iPhone 6. Jeśli chcecie mieć bardzo dobre narzędzie pracy, do tego 

mobilne i lekkie – bierzcie w ciemno nowego iPada. Jeśli macie Air pierwszej generacji i używa-

cie go tylko do czytania, chyba nie ma sensu, choć ewidentnie czuć różnicę prawie w każdym 

momencie użytkowania. Ja jestem zadowolony ze zmiany i szczerze polecam wszystkim zakup.

iPad Air 2 – tablet kompletny

Pierwsze wrażenia z #iPadAir2 – klawiatura Logitech Ultrathin nie pasuje, 
ZAGGFolio tak, tylko wycięcie na aparat ma „w innym miejscu”.

@dominiklada

https://mobile.twitter.com/dominiklada/status/525775651123789824?p=v
http://www.twitter.com/dominiklada


RECENZJA 
iPAD AIR 2

Tegoroczne zmiany w iPadach są ponownie precedensowe. Gdy iPad mini został 

zaprezentowany po raz pierwszy, był wyposażony w ekran o rozdzielczości zaledwie 

1024×768 pikseli i już przestarzały Apple A5.

WOJTEK PIETRUSIEWICZ
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Rok później, kiedy wszyscy spodziewaliśmy się iPada Air z Apple A7 i iPada mini z ekranem 

Retina oraz Apple A6, Apple ponownie nas zaskoczyło – tym razem prawie wyrównując spe-

cyfikację techniczną obu braci. Przewaga Aira polegała przede wszystkim na ekranie, który 

był lepszy pod każdym względem, a już w szczególności w dostępnej przestrzeni barwnej, od 

tego w mini 2.

Tegoroczna „nowość” – iPad mini 3 – to po prostu poprzedni model z dodanym Touch ID 

i z dostępnym nowym kolorem. Ma ten sam SoC, ten sam ekran. Szkoda – preferowałem sy-

tuację, w której wybór opierałem wyłącznie na podstawie rozmiaru. Korzystam z miniaka od 

dwóch lat i już jego pierwsza generacja, bez Retiny, zastąpiła mi iPada 3, który był po prostu 

zbyt ciężki i nieporęczny. Malucha uwielbiam za jego rozmiar i poręczność, ale niestety nie 

jest tak wygodny do pracy jak model z ekranem 9,7". Na tym pierwszym też pisze się znacznie 

wygodniej kciukami w układzie pionowym. Pomimo tego zdecydowałem się w tym roku wy-

mienić go na Air 2 w wersji z LTE i o pojemności 64 GB.

Ekran w nowym Air 2 jest praktycznie identyczny pod względem wyświetlanych kolorów 

i pokrewnych parametrów jak ten w Airze pierwszej generacji. Są jednak dwie różnice, jeśli 

chodzi o jego konstrukcję – pierwszy raz w iPadach scalono LCD z szybą, eliminując między 

nimi powietrze. Dzięki temu ekran jest „wyżej” w obudowie, bliżej palców – wrażenie „doty-

kania pikseli” jest tutaj znacznie bliższe temu znanemu z iPhone’a 6 niż jakiegokolwiek inne-

go iPada. Na pierwszy rzut oka można tego nie zauważyć, ale dopóki tego nie dostrzegłem 
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Tegoroczna „nowość” – iPad mini 3 – to po prostu poprzedni 
model z dodanym Touch ID i z dostępnym nowym kolorem. Ma 
ten sam SoC, ten sam ekran. Szkoda – preferowałem sytuację, 
w której wybór opierałem wyłącznie na podstawie rozmiaru.



wyraźnie, to cały czas mi się coś nie zgadzało. Teraz nie mogę tego „odwidzieć”. Drugą jego 

cechą jest powłoka antyodblaskowa, która rzekomo nie zniekształca obrazu. Ponownie, na 

pierwszy rzut oka nie jest to duża różnica, ale gdy się ją porówna do starszego iPada, to jest 

bardzo wyraźna, a na słońcu już w szczególności. No i rzeczywiście nie zniekształca niczego.

iPad Air 2 jest też cieńszy i lżejszy niż Air 1 – jego grubość zredu-

kowano o blisko półtora milimetra, a wagę o blisko 10%. Trzy-

dzieści parę gramów różnicy to niby nie jest dużo, ale jest wy-

czuwalne, gdy trzymamy iPada w jednej ręce, na przykład do 

czytania. Pomimo tego nadal daleko mu do mini, który jest 

o kolejne 70 gramów lżejszy. Mniejszy rozmiar też powodu-

je, że waga inaczej rozkłada się w ręce. Różnica w wygodzie 

trzymania iPada jedną ręką pomiędzy dwoma Airami jest dla 

mnie spora, chociaż chciałbym zobaczyć dalsze obniżenie wagi 

w przyszłości. Jak projektanci zejdą do około 400 gramów, to 

prawdopodobnie nie będzie mnie już w ogóle ciągnęło do ma-

łego iPada.

Nowego Aira wyposażono w ciut mniejszą baterię niż poprzed-

nika i to zapewne główna zasługa jego niższej wagi. Nie mam 

do tego żadnych zastrzeżeń, ponieważ nadal wytrzymuje mi 

ponad dziesięć godzin ciągłego użycia na jednym ładowaniu, 

a zalety z tego płynące są znacznie większe. W praktyce ozna-
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Pierwszy raz w iPadach 
scalono LCD z szybą, 
eliminując między nimi 
powietrze. Dzięki temu 
ekran jest „wyżej” 
w obudowie, bliżej 
palców – wrażenie 
„dotykania pikseli” jest 
tutaj znacznie bliższe 
temu znanemu 
z iPhone’a 6.



cza to dwie pełne doby pracy. Osobom wykorzystującym iPada mniej intensywnie powinno 

wystarczyć elektronów na jeszcze kolejne dwadzieścia cztery godziny.

Największa techniczna różnica pomiędzy Airem pierwszej i drugiej generacji to jego nowe 

serce. Apple A8X – tego dodatkowego oznaczenia nie widzieliśmy od dwóch lat – wyposażo-

no, po raz pierwszy w historii Apple, w trzy rdzenie. Przy operacjach jednowątkowych wzrost 

względem A7 wynosi „zaledwie” 23% i to pomimo częstotliwości taktowania zwiększonej tyl-

ko o 100 MHz. Dodatkowo pod maską zainstalowano 2 GB RAM-u. Operacje wielowątkowe 

jednak zyskały aż 68% względem poprzednika. W tej chwili, nawet biorąc pod uwagę nad-

chodzące nowości konkurencji, A8X je całkowicie dystansuje i to pomimo tego, że jest sporo 

niżej taktowany, z mniejszą liczbą rdzeni.

Przewagę posiadania 2 GB RAM-u, przy moim sposobie pracy, zauważyłem tylko raz, gdy wie-

czorem uruchomiłem program, który był uśpiony od doby – był natychmiast gotowy do pra-

cy. Osoby korzystające z większej liczby aplikacji lub z takich, które mają większe zapotrzebo-

wanie na pamięć, zapewne dostrzegą to częściej i wyraźniej.

Niestety z boku zniknął również przełącznik, który mógł wyciszać urządzenie lub blokować 

rotację ekranu – używałem tej drugiej funkcji kilkanaście razy dziennie.

Wybór odpowiedniego modelu iPada jest bardzo trudnym zadaniem. To kompromis, któ-

ry należy rozwiązać, biorąc pod uwagę swoje osobiste potrzeby. Moje nadal pozostają 

w sprzeczności – wiem jedynie, że żaden phablet ich nie zaspokoi. Air 2 nadal nie jest tak po-

ręczny jak mini, którego bez wahania wyciągałem w autobusie czy tramwaju – model 9,7" ra-

czej pozostawię w torbie. Nie jest też tak wygodny do pisania kciukami jak miniak, ale już 

przy użyciu zewnętrznej klawiatury ma ogromną przewagę. Analogicznie wygląda to przy 

czytaniu magazynów i oglądaniu wideo – nic nie za-

stąpi tak dużego ekranu, który daje znacznie większy 

efekt wow niż 7,85" karzełek. Niestety nie ma obecnie 

produktu, który spełniłby wszystkie moje oczekiwa-

nia, ale w 2014 roku Air 2 jest prawdopodobnie najlep-

szym urządzeniem dla moich potrzeb.

Największa techniczna 
zmiana w Airze drugiej 
generacji to jego nowe 
serce.
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@morid1n 

http://www.twitter.com/morid1n
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iMAC RETINA 5K

Od wielu lat, począwszy od iPhone’a 4, Apple wprowadza Retinę na salony. Robi to 

w swoim stylu, stopniowo.

WOJTEK PIETRUSIEWICZ
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Jako pierwszy ekran wysokiej rozdzielczości zago-

ścił we wspomnianym iPhonie – ich najpopularniej-

szym produkcie, a niedługo później trafił do iPada 

– tym razem z kompromisami względem poprzed-

nika – iPad 3 był grubszy i cięższy, ale nadal trzymał 

na baterii dziesięć godzin. To akurat była świetna 

decyzja – bardzo miło wspominam kolosalną róż-

nicę w porównaniu z iPadem 2. Kolejna przesiadka, 

z iPada 3 na iPada mini bez Retiny była bardzo bole-

sna pod względem ekranu. Kompromis zresztą rów-

nież dotknął kolejnej jego generacji – iPada mini 

z Retiną. Też był nieznacznie cięższy i grubszy, ale 

ponownie była to bardzo dobra decyzja. W tym cza-

sie uaktualniono również MacBooki Pro – wprowa-

dzono nowe konstrukcje, które jednocześnie miały 

absolutnie genialne matryce, jednak niepozbawione 

wad. Zależnie od producenta matrycy, na którego 

trafiło się w pierwszej generacji, a było ich dwóch, 

pojawiały się problemy z ghostingiem, który obja-

wiał się pozostawaniem elementów na ekranie jak 

za czasów pierwszych telewizorów plazmowych. 

Apple, na szczęście dla ich właścicieli, wymienia-

ło wadliwe sztuki bez większych problemów. Dzisiaj 

przyszedł czas na duży kaliber – iMac 27" jako pierw-

szy otrzymał nową matrycę Retina 5K.

Ekran ten ma rozdzielczość 5120×2880 pikseli, czyli ma 

ich cztery razy więcej niż poprzednik (2560×1440 px).  

Każdy punkt na ekranie, a jest ich jest dokładnie 

2560×1440, obsługiwany jest przez cztery fizyczne 

piksele. Dzięki temu wszystkie grafiki, a w szczegól-

ności tekst wyświetlany na ekranie wygląda gładziej 

niż pupcia niemowlaka. Niestety nie miałem jeszcze 

okazji tego zobaczyć na własne oczy i tak po praw-

dzie to nie wiem, czy chcę – trudno będzie wtedy 

go nie kupić. Taka gęstość upakowania pikseli po-

iMac Retina 5K
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zwala wymienić mi dwie niesamowite liczby – blisko 218 ppi oraz 14,75 MP. Ta pierwsza oznacza 

liczbę pikseli na cal na ekranie – iPad ma 263 ppi, a trzymamy go znacznie bliżej oczu, niż siedzi-

my przed iMakiem. Druga z kolei oznacza, że praca nad zdjęciami i obróbką wideo będzie niesa-

mowita. Wynika to z tego, że OS X nie musi do każdego punktu interfejsu wykorzystywać czte-

rech pikseli – w takich aplikacjach jak Aperture, Lightroom, Podgląd, Photoshop czy Final Cut Pro 

cały UI jest rzeczywiście renderowany w @2x, ale już samo zdjęcie lub wideo wyświetlane jest 

piksel w piksel. Oznacza to, że filmy FullHD i zdjęcia z wielu aparatów zmieszczą się w oknach 

programów bez ich pomniejszania. Coś pięknego!

iMac Retina 5K wyposażono domyślnie w Core i5 3,5 GHz, 8 GB RAM-u i układ graficzny AMD Ra-

deon R9 M290X z 2 GB RAM. Opcjonalnie można go wyposażyć w Core i7 4 GHz, do 32 GB RAM 

i AMD Radeon R9 M295X z 4 GB RAM. W cenie jest też Fusion Drive o pojemności 1 TB. Podstawo-

wa cena wynosi 10 999 PLN. Dopłaty wynoszą:

• Core i7 – 1050 PLN,

• 16 GB RAM – 840 PLN,

• 32 GB – 2 520 PLN,

• Fusion Drive 3 TB – 630 PLN

• 256 GB pamięci flash na PCIe – 0 PLN

• 512 GB pamięci flash na PCIe – 1260 PLN

• 1 TB pamięci flash na PCIe – 3360 PLN

• AMD Radeon R9 M295X 4 GB RAM – 1050 PLN

Dobrą wiadomością jest fakt, że RAM można rozszerzyć we 

własnym zakresie - taniej, niż oferuje to Apple.

iMac Retina 5K

Dobrą wiadomością 
jest fakt, że RAM 
można rozszerzyć 
we własnym 
zakresie - taniej, niż 
oferuje Apple.
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Jako że to komputer pierwszej generacji, a przetworze-

nie tak dużej liczby pikseli nie jest prostą czynnością, od 

razu sugeruję zostawić 8 GB RAM, które można rozsze-

rzyć później, a skupić się na CPU i GPU. Osobiście obo-

wiązkowo brałbym z Core i7, AMD R9 M295X oraz przy-

najmniej 256 GB pamięci flash (a prawdopodobnie 512 GB).  

Do kompletu przyda się też macierz na Thunderbolt dla 

osób, które potrzebują więcej miejsca lub chociaż dysk 

zewnętrzny lub dyski, najlepiej w mirrorze. A jeszcze 

wracając na moment do Fusion Drive – tak, to ciekawe 

rozwiązanie, ale dyski na PCIe są o tyle znacząco szybsze, 

że moim zdaniem mija się to z celem.

Wracając jeszcze do samego ekranu, tym razem z nieofi-

cjalnymi informacjami – dowiedziałem się, że odświeża-

nie panelu wynosi przynajmniej 60 Hz. Jako że to kom-

puter zintegrowany w całości, to Apple mogło sobie 

iMac Retina 5K



   /   SPRZĘT   /   74

pozwolić na nieprzestrzeganie standardów i dlatego 

możliwe było uzyskanie pasma potrzebnego do wy-

świetlania 5K. DisplayPort 1.2 tego nie wspiera – taka 

przepustowość pojawi się dopiero w DisplayPort 1.3, 

a do tego czasu nie spodziewałbym się żadnych ze-

wnętrznych Apple Thunderbolt Display Retina 5K. Bę-

dzie on wymagał Thunderbolt 3 lub dwóch Thun-

derbolt 2, które mają osobne magistrale – obecnie to 

ostatnie ma tylko Mac Pro – a wątpliwe jest, aby  

Apple wypuściło na rynek produkt, który nie wspie-

ra ich MacBooków. Jak wiadomo też, MacBooki Pro 

z matrycą Retina mają możliwość wyświetlania innych 

rozdzielczości niż natywnej w @2x. Podobnie wyglą-

da to w iMac Retina 5K, który oferuje następujące 

rozdzielczości:

• 3840×2160 px (1920×1080 pt)

• 4480×2520 px (2240×1260 pt)

• 5120×2880 px (2560×1440 pt)

• 5760×3240 px (2880×1620 pt)

• 6400×3600 px (3200×1800 pt)

Dwie pierwsze i dwie ostatnie rozdzielczości są oczy-

wiście skalowane, ale powinny wyglądać wystarczają-

co dobrze, aby być używalne.

Apple, jeśli wierzyć wszelkim mediom technologicz-

nym, straciło miano rynkowego innowatora. Praw-

dopodobnie dlatego są pierwsi na rynku z gotowym 

produktem, z absurdalnie pięknym ekranem Retina. 

Podobnie zresztą było w MacBookach, iPadach i iPho-

ne’ach. Teraz pozostaje poczekać, aż będę miał okazję 

pobawić się tym cacuszkiem.

Nie potrzebuję tego komputera, ale na Boga 
– chcę go tak bardzo!

iMac Retina 5K

@morid1n 

Nie potrzebuję tego 
komputera, ale na Boga 
– chcę go tak bardzo!

http://www.twitter.com/morid1n


RECENZJA IPHONE 6
I KILKA SŁÓW O 6 PLUS

Nie byłoby premiery nowego modelu iPhone’a bez jakiejś zadymy. W tym roku był to 

#bendgate – okazuje się, iż można coś wygiąć, jeśli włoży się w to wystarczająco dużo 

siły lub jeśli się na tym usiądzie.

WOJTEK PIETRUSIEWICZ
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Nie widziałem jeszcze na żywo wygiętej „szóstki” i nie wiem, jak doszło do wygięcia tych, któ-

re widziałem, więc nie będę się w tej kwestii wypowiadał – podpowiem tylko, że swoją noszę 

w lewej przedniej kieszeni jeansów (Levi’s 504) i nic się z nią nie dzieje. Nowy iPhone to jednak 

nie tylko sam sprzęt – to również nowy iOS. Być może w przyszłości się to zmieni, ale na dziś 

obie te rzeczy są ze sobą ściśle powiązane – nowy hardware wprowadza nowe funkcje, które 

muszą być tak czy inaczej obsługiwane lub chociaż wspierane przez software.

iOS 8
Zeszłoroczna odsłona iOS-a była bodajże najgorszą w historii firmy, jeśli chodzi o jej stabilność 

i liczbę bugów. Rzecz w tym, że większość ludzi przymknęła na to oko – daliśmy Apple szan-

sę, bo ewidentnie był to ogromny redesign, i to nie tylko redesign wizualny. Na szczęście przy 

wersji 7.1.x już było stabilnie i wszystko działało bez większych problemów. W tym roku chyba 

wszyscy spodziewaliśmy się gładkiego wprowadzenia nowości, a trochę ich było. Niestety, nie 

było to nam dane. iOS 8.0 miał problemy z HealthKit, iOS 8.0.1 uniemożliwił wykonywanie po-

łączeń telefonicznych, co z kolei naprawił 8.0.2. Tym razem Apple nie dostało bezpłatnego kar-

netu – krytyka posypała się równo. Dzisiaj mamy już iOS 8.1 – miesiąc po premierze 8.0 – który 

wprowadza między innymi Continuity i, w moim przypadku, jest zaskakująco stabilnie. Samo 

Continuity wprowadza nieznane dotąd możliwości współpracy i wymiany informacji pomię-

dzy iOS a OS X. Niestety, wiele osób ma ogromne problemy z jego uruchomieniem. Na szczę-

ście jest równowaga we wszechświecie, bo u mnie wszystko działa prawidłowo. Osobom, któ-

re mają problemy, podpowiem trzy możliwe rozwiązania, które u niektórych poskutkowały, 

chociaż nie są to miłe kroki ani nawet nie powinny być konieczne:

1. Restart wszystkich urządzeń i komputerów.

2. Wylogowanie się z iCloud i ponowne zalo-

gowanie, oczywiście wszędzie na to samo 

konto.

3. Zresetowanie ustawień sieciowych na iPho-

nie lub iPadzie w Ustawieniach – niestety re-

setuje też hasła – chociażby do zapamię-

tanych Wi-Fi na wszystkich urządzeniach. 

Rozwiązaniem jest zrobienie backupu pęku 

kluczy.

Całkowicie rozumiem frustrację osób, które nie 

mogą pewnych rzeczy uruchomić – też szlag 

by mnie trafił, gdybym miał takie nieprzyjem-

Dla kontrastu, iPhone 6 Plus 
jest z góry przeznaczony do 
obsługiwania go dwoma 
rękoma. Nie potrafię na nim 
nawet SMS-a wysłać bez 
ryzyka wypuszczenia go na 
twardy beton lub asfalt.
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ności. Nie rozumiem jednak tego, jak ktoś zaczy-

na wypominać Apple, że celowo ogranicza starszy 

hardware, który jest wyposażony w Bluetooth 4.0, 

ale nie jest wspierany przez wybrane funkcje Con-

tinuity. Jeśli inżynierowie z Cupertino podejmują 

taką decyzję, to coś za nią stoi – najprawdopodob-

niej wydajność systemu operacyjnego, obciążenie 

dla baterii lub przeszkody techniczne. Apple jest 

firmą, która jest bardzo zależna od opinii swoich 

klientów i dobrze o tym wiedzą – starają się im za-

wsze dogodzić. Jako jedyni na rynku wspierają kil-

kuletnie urządzenia, dostosowując dla nich iOS-a  

i OS X. A dobrze wiemy, że dla wszystkich, poza 

posiadaczami tych sprzętów, byłoby wygodniej, 

gdyby tego nie robili. To, że większość świata pró-

buje nas zrobić w balona, nie oznacza, że robi tak 

każdy. Oczywiście nie mówię, że musimy się zga-

dzać ze wszystkim, co robią, ale nie nazywajmy ich 

od razu oszustami lub oskarżajmy (bezpodstaw-

nie) o celowe działania marketingowe wymuszają-

ce na swoich klientach kupno nowych zabawek.

Skoro już jesteśmy w temacie, to chciałbym zwró-

cić uwagę na następną rzecz – kolejne, bardziej 

rozbudowane wersje mobilnych systemów opera-

cyjnych zajmują coraz więcej miejsca i są dostoso-

wywane do najnowszego hardware’u. Jednocze-

śnie firma stara się je optymalizować dla starszych 

iPhone’ów i iPadów. Nie oczekujmy jednak, że te 

sprzęty będą tak samo wydajne jak kilka lat temu. 

Nikt inny na rynku nie dba tak o starszy hardware. 

Załóżmy przez moment, że celowo spowalnialiby 

działanie iOS-a na takim iPhonie 4S (który wszedł 

na rynek w 2011 roku, 3 lata temu) – przecież taki 

niezadowolony klient prędzej pójdzie do konku-
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Taki dysonans ergonomii pojawia 
się po raz drugi w historii iOS – 
pierwszy raz widzieliśmy go przy 
centrowanych aplikacjach 
z ekranów 3,5" po uruchomieniu 
na 4" iPhonie 5.



rencji, niż kupi kolejnego iPhone’a, szczególnie jeśli jest przekonany, że ktoś go stara się zrobić 

w trąbę.

Apple tak nie działa. Nie jest idealne, ale mają przede wszystkim jeden cel: tworzyć jak najlep-

szy hardware i software. Zobaczmy zatem, jak im to wyszło w przypadku nowego iPhone’a…

Pudełko
Pierwsze wrażenia zawsze zaczynają się od pudełka. To dla mnie niezwykle ważny element, bo 

jeśli opakowanie jest tanie i kiepskie, to przeważnie rozpoczynam przygodę ze złym nastawie-

niem. Na szczęście tegoroczne jest wyjątkowe, tym bardziej, że bardzo cenię minimalizm i pro-

stotę. Na górze znajduje się wytłoczony zarys iPhone’a, a na bokach logo firmy i napis „iPho-

ne”. Co ciekawe, odcień napisu jest zależy od koloru iPhone’a – szary, srebrny lub złoty. Całość 

jest ascetycznie piękna i jeśli chodzi o mnie, to góra mogłaby spokojnie być bez wytłoczenia.

Zawartość pudełka jest analogiczna z poprzednikami. Pod telefonem znajduje się tacka, pod 

którą jest koperta z kilkoma papierkami oraz narzędziem do wyjmowania karty SIM. Pod 

nimi znajduje się ładowarka 1 A – taka sama jak w iPhonie 5s – słuchawki EarPods oraz kabel 

Lightning.

Zdradzę, że iPhone 6 (i 6 Plus) jako pierwszy z rodziny przyjmuje natężenie 2,1 A, czyli można 

go szybciej naładować, stosując ładowarkę od iPada.
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Konstrukcja
Wykonanie telefonu jest nadal na najwyższym poziomie, pomimo tego, że jego wygląd nie-

którym sugeruje co innego – wystarczy wziąć go do ręki, aby pozbyć się wszelkich wątpliwo-

ści. Pomimo większych gabarytów „szóstka” pozostała lżejsza od 5c i 17 gramów cięższa od 

5/5s. Zapewne częściowo odpowiada za to grubość iPhone’a, która wynosi teraz 6,9 milime-

trów – o 0,7 milimetra mniej niż 5s.

Odkąd zadebiutowały kanciaste kształty brzegów obudowy w iPhonie 4, delikatnie na to na-

rzekałem. Kant obudowy po prostu wbijał się w skórę i momentami było to niekomfortowe. 

Bracia – 6 i 6 Plus – pod tym względem wracają do korzeni, przywracając obłe kształty pierw-

szego iPhone’a. Świetnie leżą w ręce i są absurdalnie wygodne. Niektórzy też narzekają na fakt, 

że telefony są „śliskie” i zwracają uwagę na to, że wymagają obudowy – w moim przypadku 

nie jest to prawdą. Mam takową do swojej „szóstki” – oryginalny skórzany case od Apple – i za-

kładam go od święta. Zdecydowanie preferuję goły telefon; nic w tym względzie się u mnie 

nie zmieniło. Obudowy mają też bardzo negatywny efekt na jeden z najmilszych smaczków 

konstrukcyjnych telefonu – niwelują zalety płynące ze „spiłowanych” brzegów ekranu.

Trudno opisać, jak dokładnie wykonano przednie szkło. Wyobraźcie sobie po prostu płaski 

i kanciasty ekran jak w iPhonie 5s – jest on otoczony metalową ramką, która jednocześnie jest 

brzegiem szkła. W iPhonie 6 szkło wystaje nieznacznie ponad metalowy romb, a jego brzegi 

zagięto czy też spiłowano tak, aby się spotkały i stanowiły prawie jeden element. Dzięki temu 

wykonywanie gestów od brzegu ekranu jest przeraźliwie uzależniające i wygodne.

W ręce
iPhone 6 w (mojej) ręce leży prawidłowo i całkiem sprawnie radzę sobie z jego obsługą. Trzy-

mam go tak jak poprzednika, czyli w prawej ręce i podpieram małym palcem od dołu. Przy 

takim ułożeniu ręki potrafię kciukiem sięgnąć do wszystkich ikon, poza tą w górnym, lewym 

rogu. Niestety, jeśli aplikacja nie posiada gestu wstecz, to również nie sięgam do przycisku peł-

niącego tę funkcję. Koniecznie w takiej sytuacji jest przesunięcie ręki do góry – wzdłuż obudo-

wy. O ile znikoma grubość iPhone’a powoduje, że da się to zrobić bez ryzyka upuszczenia go, 

to jest to na pewno mniej wygodne niż przy ekranie 4".

Kiedyś pisałem, że jedną ręką potrafię obsługiwać maksymalnie 4,3-calowy ekran – ewolu-

cja jeszcze nie wydłużyła mi palców i jest to niestety nadal aktualne. Kończy się to frustracją, 

szczególnie gdy jestem w biegu i jedną rękę mam zajętą – zdarza się to niestety bardzo często.
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Dla kontrastu, iPhone 6 Plus jest z góry przeznaczony do obsługiwania go dwoma rękoma. Nie 

potrafię na nim nawet SMS-a wysłać bez ryzyka wypuszczenia go na twardy beton lub asfalt. 

Noszę Levi’sy 504 (jak już wspominałem) i mieści się w kieszeni, nawet bez większych proble-

mów. Komfort jednak kończy się, gdy staram się usiąść – o ile zachowuję kąt 90 stopni pomię-

dzy udem a korpusem, to jeszcze mnie nie uciska, ale ten komfort zmniejsza się wprost pro-

porcjonalnie do malejącego kąta nogi względem górnych partii ciała. Przykładowo, jest mi 

ciężko się schylić i zawiązać sznurówki – nie przez starczy wiek, ale dlatego, że ruchy ograni-

czają mi jego gigantyczne wymiary.

A jeśli chodzi o zasięg mojej ręki w iPhonie 6 Plus – cóż… Dwa górne rzędy ikon są całkowicie 

poza moim zasięgiem!

Ekran
Powyższe przestaje mieć jednak znaczenie, jak raz się spojrzy na ekran, niezależnie od mode-

lu. Mniejszy model ma nadal zachowane 326 ppi – mój wzrok przy tej wartości nie pozwala mi 

dostrzec pojedynczych pikseli, chyba że zbliżę go maksymalnie do twarzy.

6 Plus ma tych ppi ponad 400, a to powinno zaspokoić potrzeby tych bardziej wybrednych 

i/lub z lepszych wzrokiem. Ciekawostką jest to, że Apple zdecydowało się na zastosowanie 

systemu znanego z MacBooków Pro z Retiną – 6 Plus renderuje obraz w rozdzielczości @3x 

(2208×1242 px) i następnie skaluje go w dół, do natywnej rozdzielczości ekranu, która wyno-

si 1920×1080 px. Jeszcze większym zaskoczeniem jest fakt, że nie powoduje to żadnych lagów 

w interfejsie telefonu, poza jedną aplikacją – wynikało to jednak prawdopodobnie z winy de-

welopera, bo jak została uaktualniona, to problem zniknął. Wbrew moim wcześniejszym po-

dejrzeniom, że to GPU się nie wyrabia.

Apple w iPhonie 4 wprowadziło technologię łączenia ze sobą szyby i ekranu, aby były bliżej 

siebie. Wyraźnych różnic w kolejnych generacjach nie było, a przynajmniej ich nie zauważy-

łem. Tym razem jednak poszli na całość – mam wrażenie, że treści są dosłownie namalowane 

na szybie, a nie wyświetlane pod nią. Dotyczy to obu modeli, przy czym rozmiar 6 Plusa jesz-

cze bardziej potęguje to wrażenie. Jeśli do tego jeszcze dodamy fakt, że iPhone 6 i 6 Plus ma 

najlepsze wyświetlacze na rynku, to wynik może być tylko jeden!

Warto zdecydować się na 6 (lub 6 Plusa) tylko dla samego ekranu. W moim przypadku to wła-

śnie on, wraz z wydłużonym czasem pracy na baterii, wynagradza zbyt duże i nie do końca 

wygodne wymiary telefonu.
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Aplikacje a nowe rozdzielczości
Apple, wprowadzając nowe rozdzielczości, musiało oczywiście pozostawić wsparcie dla apli-

kacji, które nie zostały jeszcze do nich dostosowane. Specjalnie dla nich (oraz dla osób, które 

gorzej widzą) wprowadzono „zoomed mode”, które de facto powiększa wszystko, co zostało 

stworzone na ekrany 4" do 4,7". Ten tryb można też ustawić ręcznie dla wszystkich programów 

oraz UI iOS-a – zapewne przyda się osobom, które gorzej widzą, ponieważ wszystko jest na 

nim powiększone. Gorzej jest, gdy korzystamy z nowego, dostosowanego UI (który dodaje na 

ekranie domowym dodatkowy rząd ikon) i aplikacji w nowych rozdzielczościach oraz tych, któ-

re jeszcze nie zostały dostosowane.

Nowe rozdzielczości oznaczają nowe klawiatury, na których pisze się wręcz fenomenalnie. 

Tego ostatniego się kompletnie nie spodziewałem. Na obu iPhone’ach piszę znacznie szybciej 

niż poprzednio, a na 5 i 5s naprawdę nieźle mi szło. Przewagę w tym względzie ma oczywiście 

6 Plus. Niestety, jeśli uruchomimy program, który zostanie powiększony do pełnego ekranu, 

to dotyczy to również klawiatury. Wyświetlana jest wersja znana z iOS dla ekranów 3,5" oraz 4". 

Klawiatura jest wyższa, a klawisze są w innych miejscach na ekranie niż na tej nowej. Taki dyso-

nans ergonomii pojawia się po raz drugi w historii iOS – pierwszy raz widzieliśmy go przy cen-

trowanych aplikacjach z ekranów 3,5" po uruchomieniu na 4" iPhonie 5. Nie rozumiem, dlacze-

go Apple nie mogło powiększyć UI programów, ale wstawić na ich miejsce nowe klawiatury. 

Być może przeszkodą były niektóre aplikacje, które modyfikują wygląd domyślnej klawiatury 

przez dodanie nad nią rzędu z dodatkowymi funkcjami. Dzisiaj, gdy piszę te słowa, większość 

programów, z których korzystam, już otrzymało uaktualnienie do iPhone’a 6 i 6 Plus, ale przez 

pierwszych kilka tygodni było to niezwykle irytujące.

Bateria

Pomimo że bateria w iPhonie 6 jest tylko nieznacznie większa od tej w 5s, to potrafię z powo-

dzeniem wytrzymać na niej cały dzień. Jestem poza ładowarką przeważnie od 6:00 do 22:00 

i jak się podłączam przed snem, to przedział 30-50% jest normalką, przy czym przeważnie jest 

to 40-50%. Inni z pewnością zabiją baterię szybciej. Dodam tylko, że obecnie jedyna funkcja 

iOS-a, z której nie korzystam, to Background Refresh.

6 Plus w tej kategorii absolutnie dominuje – ma znacznie większy akumulator, który prawdo-

podobnie pozwoliłby mi na pracę przez 2-3 dni bez szukania gniazdka. Jeśli zależy Wam na ba-

terii i nie przeszkadzają Wam jego wymiary, to nie zastanawiajcie się. iPada Wam nie zastąpi 

w pełni, ale korzystanie z niego stacjonarnie jest bardzo wygodne.
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Jest jeden trik, który ostatnio coraz częściej pojawia się w internetach. Otóż parę osób, poczy-

nając od Federico Viticci z MacStories, postanowiło wyłączyć automatyczne dostosowywanie 

jasności ekranu do warunków zastanych. Też to sprawdziłem – po ustawieniu na sztywno su-

waka na około 45% – ciut poniżej połowy – telefon bez problemów wytrzymuje do 11-12 go-

dzin pracy (usage). Czas standby w takiej konfiguracji może dobijać do 48 godzin. Niestety, ko-

rzystanie z niego w pełnym słońcu lub ciemności wymaga otwierania Centrum sterowania 

(Control Center) i ręcznej korekty, bo w tym pierwszym wypadku za wiele nie widać, a w dru-

gim jest za jasno. Nie miałem do tego cierpliwości…

Głośnik i wibrator
Większe wymiary pozwoliły na wprowadzenie mocniejszych głośników, w szczególności w 6 

Plus – nie można tego oczywiście porównać z prawdziwymi głośnikami, ale oba modele są te-

raz znacznie głośniejsze niż poprzednie generacje iPhone’ów. Na tyle, że dzwonek mam ści-

szony o cztery do pięciu „kwadracików” względem poziomu maksymalnego – 5s ustawiałem 

na maksymalną głośność.

Moduł odpowiedzialny za wibracje również się zmienił. W modelu 6 wydaje się być cichszy, 

chociaż subiektywnie mam wrażenie, że mocniej wibruje. W 6 Plus natomiast wydaje z sie-

bie nie tylko jeszcze większe wibracje, ale również hałasuje przy tej czynności bardziej niż 6. 

Nie zostawiajcie go na stole bez podkładki – myślałem, że sąsiad uruchomił wiertarkę. W mojej 

głowie.

Aparat
Testując iPhone’a 5s, byłem zachwycony tym, jak dobry aparat może znaleźć się w tak ma-

łym urządzeniu. 6, pomimo tej samej rozdzielczości, produkuje jednak znacznie lepsze jako-

ściowo zdjęcia. Apple dużo zainwestowało nie tylko w matrycę i obiektyw, ale przede wszyst-

kim w ISP, który rezyduje w Apple A8. W warunkach dziennych, gdzie światła zazwyczaj jest 

pod dostatkiem, zdjęcia są zaskakująco dobre. Jednak dopiero gdy przestrzelimy go wieczoro-

wą porą, będziemy mogli go docenić. Oczywiście nie możemy go porównywać do lustrzanek, 

szczególnie pełnoklatkowych – to jednak nadal inna liga – ale gdybym miał w domu idioten-

kamera, to sprzedałbym go czym prędzej. Wróć! Już to zrobiłem po kupnie iPhone’a 5! Ale na-

dal polecam aparat oddać, póki jest jeszcze coś warty. (Te różowe też? – przypis korekty)

iPhone 6 i 6 Plus optycznie mają identyczne podzespoły, ale większy brat ma dodatkowo wbu-

dowany w obiektyw OIS. Układ optycznej stabilizacji obrazu przyda się przede wszystkim 

w dwóch sytuacjach: do stabilizacji obrazu podczas kręcenia wideo oraz przy wieczornych lub 
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nocnych zdjęciach. Stabilizacja pozwala korzystać 

z dłuższych czasów naświetlania, dzięki czemu ISO 

nie jest tak wysokie, a to z kolei oznacza jeszcze 

mniej szumów na zdjęciach.

Aparat to jeden z powodów, obok ekranu, dla któ-

rego warto na poważnie zainteresować się nowym 

iPhone’em – zarówno 6, jak i 6 Plusem. Przyznaję, 

z lekkim bólem serca, że kadrowanie na 5,5-calo-

wym ekranie to czysta przyjemność.

Pomimo że obiektyw wystaje poza obudowę, to 

w niczym to nie przeszkadza – poza wrażenia-

mi estetycznymi – nie haczy o kieszenie ani nic 

innego.

Touch ID
Apple wprowadziło czytnik linii papilarnych w mo-

delu 5s i dzisiaj już nie wyobrażam sobie bez nie-

go życia, tym bardziej że iOS 8 dodatkowo pozwala 

deweloperom wykorzystywać go do zabezpiecza-

nia swoich aplikacji. Tak, można teraz odblokować 

1Password przez przyłożenie palca do czytnika!

Touch ID drugiej generacji, zastosowane w 6 i 6 

Plus, mają skaner o wyższej rozdzielczości, dzięki 

czemu nasze odciski palców są zapisane w lepszej 

jakości. Przekłada się to też na ich odczyt – błąd 

w moim przypadku pojawia się raz na 50-100 razy. 

Nie żartuję – jest tak dobry i znacznie, znacznie 

szybszy. Zastosowano go również w nowych iPa-

dach Air 2 i mini 3. Nie jest to co prawda tak waż-

na funkcja jak lepszy ekran czy świetny aparat, ale 

każda frustracja mniej wydłuża nam życie. Wyni-

ka z tego, że Apple dba o poziom naszego stresu 

i dzięki niemu będziemy dłużej żyli. Zbyt naciąga-
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ne? Zdecydowanie, ale naprawdę działa znacznie 

lepiej od poprzednika.

iPhone 6 Case
Wraz z iPhone’em nabyłem również pokrowiec od 

Apple. Oczywiście (PRODUCT) RED, w wersji skórza-

nej. Funkcjonalnie jest bardzo zbliżony do mode-

lu dla 5/5s – ochrania telefon tylko na tyle, ile trzeba 

i jest przy tym całkiem ładny. Wiele osób narzeka-

ło, że poprzedni model szybko się wycierał i bru-

dził – nie wiem, czy mam czystsze ręce, czy może 

częściej je myję, ale w moim przypadku jeszcze nic 

takiego nie nastąpiło. Przyznaję jednak, że rzadko 

z niego korzystam.

Nie lubię mieć case’ów na telefonie – wolę czuć 

pod palcami metal i szkło. Będą one szczególnie 

irytujące w przypadku 6 i 6 Plus, ponieważ przy 

ich stosowaniu tracimy największą zaletę ekra-

nu – zaokrąglone brzegi ułatwiające wykonywania 

gestów.

Nie będę go nosił na co dzień, ale mogę go pole-

cić osobom, które chcą mieć przynajmniej jakieś 

zabezpieczenie i przy okazji estetyczny wygląd 

całości.

Dodatkowe uwagi dotyczące iPhone’a 6 Plus
iPhone 6 Plus nadal mnie ciągnie do siebie swoją baterią. Są takie dni, że chciałbym 

gdzieś wyjechać na weekend i nie zabierać ze sobą żadnej ładowarki. To niewątpli-

wie jego największa zaleta. Dodatkowo, jego duży ekran pozwala na wygodniej-

sze przeglądanie treści w aplikacjach (dostosowanych) i w internecie. Jeśli jesteśmy 

bardziej stacjonarni niż mobilni, mamy wystarczająco duże kieszenie i zaakceptuje-

my konieczność wykorzystywania dwóch rąk do jego obsługi, to może być to cie-

kawa alternatywa dla iPhone’a i iPada mini. Osobiście nie przekonałem się do niego 
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w tym względzie – iPad to jednak znacznie większa przestrzeń robocza i do dzisiaj 

pozostaje moim ulubionym iUrządzeniem.

Aby przetestować 6 Plusa w terenie, wybraliśmy się na rodzinny przedłużony week-

end na Jurę Krakowsko-Częstochowską. Pogoda była perfekcyjna – od rana do 

nocy pełne słońce. Całe dnie spędzaliśmy na spacerowaniu po okolicy, wspinaniu 

się po skałkach i na zwiedzaniu zamków i grodów (jednego zamku i jednego gro-

du, ale ćśśś…). Te trzy dni uzmysłowiły mi, jak niewygodne jest chodzenie, wycią-

ganie i wkładanie 6 Plusa do przedniej kieszeni spodni. Jest znacznie cięższy niż 

5/5s/6 i cały czas czułem jego obecność. Nie pozwala też na taką swobodę ruchów 

jak mniejszy brat – na przykład gdy się schylałem, aby założyć buty, uwierał mnie 

tam, gdzie nie powinien. Bateria, przy pełnym słońcu na niebie, też nie zachwycała 

– udało mi się zjechać do 20% do godziny 18:00, a na liczniku było pięć godzin uży-

cia. Niestety, ale to ekran zużywa najwięcej prądu, szczególnie jak robi się zdjęcia od 

rana do wieczora i dużo korzysta z map i GPS-a. Jak już wspominałem w części o ba-

terii, w normalnych warunkach coś takiego nie ma miejsca.

Jedną z najbardziej irytujących czynności na 6 Plusie dla mnie była próba wykona-

nia gestu wstecz. Ryzykowałem upuszczeniem telefonu za każdym razem i w końcu 

przestałem próbować. Pomimo średnio dużych rąk po prostu nie sięgałem kciukiem 

wystarczająco daleko do brzegu – musiałem wspomagać się drugą ręką.

Najbardziej wymowne były jednak moje odczucia po przełożeniu karty SIM z Plusa 

do 6 – poczułem ulgę. To mnie przekonało do mniejszego rozmiaru i być może kie-

dyś jeszcze zatęsknię do 6 Plusa, ale dla mnie wybór jest jasny. Pomimo tego rozba-

wił mnie jednak fakt, że jak tylko wróciłem do 6, to ekran wydawał mi się maleńki. 

Dokładnie takie samo wrażenie jak po wzięciu do rąk 5s po paru dniach z 6 – umysł 

to jednak potrafi płatać nam figle. Asymilacja nie trwa na szczęście długo.

Na koniec
Dzisiaj w ofercie Apple mamy trzy rozmiary – 4", 4,7 " i 5,5". Każdy powinien znaleźć 

coś dla siebie. Trochę żałuję, że nie zdecydowali się też wprowadzić nowych pod-

zespołów, a przynajmniej ich części, do mniejszego rozmiaru – nadal uważam, że 

4" iPhone 6 byłby dla mnie idealny. Bardziej jednak interesuje mnie przyszłość. Czy 

model 4" dogoni w przyszłym roku technicznie „szóstki”? Czy będzie na równi z 6s? 

Recenzja iPhone 6 i kilka słów o 6 Plus 85



A może 6s i 6s Plus w kolejnej generacji będą miały jeszcze większe różnice pomię-

dzy sobą? Cóż – dowiemy się za rok. A tymczasem…

Przez ostatnie lata każdy kolejny iPhone był najlepszym smartfonem, z jakiego do-

tychczas korzystałem. Mówiłem to bez większego wahania, bo taki był w rzeczy-

wistości. W tym roku jednak jest inaczej. iPhone 6 (i 6 Plus) nadal jest najlepszym, 

jakiego widziałem, ale tylko w trzech kategoriach: aparatu, baterii i ekranu. Pod 

względem rozmiaru niestety mi nie odpowiada – nadal preferuję rozmiar 4". Nie 

odpowiada mi też nowy design, pomimo że jest znacznie wygodniejszy w ręce. 5 

i 5s wyglądał – nie wiem do końca, jak to określić – jak coś drogiego, jak porząd-

na biżuteria, jak dobry szwajcarski zegarek. Tegoroczny model wygląda poprawnie 

(jeśli pominiemy paski, pod którymi ukryto anteny z tyłu) i z każdym dniem przy-

zwyczajam się do jego designu, ale nie robi na mnie takiego wrażenia. Ot, stosun-

kowo ładny i prawdopodobnie najlepiej na rynku wykonany smartfon. Nie powo-

duje jednak szybszego bicia serca.

Bo oprócz techniki za wszystkim stoją też uczucia. Samochód może być pojazdem 

do przemieszczania nas od punktu A do punktu B albo może wyzwalać morze 

emocji przy każdym przyspieszeniu i w każdym zakręcie. iPhone’a 6 jeszcze nie po-

kochałem w całości, chociaż ogromną sympatią darzę jego ekran i możliwości apa-

ratu. Zobaczymy, czy to się zmieni…
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BLUESOUND 
VAULT, PULSE, POWERNODE, DUO

Świat dąży do doskonałości. Każda dziedzina naszego życia związana z elektroniką 

ewoluuje w kierunku prostoty i łączenia wszystkiego tak, aby finalnie użytkownik miał 

wszystko pod ręką. Inteligentne domy sterowane przez telefon, lodówki zamawiające 

jedzenie online, automatyczne odkurzacze, automatyczne kosiarki. Mógłbym tak 

wymieniać do końca tego numeru.

JAROSŁAW CAŁA
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Świetnym przykładem mogą być targi IFA, które już od dobrych dwóch lat zdominowa-

ne są przez automatykę i rozwiązania ułatwiające życie codzienne. Jeszcze trochę i nie bę-

dziemy musieli pracować. W pełni szczęśliwi, z naszym smartfonem w ręku, zawładniemy 

światem, nie wychodząc nawet z łóżka. Powoli zaczyna się robić dziwnie, ale to temat na 

inny tekst. Tematem na dzisiaj jest system domowego nagłośnienia, a główną rolę w tym 

tekście odegra firma Bluesound. Strefa domowego audio nie może przecież odstawać 

technologicznie od naszej lodówki, która sama zamawia jedzenie, czy od naszej automa-

tycznie koszącej kosiarki. Muzyka jest przecież ważniejsza niż równo skoszona trawa! Każ-

dy „smart” użytkownik świata wymaga od systemów, żeby dostosowały się do jego domu. 

Oczywiście inteligentnie! Dlatego powstał Bluesound, który stworzył własny system strefo-

wy bazujący na wysokiej jakości produktach, o bardzo szerokim przeznaczeniu. Osoby sto-

jące za sukcesem takich firm jak NAD i PSB połączyły siły i przy tworzeniu Bluesound za-

dbały o to, żeby system strefowy w końcu dobrze wyglądał i jeszcze lepiej grał.

Bluesound dostarczył naszej redakcji prawie wszystkie swoje produkty, co spowodowało, 

że przy odbieraniu towaru do testów pierwszy raz w życiu musiałem złożyć tylne siedzenia 

samochodu. Zapakowanie całego sprzętu znacznie zwiększyło jego masę całkowitą oraz 

wartość. Więcej czasu zeszło mi na rozpakowywaniu „prezentów” niż na samym podłącze-

niu każdego sprzętu do sieci. Niesamowite, jak wszystko zostało uproszczone i jak bezpro-

blemowo przebiegła ta operacja.

Bluesound Vault, Pulse, Powernode, Duo
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Podsumujmy więc, co mamy na scenie. Dyry-

gentem jest Vault − serwer muzyczny, który 

jest strefowym odtwarzaczem strumieniowym 

z wbudowanym dyskiem twardym i napędem 

CD do automatycznego zgrywania płyt. Pierw-

sze skrzypce w zespole gra Pulse, czyli bezprze-

wodowy odtwarzacz High Res Audio ze wzmac-

niaczem i głośnikami. Dalej występuje młodszy 

brat Vaulta − Powernode, który jest bezprzewo-

dowym odtwarzaczem strumieniowym z wbu-

dowanym wzmacniaczem, ale nie posiada dys-

ku i napędu. Zespół domyka Duo − sekcja dęta 

pod postacią zestawu głośników 2+1 z aktyw-

nym subwooferem.

Rozmieszczenie poszczególnych elementów do-

wolne, a możliwości nieograniczone. Nikt prze-

cież nie zabrania mieć dwóch dyrygentów czy 

podwójnej sekcji dętej na różnych scenach, 

prawda?

Jak już wcześniej wspomniałem, mózgiem ca-

łego systemu jest stacja Vault. To właśnie tym 

urządzeniem powinniśmy zacząć naszą przy-

godę z Bluesound. Najbardziej niewiarygodna 



w Vault jest adekwatność rozmiaru w stosunku do możliwości. Waży dokładnie 3 kg, niby 

tak niewiele, a jednak wartość każdego grama jest porównywalna do wartości kamienia 

szlachetnego. Wyobraźcie sobie znalezienie diamentu, który na wadze wykazuje okrągłe 

3 kg. Bluesound zadbał, żeby te 3 kg były również estetyczne jak diament. Bryła przypomi-

nająca romb pokryta jest lakierem fortepianowym w kolorze czarnym i białym, czyli dwa 

kolory, które pasują do praktycznie każdego wnętrza. Przez środek przebiega aluminiowy 

pas, na którym mieści się kieszeń CD i „aż” jeden przycisk. Prosto, nowocześnie i eleganc-

ko, chyba lepiej nie dało się tego zrobić. Kształt rombu ma dodatkową wartość, pozwala 

na ustawienie sprzętu w różnych płaszczyznach, co wygląda bardzo ciekawie. Jeden ład-

ny romb w domu, a możliwości tyle, co cała meblościanka sprzętu Hi-Fi sprzed dekady. Tak 

w skrócie można opisać Bluesound Vault.

Techniczna strona wnętrza Vaulta to cyfrowa potęga NAD-a. Wszystkie doświadczenia tej 

firmy zostały przeniesione do każdego sprzętu z serii Bluesound. Duży nacisk na jakość 

dźwięku i troska o bezstratne formaty daje potężną 

przewagę nad konkurencją w kategorii systemów 

strefowych. Dowodem na to jest zdobyta prestiżo-

wa nagroda: „What Hi-Fi Awards 2014” w tej właśnie 

kategorii.

Bezstratne formaty FLAC, WAV, AIFF o dużej roz-

dzielczości (24,192) fruwają po naszym domu z naj-

lepszych cyfrowych procesorów DSP, opracowa-

nych przez NAD-a. Wbudowany dysk 1 TB pomieści 

Jeden ładny romb w domu, 
a możliwości tyle, co cała 
meblościanka sprzętu Hi-Fi 
sprzed dekady. Tak w skrócie 
można opisać Bluesound Vault.
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Najbardziej niewiarygodna w Vault jest adekwatność rozmiaru do 
możliwości. Waży dokładnie 3 kg, niby tak niewiele, a jednak wartość 
każdego grama jest porównywalna do wartości kamienia szlachetnego.
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dosyć dużą bibliotekę muzyki, a napęd zgra wszystkie zgromadzone albumy. Zgrywanie 

odbywa się do MP3 lub bezstratnie – do FLAC, dodając przy tym grafikę okładek i katalo-

gując kolekcję w ramach aplikacji Bluesound. Możemy również podpiąć macierze dyskowe 

NAS albo zwyczajne pamięci USB. Oprócz własnej biblioteki Vault ma również dostęp do 

wszystkich największych serwisów strumieniujących muzykę, czyli WiMP, Spotify, Deezer 

i tysięcy internetowych stacji radiowych. Przesiadka na taki system jest jak przeprowadzka 

z Sosnowca do Nowego Jorku, możliwości jest tyle, że nie wiadomo, od czego zacząć.

Mając chociażby jeden ze sprzętów Bluesound, na pewno trzeba zacząć od aplikacji, która 

jest dostępna na każdą platformę, na wszystko to, co nadgryzione i na wszystko inne, czy-

taj: złe (wiecie, o co chodzi). Aplikacja jest jak mapa komunikacji miejskiej w dużej metro-

polii. Jeśli chcemy z walorów tego miasta korzystać, to na początku musimy się z nią do-

brze zapoznać. To właśnie aplikacja Bluesound zrzesza wszystkie sprzęty i daje nam pełną 

kontrolę nad muzyką w każdym pomieszczeniu naszego domu. Nad aplikacją spędziłem 

podczas całego testu najwięcej czasu. Jest trochę jak iTunes, trzeba poświęcić jej odpo-

wiednią ilość czasu, a wtedy ona odpłaci się nam swoimi możliwościami. W jednym miej-

scu mamy muzykę z dysków, WiMP-a i radia internetowe, a co najlepsze – rozdysponowu-

jemy ją na różne urządzenia w różnych pomieszczeniach. Wszystkim możemy sterować 

z iPhone’a, iPada czy MacBooka.

Najpiękniejsza w tym wszystkim jest strefowość tego systemu, to nasz mistrz zen. Jeśli 

posiadamy kilka sprzętów Bluesound, to wtedy dopiero zaczyna się prawdziwa zabawa. 

W każdym pomieszczeniu możemy słuchać różnej muzyki z różnych źródeł albo jednocze-

śnie wszędzie tego samego. Idealnym rozwiązaniem jest Vault podłączony do sprzętu gra-

jącego w salonie, w sypialni i kuchni Pulse, a w pokoju dzieciaka Powernode z głośnikami 

Duo.

Sprzętem kolejnego wyboru, zaraz po Vault, jest bezprzewodowy odtwarzacz z głośnikami 

Pulse. Utrzymany w tym samym, prostym i eleganckim dizajnie Pulse może załatwić spra-

wę w wielu pomieszczeniach. Jest połączeniem strumieniowego odtwarzacza ze stacją 

dokującą. Podłączony do sieci Wi-Fi ma dostęp do bibliotek Vaulta, a dodatkowo – wszyst-

kie te same funkcje internetowej muzyki. Jego przewagą są głośniki i wzmacniacz, co czyni 

go samowystarczalnym. W tym miejscu trzeba przypomnieć, że Bluesound to połączenie 

specjalistów NAD i PSB, czyli głośniki grające w Pulse to te, po które sięgasz na najwyższą 

półkę. Pulse gra bardzo dynamicznie i szeroko, spokojnie może konkurować z najlepszymi sta-

cjami dokującymi, które mieliśmy okazję testować. Kolejne dwa urządzenia Bluesound  ide-

Bluesound Vault, Pulse, Powernode, Duo
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alnie pasują do siebie, tworząc bardzo mocny i świet-

nie grający zestaw. Powernode jest stacją, która oprócz 

dysku i napędu CD posiada wszystkie funkcje Vaul-

ta. Dodatkowo na pokładzie mamy wzmacniacz cyfro-

wy o mocy 50 W na jeden z dwóch kanałów i możli-

wość podłączenia subwoofera. Dlatego idealnie pasuje 

do niego nasza sekcja dęta, zestaw 2+1 Duo. Duża, ak-

tywna skrzynia ma moc 110 W i wali po głowie jak ciosy 

w wadze ciężkiej. Dobrze, że na tyłach mamy potencjo-

metr do regulacji wagi ciosu, nie polecam rozkręca-

nia go na maksimum, bo po jednym uderzeniu ląduje-

my za ringiem. Dwie satelity to znowu popis PSB, gdzie 

ze stosunkowo małej obudowy słyszymy szeroki zakres 

i pięknie wyciągnięte góry częstotliwości. Cały zestaw 

uzupełnia się doskonale, spokojnie wystarczy mocy na-

wet na duży salon, nie widzę żadnych przeszkód, żeby 

był moim głównym źródłem słuchania muzyki.

Podsumujmy trochę to wszystko i znajdźmy jakieś minusy, 

przecież nie może być tak pięknie. Nie wiem, czy do minu-

sów mogę zaliczyć cenę, przy tak wykonanym i tak zaawan-

sowanym technologicznie sprzęcie. Cały bagażnik sprzętu, 

który zwiozłem do domu, miał wartość około 14 tys. złotych 

(na końcu w specyfikacji będą ceny poszczególnych urzą-

dzeń). Dużo i niedużo, kwestia podejścia.

Zagrywką marketingową na pewno jest rozdzielenie urzą-

dzeń Vaulta z Powernode, spokojnie można było połą-

czyć te dwa urządzenia w jedno. Zejść trochę z ceny Vaul-

ta i dodać wzmacniacz, pomijając tym samym biedniejszą 

wersję Powernode. Jednak wiadomo, że takie zagrywki 

są powszechne wśród producentów każdego sprzętu na 

świecie. Mam też małe zastrzeżenia do aplikacji Bluesound 

na Maca. Trochę szkoda, że sterowanie odbywa się tylko za 

pośrednictwem touchpada. Nie działają przyciski funkcyj-

ne, ale usprawiedliwieniem jest strefowość systemu. Trud-

Bluesound Vault, Pulse, Powernode, Duo

Mam ochotę zmienić dane 
osobowe, przefarbować 
włosy, a nawet jestem 
w stanie zapuścić pekaesy, 
żeby tylko nikt mnie nie 
znalazł. Zapakowałbym 
wszystkie pudła i uciekł 
gdzieś daleko, bo nie 
bardzo sobie wyobrażam 
rozstanie z system 
Bluesound.

W jednym miejscu 
mamy muzykę 
z dysków, WiMP-a 
i radia internetowe, 
a co najlepsze, 
rozdysponowujemy 
ją na różne 
urządzenia w różnych 
pomieszczeniach.
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no by było sterować różnymi pokojami za pośrednictwem klawiatury. Widać jednak, że 

Bluesound co chwilę wypuszcza update aplikacji i szuka cały czas udoskonaleń, co trzeba 

doceniać.

System Bluesound to mocny pstryczek w nos dla firmy Sonos, która do tej pory była czę-

sto pierwszym i w zasadzie jedynym wyborem dla wszystkich, którzy szukali integracji 

systemu nagłośnienia swojego domu. Bluesound jest ciekawszy, jest ładniejszy, a przede 

wszystkim – jakość dźwięku, jaki nam proponuje, to trochę inna liga. Wyższa liga! Mam 

ochotę zmienić dane osobowe, przefarbować włosy, a nawet jestem w stanie zapuścić pe-

kaesy, żeby tylko nikt mnie nie znalazł. Zapakowałbym wszystkie pudła i uciekł gdzieś da-

leko, bo nie bardzo sobie wyobrażam rozstanie z system Bluesound. Muszę przyznać, że 

mało było sprzętów, które tak bardzo zmieniły moje postrzeganie domowego Hi-Fi. Do tej 

pory byłem fanem analogowych zestawów stereo, ale cóż, czasy się zmieniają, a człowiek 

ceni sobie wygodę. Gdybym tylko miał szansę, to jakoś bym wszystko połączył.

Bluesound          
Design: 5/6

Jakość wykonania: 6/6

Wydajność: 5/6

Ceny brutto testowanych urządzeń:   
 Vault: 4299 zł     
  Pulse: 2999 zł     
 Powernode: 2999 zł     
 Duo: 2999 zł

Szczegółowe dane techniczne dostępne na stronie

Bluesound Vault, Pulse, Powernode, Duo

@calamuzyka 

http://www.tophifi.pl/bezprzewodowe-audio/systemy-strefowe.html
http://www.twitter.com/calamuzyka
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PHILIPS BR-1X

Dostając kolejną paczkę ze sprzętem do testu, miałem wrażenie, że Dominik Łada, 

redaktor naczelny iMagazine postanowił przedłużyć mi lato. Tak więc mimo tego, że 

strona kalendarza wyraźnie pokazuje listopad, to na łamach naszej gazety ląduje sprzęt 

bardziej kojarzony z tymi cieplejszymi miesiącami.

JAROSŁAW CAŁA
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Mały przenośny głośnik SBS5210A/10, a może BR-1X? 

Nie do końca rozumiem, dlaczego Philips nazywa 

ten model dwojako. Przez to myślę, że sam mogę 

wybrać, jak ja mam go nazywać. Wybieram nazwę 

BR-1X, która najzwyczajniej w świecie jest prostsza. 

Gdy bardziej zastanawiam się nad tą kartą kalen-

darza i kojarzeniem głośników przenośnych z cie-

plejszymi porami roku, to dochodzę do wniosku, że 

to błędne myślenie. Przecież taki głośnik ma wie-

le więcej zastosowań niż umilanie czasu przy wy-

grzewaniu się na piasku albo piciu piwa podczas 

weekendowego grilla. Nie mówię o tym, że jest to 

idealny głośnik do salonu wielkości sali kongreso-

wej, ale bardziej o tym, że nie samym latem czło-

wiek żyje. Przecież Janusz − wędkarz, który rano od 

piątej trzydzieści wierci przez dwie godziny przerę-

bel tylko po to, żeby później nic nie złowić − zde-

cydowanie bardziej potrzebuje rozrywki niż waka-

cyjny, plażowy playboy. Philips BR-1X jest świetnym 

przykładem, że głośnik przeznaczony na zewnątrz 

to doskonałe rozwiązanie również na te zimniejsze 

okresy. Już wielokrotnie pisałem o mojej miłości do 

produktów audio firmy Philips. Żaden z dużych i ko-

mercyjnych producentów nie jest tak kreatywny 

w swoich projektach jak Philips. BR-1X jest produk-

tem, który zawiera absolutnie wszystko, co potrze-

ba, aby osiągnąć sukces na rynku małych przeno-

śnych głośników. Zaraz postaram się to udowodnić.

Cała konstrukcja przemyślana jest w taki sposób, 

żeby trafiła do każdego, żeby wspomniany wcze-

śniej wędkarz Janusz jednym produktem zadowolił 

całą rodzinę. Dla siebie wybierze komandoską wer-

sję BR-1X, która o poranku nie będzie płoszyła ryb, 

dla córki oczywisty, pasujący do ust róż, a dla syna 

w dresach też wybierze odpowiednio szpaner-

Philips BR-1X

Przecież wędkarz Janusz, który 
rano od piątej trzydzieści wierci 
przez dwie godziny przerębel, 
tylko po to, żeby później nic 
nie złowić, zdecydowanie 
bardziej potrzebuje rozrywki niż 
wakacyjny, plażowy playboy.
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Oprócz standardowego zrobienia 
sobie mini stereo do komputera, 
można również na działkowej 
imprezie uderzyć w potylicę 
sąsiada jeszcze mocniej.

Philips BR-1X
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ski kolor. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że cała rodzina Janusza może używać tylko jedne-

go głośnika. Mianowicie guma, która w całości pokrywa model BR-1X, jest wymienna. Dlatego 

mam nadzieję, że Philips wykona taki ruch marketingowy i wypuści na rynek same wymienne 

obudowy. Jeden głośnik w domu, a radość dla całej rodzinki. Jeśli tylko rodzina Janusza jakoś 

dogada się co do godzin używania i nie pozabija nawzajem przy tej okazji. Zostańmy jeszcze 

przy konstrukcji, bo właśnie ten element jest najważniejszy w głośniku przenośnym. Zdejmo-

wana guma, którą pokryty jest BR-1X, ma też właściwości ochronne. Jest dosyć gruba, co przy 

wypadkach może okazać się zbawienne, bo nie tylko załagodzi wstrząs, a również cieczy bę-

dzie trudniej dostać się do elektroniki. Dobrym pomysłem jest również wczepiana do konstruk-

cji opaska, którą można wykorzystać praktycznie wszędzie, a której tak często brakuje w po-

dobnych projektach. O tym, jak bardzo postarał się Philips, świadczy również mocowanie do 

statywu umieszczone na spodzie głośnika.

Aby głośnik był dobrym towarzyszem dla Janusza na rybach i jego syna w miejskim autobusie, 

musi posiadać dwie fundamentalne rzeczy. Bezprzewodowość i baterię. Dlatego BR-1X działa 

w najbardziej popularnej technologii Bluetooth oraz posiada akumulator, który starcza na oko-

ło sześć godzin. Jakby tego było mało, to wbudowany mikrofon będzie mógł zebrać ciekawą 

konwersację syna z tatą, którą będzie słyszał cały autobus.

Wydawałoby się, że to już wszystko, co może mieć mały przenośny głośnik, a jednak Philips po-

szedł dalej. Philips przewidział taką sytuację, że Janusz kupuje dla każdego członka rodziny BR-

-1X, a przecież taka sytuacja nie może się zmarnować. Dlatego na froncie głośnika mamy złącza 

Philips BR-1X
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in i out, a w zestawie fajnie wykonany kabel jack-jack. Takie rozwiązanie umożliwia nam łącze-

nie ze sobą głośników, super pomysł, którego zastosowanie wyobrażam sobie w wielu sytu-

acjach. Oprócz standardowego zrobienia sobie mini stereo do komputera, można również na 

działkowej imprezie uderzyć w potylicę sąsiada jeszcze mocniej. Nie kojarzę, czy jeszcze jakiś 

głośnik tej klasy posiadał takie możliwości.

Jeśli mowa o uderzaniu w potylicę, to na koniec napiszę kilka słów o jakości dźwięku BR-

-1X. Z racji przeznaczenia głośnika i jego gabarytów, nie ma zbytnio nad czym się rozpisywać. 

Przede wszystkim mały głośnik Philipsa wydobywa z siebie taki dźwięk, który moje uszy są 

w stanie przyswoić a nie odrzucić. Nie drażni, tylko zaskakuje. Zdecydowanie bliżej mu do gło-

śników z prawdziwego zdarzenia niż do małych sypialnianych radyjek. Na tyle BR-1X znajdzie-

my przełącznik między indoor a outdoor, którego polecam używać, bo różnica jest mocno wy-

czuwalna. Bardzo żałuję, że nie miałem okazji wypróbować połączenia kilku sztuk tego modelu 

w całość, bo coś czuję, że efekt mógłby nieźle mną wstrząsnąć. Najciekawszą rzeczą, która naj-

bardziej mnie zaskoczyła, jest cena tego urządzenia. BR-1X można kupić już za 329 zł, co wydaje 

mi się tak korzystne, jak wynik 2:0 dla Polski w meczu piłki nożnej z mistrzami świata Niemcami. 

W zasadzie poziom zaskoczenia również się zgadza. Mam wrażenie, że Philips BR-1X jest jak ta-

nie chrupki kukurydziane, po prostu dokładnie taki sam jak droższy odpowiednik. Właśnie dla-

tego dla takich produktów warto czasami sięgnąć półkę niżej, bo po co przepłacać.

Philips BR-1X

Philips BR-1X        
Design: 4,5/6

Jakość wykonania: 4,5/6

Wydajność: 5/6       
 

Dane techniczne:

Przetworniki: 2 × 2” Promiennik basów wOOx

Moc wyjściowa: 2 × 5 W

Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP

Pasmo Bluetooth: Linia wzroku 10 m

Wejście: 3,5 mm jack

Port: micro-USB

Wbudowany mikrofon do prowadzenia połączeń

Waga: 0,5 kg

Wymiary: 210 × 100 × 80 mm (szer. × gł. × wys.)

@calamuzyka 

http://www.twitter.com/calamuzyka
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Bose robi krok w kierunku młodszej klienteli.

NORBERT CAŁA
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Był taki czas, gdy Bose kojarzyło mi się ze sprzętem gra-

jącym dla emerytowanych posiadaczy mercedesów kla-

sy E. Nie jestem niestety jeszcze na emeryturze i nie mam 

też mercedesa, dlatego przestałem się firmą interesować 

do czasu, kiedy pojawił się prawie kultowy głośnik ze sta-

cją dokującą do iPoda, czyli SoundDock. Jeśli nie wiecie, 

o jakim urządzeniu mowa, to radzę uruchomić Google. Je-

śli zaś aktualnie nie chcecie przerywać czytania, to po-

wiem Wam, że to taki archetyp stacji dokującej do iPoda. 

Niestety, po wielu wariacjach na temat tego głośnika, fir-

ma nie pokazała nic, co mogłoby zapaść w pamięć na dłu-

żej. Może stali się trochę zakładnikami własnego dobrego 

produktu, tak samo jak niegdyś wspomniany mercedes. 

W końcu wszystkie SoundDock, jakie mają moi znajomi, 

ciągle grają, często lepiej niż współczesne produkty.

Tak czy tak, przez kilka ostatnich lat nazwę Bose widy-

wałem tylko na słuchawkach biznesmenów z kartami 

Star Alliance Frequent Flyer. Niestety aktywne tłumie-

nie dźwięku zabija duszę muzyki i działa wyjątkowo 

źle na moje nerwy. Trzymając jednak rękę na pulsie, 

zauważyłem bardzo pozytywne, co ja piszę, entuzja-

styczne recenzje malutkiego głośnika SoundLink mini. 

Słuchałem go u znajomego i rzeczywiście dawał radę. 

Gdy już miałem go porządnie przetestować, pojawiła 

się nowość, SoundLink Colour.

Mały, lekki (0,5 kg), przenośny i nowocześnie wygląda-

jący bezprzewodowy głośnik. SoundLink Colour jest 

Głośnik Bose SoundLink Colour

Był taki czas, gdy Bose 
kojarzyło mi się ze sprzętem 
grającym dla emerytowanych 
posiadaczy mercedesów klasy 
E. Nie jestem niestety jeszcze 
na emeryturze i nie mam też 
mercedesa.
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oczywiście kolorowy, a jako nabywcy możemy wybrać jeden z pięciu kolorów: niebieski, mię-

towy, czarny, biały i ten, który właśnie stoi na biurku – czerwony. Moim zdaniem najładniejszy.

Głośnik wykonany jest z plastiku i ma kształt kwadratowej poduszeczki o rozmiarach opako-

wania płyty CD – oczywiście odpowiednio grubszy. Mimo że głośnik jest plastikowy, to ma-

teriały użyte do budowy są dobrej jakości i odpowiednio spasowane, co powoduje, że robi 

dobre wrażenie. Nie wiem jednak, czy był to zamierzony zabieg firmy Bose, czy może chęć 

szukania nowych rynków, ale wzornictwem odbiega od tego, do czego mogą być przyzwy-

czajeni klienci tej firmy. Równie dobrze można by było umieścić na nim metkę Philips czy Lo-

gitech. Zresztą napis „Bose” umieszczony jest na małym panelu, który wygląda tak, jakby był 

wymienny. Przypadek…

SoundLink Colour jest do bólu prosty, co jest jego ogromną zaletą. Mamy jedynie sześć ogu-

mowanych przycisków sterujących oraz złącze ładowania micro-USB i minijack do podłącze-

Głośnik Bose SoundLink Colour
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nia zewnętrznego źródła dźwięku. Jednak najważniejszym medium przesyłowym jest Bluetooth.  

Pozwala on na podpięcie dwóch urządzeń jednocześnie (gra pierwsze, które rozpoczęło 

transmisję) oraz katalogowo zapewnia zasięg około 9 m. W praktyce okazało się, że nawet 

dwa razy dłuższa odległość nie stanowiła problemu. Co ciekawe, w przeciwieństwie do kon-

kurencji nie zastosowano NFC, w sumie prawidłowo, w przypadku iPhone’ów i tak by się nie 

przydało – tak że to zaleta.

Na jednym ładowaniu głośnik potrafi grać do 8 godzin i jest to wynik, który bez problemu daje 

się uzyskać.

Muzycznie wspomniany wcześniej SoundLink mini podobno miażdży. W przypadku wersji Co-

lour jest niestety trochę inaczej. Za dźwięk odpowiadają dwa małe przetworniki średniowyso-

kotonowe oraz pasywny głośnik niskotonowy, grający na dwie strony głośnika. Taka konstrukcja 

od razu pokazuje, jakiego dźwięku można się spodziewać. Dół dźwięku jest więcej niż zadowa-

lający, oczywiście jak na taką konstrukcję. Niestety i środek, i tony wysokie są dość płaskie. Co 

ciekawe, im głośniej gramy, tym to spłaszczenie jest bardziej słyszalne. Szczerze mówiąc, więcej 

spodziewałem się po tym urządzeniu. Nie jest jednak tak, że gra ono słabo, bo w zasadzie gra 

przyzwoicie. Ja się zwyczajnie spodziewałem po nim więcej. Szczególnie, że cena w okolicach 

600 zł też do tego skłania.

Bose robi pierwszy krok w kierunku młodszej klienteli. Na razie wykonali głośnik wyglądający 

tak, jak oczekuje tego ta grupa docelowa. Szkoda, że zapomnieli dać do środka tego, do czego 

przyzwyczaiła nas ich marka – świetnego dźwięku. Wbrew pozorom młodzi ludzie oczekują nie 

tylko „młodego” wyglądu, ale również powodującego dreszcze dźwięku, szczególnie w dobie 

bezstratnych systemów streamingu muzyki.

Głośnik Bose SoundLink Colour

Bose            
SoundLink Colour
Wymiary głośnika 13,4 × 12,8 × 5,3 cm 
(wys. × szer. × gł.)

Masa: 0,57 kg

Wejścia/wyjścia: 3,5 mm wejście 
dodatkowe, gniazdo micro-USB

Zasięg komunikacji bezprzewodowej: 
do 9 m

Czas pracy akumulatora: do 8 godz.

@norbertcala 

http://www.twitter.com/norbertcala


NIMBLSTAND DLA 
IPADA

W moje ręce wpadło bardzo interesujące urządzenie. Jak wiecie, lubię korzystać z iPada 

i potrafię codziennie wykończyć mu baterię. To w zasadzie mój główny komputer, patrząc 

na to, ile czasu z nim spędzam. Do mojego służbowego workflow wymagana jest jednak 

klawiatura i tak po prawdzie to przeszkadza mi tylko jedna rzecz w pisaniu na iPadzie – brak 

możliwości uzyskiwania polskich znaków za pomocą prawego klawisza Command zamiast 

Option. Pod OS X mam je zamienione miejscami dzięki programowi Karabiner i trudno mi 

się bez tego pisze, ale idzie się przyzwyczaić. Tylko kciuk boli.

WOJTEK PIETRUSIEWICZ
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Próbowałem wielu rozwiązań na korzystanie 

z iPada i klawiatury. Moim ulubionym z dotych-

czasowych było korzystanie z osobnego stoja-

ka na iPada (konkretnie Stumpa) i Apple Wireless 

Keyboard na kolanach. Niestety takie rozwiąza-

nie wymagało miejsca, w którym mógłbym iPa-

da ustawić tak, aby go widzieć. Zazwyczaj nie 

miałem z tym problemu, ale niestety, od czasu 

do czasu było to utrudnione. Nie wyobrażam so-

bie w każdym razie innej klawiatury niż Apple  

Wireless – jestem do niej tak przyzwyczajony, 

że pisanie na jakiejkolwiek innej jest ogromnym 

utrapieniem. Taki zestaw bez problemów miesz-

czę w swojej torbie, a całość waży mniej niż Mac-

Book Air 11,6".

Nimblstand rozwiązuje powyższy problem, ale 

wprowadza kolejny – muszę go rozmontować, 

aby zmieścić się do mojego STM Scout XS. Ale 

może zacznę od początku…

Nimblstand dla iPada
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Nimblstand to kawałek plastiku, który został uformowany w interesujący sposób. Najważ-

niejszym elementem jest górna szczelina, do której wkłada się iPada – tak właściwie są to 

dwie szczeliny, które umożliwiają włożenie go „od przodu” lub „od tyłu”. Celowo umieściłem 

to w cudzysłowie, bo przód i tył jest pojęciem względnym – każdy ma w końcu inne potrze-

by. Jest też pusty cylinder, w który wsuwa się klawiaturę Apple Wireless, dzięki czemu sta-

je się ona częścią Nimblstand – nie jest to jednak obowiązkowe. To urządzenie służy zatem 

jako stojak dla iPada, gdy obsługujemy go palcem, lub robi z niego prawie laptopa, którego 

możemy z powodzeniem używać na kolanach. Ma też dodatkowy element, który stabilizuje 

go na kolanach, ale można go z powodzeniem wyjąć, gdy korzystamy z niego odwrotnie.

Na początku trochę martwiłem się, że iPad z niego wypadnie i zapewne takie zagroże-

nie istnieje przy nieostrożnym użytkowaniu, ale po paru godzinach już nie miałem takich 

obaw. Można go ustawiać w obu orientacjach – poziomej i pionowej – i sam stabilizuje się 

Nimblstand dla iPada
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swoją wagą, dociskając się do brzegów 

szczeliny. Kilka moich tekstów do tego 

numeru napisałem właśnie za jego pomo-

cą i jestem pod wrażeniem, że dopiero te-

raz ktoś na to wpadł – proste, a zarazem 

genialne. Ma też tylko dwie wady – muszę 

wysunąć z Nimblstanda klawiaturę, aby 

móc ją spakować do mojej niewielkiej tor-

by i plastik nie jest najwyższych lotów (ale 

za to solidny).

Nimblstand jest dostępny obecnie tylko za pośrednictwem strony producen-

ta i można go kupić w dwóch wersjach – ze stylusem Wacom Bamboo lub bez. 

W komplecie są również specjalne gumki, które montuje się, jeśli chcemy korzy-

stać z iPada mini, mini 2, mini 3, Air oraz Air 2. Chodzi o ramkę tych modeli – jest 

cieńsza i trzeba go nieznacznie podnieść, aby ekran nie był zakryty.

To obecnie najlepsze rozwiązanie, jakie testowałem od dłuższego czasu i zdecy-

dowanie wygodniejsze (chociaż nie tak kompaktowe) niż korzystanie z klawiatur 

na magnesach. Klawiatura musi być pełnowymiarowa i nie może być kompromi-

sem, jeśli na niej dużo piszemy – to w końcu podstawowe narzędzie.

Ceny:
Nimblestand: 39,99 USD
Nimblestand + Wacom Bamboo: 56,99 USD

Nie wyobrażam sobie w każdym 
razie innej klawiatury niż Apple 
Wireless – jestem do niej tak 
przyzwyczajony, że pisanie 
na jakiejkolwiek innej jest 
ogromnym utrapieniem.

Nimblstand dla iPada

@morid1n 

http://sare.pl
http://www.twitter.com/morid1n
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D-LINK DIR-880L 
I DWA-182

Czasy, w których domowa sieć Wi-Fi służy jedynie do dostarczania internetu, dawno 

minęły. Obecnie jest ona znacznie mocniej obciążona streamingiem oraz komunikacją 

między wszelkimi akcesoriami inteligentnego domu. D-Link dostarczył do redakcji 

sprzęt, który jest w stanie to wszystko opanować.

PAWEŁ HAĆ

DIR-880L
Testowany router to DIR-880L, czyli model z najwyższej półki D-Link, zarówno jakościowej, jak 

i cenowej. Urządzenie potrafi generować jednocześnie dwie sieci bezprzewodowe, można łą-

czyć się z nim za pośrednictwem aplikacji na smartfony, a także udostępniać dane z podłączo-

nych przez USB nośników pamięci. Rozwinę to później, teraz natomiast przejdę do wyglądu, bo 

zdecydowanie jest o czym pisać. Router jest ogromny – zajmuje sporo więcej miejsca niż więk-
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szość urządzeń tego typu. Ma błyszczącą, białą obudowę, z której tyłu wystają trzy wielkie an-

teny kierunkowe. Oprócz pięciu portów Ethernet urządzenie posiada dwa gniazda USB (jedno 

w standardzie 2.0 oraz jedno 3.0) oraz przycisk WPS do szybkiego połączenia z istniejącą siecią 

i wyłącznik (to wcale nie jest oczywisty element, a czasem się przydaje). Na górnej części obudo-

wy umieszczono diody, które sygnalizują działanie poszczególnych funkcji, przy czym rozdzielo-

no wskazywanie pracy sieci 5 GHz oraz 2,4 GHz. Niestety, świecą bardzo mocno, więc w nocy ro-

uter przypomina dwudziestoletnie bmw po tuningu optycznym.

DIR-880L zastąpił mi router, którego używam na co dzień, stąd też musiałem go na nowo skon-

figurować. Uruchomienie jest banalne, nie trzeba nawet podłączać się kablem, Wi-Fi jest od 

razu włączone. Cały proces konfiguracji przeprowadziłem z poziomu iPhone’a, na dodatek zajął 

mi minutę. A może i mniej. Z poziomu jednego ekranu zmieniamy nazwy i hasła obu sieci bez-

przewodowych, wcześniej ustawiamy tylko hasło dostępu do konfiguracji routera. Wybieramy 

też typ połączenia z internetem (każdy rodzaj jest jasno opisany, nie sposób nie wiedzieć, któ-

rą opcję zaznaczyć). Menu jest równie schludne – komunikacja pomiędzy routerem a internetem 

i podłączonymi urządzeniami została przedstawiona graficznie i opatrzona stosownymi komen-

tarzami. Wiem, że zaawansowany użytkownik nawet nie zwróci na to uwagi, jednak router to 

produkt masowy, więc musi być prosty w obsłudze. Programiści D-Link zadbali o to, by prosto-

ta nie kończyła się na głównym ekranie – wszystkie informacje odnośnie parametrów sieci, po-

łączenia i konfiguracji pokazane są w najprostszej możliwej formie. Ustawianie priorytetu urzą-

dzeń w QoS polega na przesuwaniu kafelków do okienek oznaczających trzy poziomy ważności, 

przekierowywanie portów i blokowanie witryn to kwe-

stia wypełnienia bardzo prostych formularzy, a aktuali-

zacja oprogramowania to jedynie dwa kliknięcia. Nie ma 

wielopoziomowych menu, stałego odświeżania i gubie-

nia się w oznaczeniach. Tu jest prosto i ładnie, dokład-

nie tak, jak większość użytkowników oczekuje. Oprócz 

wymienionych funkcji, DIR-880L posiada również fire-

wall, a także możliwość ustawienia dynamicznego adre-

su DNS i serwera VPN.

Cały proces konfiguracji 
przeprowadziłem z poziomu 
iPhone’a, na dodatek zajął mi 
minutę. A może i mniej.

D-Link DIR-880L i DWA-182
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Jak już wspominałem, router pracuje jednocześnie w sieci 2,4 oraz 5 GHz, w standardzie 802.11 

a/b/g/n/ac, wykorzystuje też technologię SmartBeam, polepszającą zasięg i jakość działania Wi-

-Fi. W stosunku do mojego poprzedniego routera odczułem znaczną poprawę działania sie-

ci, szczególnie w miejscach, gdzie miałem słaby zasięg. Teraz w całym mieszkaniu zasięg jest 

na tyle dobry, że pozwala na płynny streaming dużych ilości danych (można nawet komforto-

wo grać przez AirPlay na Apple TV), nie mam też absolutnie żadnych problemów ze zrywaniem 

połączenia. Dzięki temu, że generowana jest również sieć 2,4 GHz, mogę korzystać ze starszych 

urządzeń, a także tych nowych, w których producent postanowił oszczędzić na podzespołach 

(tak, piszę to do Was, inżynierowie od PlayStation 4). Szybka sieć przydaje się też do streamingu 

mediów zapisanych na dyskach podłączonych do USB routera. Dzięki zastosowaniu USB w stan-

dardzie 3.0 transfer danych jest bardzo szybki – film w rozdzielczości 1080p oglądałem bez naj-

mniejszego zacięcia, na dodatek po przewinięciu zaczynał odtwarzać się natychmiast. Jest 

jednak jedno poważne ograniczenie – format exFAT nie jest obsługiwany, stąd też wielkość po-

jedynczego pliku umieszczonego na dysku jest ograniczona do 4 GB. Dane z dysków mogą być 

udostępniane przez protokół SMB lub też DLNA, dodatkowo mamy do nich dostęp za pośred-

nictwem specjalnej aplikacji SharePort na iOS. Jest co prawda brzydka jak noc, ale spełnia swoją 

rolę. Na dodatek dane dostępne są też poza siecią domową. Dziwi mnie jednak, że do zarządza-

nia routerem konieczne jest pobranie oddzielnej aplikacji, która na dodatek różni się wyglądem 

(została dostosowana do iOS 8). Drugi program, nazwany mydlink Lite, pozwala nadzorować 

pracę sieci. Pokazuje aktualną prędkość transmisji danych, liczbę połączonych z siecią urządzeń, 

a także adresy serwerów, z którymi się łączą. Można też z jej poziomu włączyć lub wyłączyć Wi-

-Fi, a także zmienić nazwę sieci. To całkiem sporo, jednak wolałbym, by obie aplikacje były ze 

sobą zintegrowane (zwłaszcza że służą do obsługi tego samego urządzenia).

DWA-182
Wiele starszych komputerów nie posiada karty sieciowej, która obsługuje sieci na częstotli-

wości 5 GHz. DWA-182 stanowi rozwiązanie tego problemu. Jest to niewielka, zewnętrzna kar-

ta sieciowa na USB, której zadaniem jest umożliwienie komunikacji za pośrednictwem sieci 

D-Link DIR-880L i DWA-182
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o wyższej prędkości transferu. Obudowa urządzenia jest 

dość duża i szeroka, więc może blokować sąsiednie porty 

komputera, gdy karta jest podłączona. Do uruchomienia 

wymagana jest instalacja sterowników – nie ma jednak 

jeszcze wersji zgodnej z OS X 10.10 Yosemite. Po instala-

cji wystarczy uruchomić aplikację, służącą do zarządzania 

połączeniem.

Karta posiada funkcję WPS, która znacznie ułatwia nawią-

zanie połączenia z siecią. Wciskamy przycisk na karcie oraz 

na routerze, by zaczęły się komunikować. Połączenie przez 

aplikację jest równie proste. Z listy wybieramy sieć, wpi-

sujemy hasło i… tyle. Program pokazuje podstawowe pa-

rametry połączenia, czyli siłę sygnału, rodzaj szyfrowania 

oraz adres MAC. Działanie karty jest wzorowe, połączenie 

nie jest zrywane. Antena ma też dużą czułość – odbiera na-

wet dość słaby sygnał.

Podsumowanie
Szybka sieć jest niezwykle ważna – coraz częściej korzystamy z urządzeń mobilnych z pamięcią 

o stosunkowo małej pojemności, stąd też multimedia przerzucamy na sieciowe dyski. DIR-880L 

pozwala korzystać z nich bez żadnych ograniczeń, na dodatek jego interfejs jest banalnie prosty 

w obsłudze. Komputery mogą natomiast wspomóc się kartą DWA-182. Te dwa urządzenia wy-

starczą, by nawet starsze urządzenia korzystały z dobrodziejstw szybkich sieci.

Dane z dysków 
mogą być 
udostępniane 
przez protokół 
SMB lub też DLNA, 
dodatkowo mamy 
do nich dostęp za 
pośrednictwem 
specjalnej aplikacji 
SharePort na iOS.

D-Link DIR-880L i DWA-182

DWA-182       
Design: 2/6

Jakość wykonania: 3/6

Oprogramowanie: 4/6

Wydajność: 4,5/6

Cena:  179 zł

DIR-880L        
Design: 4/6

Jakość wykonania: 4/6

Oprogramowanie: 5/6

Wydajność: 5/6

Cena:  685 zł

@pawelhac 

http://www.twitter.com/pawelhac
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LUXA2 P-MEGA

Wyobraźcie sobie, że w okolicy przerwano dostawy prądu. Akurat w momencie, gdy 

kończycie maraton „Breaking Bad” i zostały Wam do obejrzenia ostatnie trzy odcinki, 

a bateria iPada… pada. Jeśli Was to przeraża, to P-MEGA dla Was. Bo jest mega.

PAWEŁ HAĆ

LUXA2 P-MEGA
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Miałem do czynienia już z najróżniejszymi power bankami: wbudowanymi w urządzenie o in-

nych funkcjach, zintegrowanymi z obudowami, a także wyspecjalizowanymi wyłącznie w kie-

runku dostarczania energii. Czegoś takiego jak P-MEGA nigdy jednak nie widziałem. Akumula-

tor (to bardzo trafne określenie, uwierzcie) ma obudowę w kształcie sześcianu o wymiarach 

10 × 10 × 10 cm, jest więc duża i dość nieporęczna. Nijak nie mieści się w torbie, którą noszę na 

co dzień, nie jest to jednak do końca urządzenie stworzone do użytku mobilnego. Do kompletu 

dodawane jest etui z ekologicznej skóry do przenoszenia, w sam raz, jeżeli zdecydujecie się za-

pakować power bank do walizki. Obudowę P-MEGA wykonano z kiepskiej jakości plastiku, bar-

dzo łatwo się rysuje, a do tego trzeszczy. Na spodzie znalazły się nawet cztery gumowe pod-

stawki, niestety jedną z nich niemal natychmiast zgubiłem (a może i w ogóle jej nie było). Górna 

część urządzenia posiada świecący na niebiesko element, sygnalizujący pracę urządzenia. Pod-

czas ładowania jego światło pulsuje, ale można wyłączyć ten efekt. Na górze, pod plastikiem, 

ukryto natomiast cztery diody wskazujące poziom naładowania urządzenia.

Porty USB do ładowania rozmieszczone zostały na dwóch bokach, w dość dużych odległo-

ściach od siebie. Po jednej stronie umieszczono wyjścia 1-amperowe, po drugiej natomiast 

2-amperowe. Dzięki temu na wyjściu otrzymujemy nawet 10 W, co pozwala szybko naładować 

LUXA2 P-MEGA
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iPada, a także nowe iPhone’y, które potrafią wykorzystać do ładowania tak dużą moc. Łącz-

nie do dyspozycji oddano aż sześć portów USB, po trzy każdego rodzaju. Czyli można łado-

wać naraz nawet sześć urządzeń. Sześć. W tym trzy iPady. Bateria ma gigantyczną pojemność 

41 600 mAh, co nawet przy sprawności około 70% daje kilkunastokrotne naładowanie smartfo-

na i trzykrotne naładowanie tabletu. Wyjeżdżacie więc na tydzień w Bieszczady, zabieracie P-

-MEGA, a po powrocie korzystacie z niego jeszcze przez kilka dni. To jest niesamowite. Olbrzy-

mia pojemność okupiona została koniecznością ładowania urządzenia bezpośrednio z gniazda 

sieciowego. Czas zapełnienia akumulatora również jest długi, pełne ładowanie trwa aż 12 go-

dzin. Jeśli sprzęt nie jest używany przez kilkanaście dni, to potrafi się też sam rozładować.

P-MEGA to nie urządzenie dla wszystkich. Jego wymiary oraz waga sprawiają, że używanie go mo-

bilnie staje się całkowicie niewygodne. Podczas wyjazdów w kilka osób jest jednak niezastąpione 

– postawione na stole może służyć za źródło energii kilku osobom jednocześnie. Jedna osoba nie 

jest w stanie zużyć tak dużo energii. A jeśli już spróbuje, to potrzeba na to naprawdę wiele czasu.

LUXA2 P-MEGA

LUXA2 P-MEGA        
Design: 3,5/6

Jakość wykonania: 2/6

Oprogramowanie: n/d

Wydajność: 5,5/6

Cena:  659 zł

@pawelhac 

http://www.twitter.com/pawelhac
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VAX BARCELONA 
BASIC MESSENGER

Gdy szukam nowej torby, rozglądam się zazwyczaj za modelem przeznaczonym 

do noszenia komputera, a przy okazji nieźle sprawdzającym się na co dzień. Basic 

Messenger od VAX jest zupełnie inny – to codzienna torba, która dodatkowo może 

służyć do transportu elektroniki.

PAWEŁ HAĆ
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VAX Barcelona specjalizuje się w produkcji nietuzinkowo wyglądających toreb oraz etui do 

różnorakich urządzeń. Nazwa Basic Messenger sugeruje, że model ten będzie dość pro-

sty, a jednocześnie niewyróżniający się niczym szczególnym. Nic jednak bardziej mylne-

go – torba natychmiast przykuwa wzrok, a to za sprawą materiału, jakim została pokryta. 

Jest to elastyczne, nieprzepuszczające wody, gładkie tworzywo sztuczne, przypominające 

odrobinę folię, jednak jest bardzo wytrzymałe i odporne na zabrudzenia. Jego powierzch-

nia błyszczy się niesamowicie, co czyni je wyjątkowym na tle eleganckich, ale jednak sza-

rych toreb. Basic Messenger ma też dość pokaźne wymiary, pozwalające przenosić w nim 

nie tylko naprawdę duży komputer, ale 

też dużo, dużo większe rzeczy.

Torba nie ma typowo laptopowej kon-

strukcji. Jej ściany nie zostały zbyt moc-

no usztywnione, tak że pierwszy lepszy 

upadek może uszkodzić jej zawartość. 

Główna, zamykana na dużą klapę kie-

VAX Barcelona Basic Messenger

Jego powierzchnia błyszczy 
się niesamowicie, co czyni je 
wyjątkowym na tle eleganckich, 
ale jednak szarych toreb.
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szeń, posiada wydzielone miejsce na laptopa, płaską kieszeń na rzep, a także ogromną 

komorę. W praktyce część na komputer można całkowicie złożyć, by uzyskać maksimum 

miejsca na inne rzeczy. Torba posiada też dwie mniejsze kieszenie na rzep z przodu, dwie 

małe na suwak na bokach, a także jedną na klapie. Żadna z nich nie pomieści jednak zbyt 

wiele. Basic Messenger jest zdecydowanie torbą, do której MacBooka wrzucamy jedynie 

przy okazji, natomiast może z powodzeniem służyć do transportu wszystkiego – lapto-

powe elementy w niczym nie przeszkadzają. Z powodzeniem spakowałem do niej Play-

Station 3 w nie najmniejszej wersji, do tego kilka pudełek z grami, pady, kable, aparat i kil-

ka drobiazgów. Co ważne, nie miałem żadnego problemu z zamknięciem klapy, ponieważ 

oprócz rzepów, mogę zapiąć ją na dwie klamry. Pomimo sporej wagi bagażu i noszenia 

go przez dłuższy czas, nie odczuwałem szczególnie dużego dyskomfortu. Szeroki, regulo-

wany pasek, zaczepiony na stałe na dwóch końcach torby, pozwolił dobrze rozłożyć ciężar 

na całym ramieniu. Wracając jednak do zastosowań typowo komputerowych – tu nie jest 

już najlepiej. Mój 13-calowy MacBook przesuwał się w wydzielonej kieszeni, obawiałem się 

też, że przy lekkim uderzeniu, choćby o słupek w autobusie, może się uszkodzić. Dopiero 

zapakowanie komputera w dodatkowe etui za-

pewni dobrą ochronę, nie jest to jednak ani tro-

chę wygodne. Nie ma też tak właściwie miejsca, 

gdzie można posegregować akcesoria pokroju 

zasilacza, dodatkowej baterii, zewnętrznego na-

pędu czy dodatkowego okablowania. Mniejsze 

kieszonki są… cóż, za małe, w dużej natomiast 

wszystko się miesza.

Mam spory problem z oceną Basic Messenge-

ra. Z jednej strony wygląda doskonale i jest nie-

samowicie wygodny, z drugiej jednak kom-

pletnie nie sprawdza się jako torba na laptopa 

(a dokładnie takie przeznaczenie deklaruje pro-

ducent). Mocnym argumentem „za” jest jej cena 

– za niespełna 140 zł dostajemy świetny, wyso-

kiej jakości produkt. Jako druga, dodatkowa tor-

ba, jest więc idealna.

VAX Barcelona Basic Messenger

VAX Barcelona                    
Basic Messenger
Design: 4/6

Jakość wykonania: 5/6

Oprogramowanie: n/d

Wydajność: 3,5/6

Cena:  139 zł @pawelhac 

http://www.twitter.com/pawelhac
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CREATIVE MUVO 
MINI

Firmy Creative nie trzeba przedstawiać chyba nikomu. W wielu domach głośniki tej 

firmy zaopatrują w dźwięk użytkowników przeróżnych komputerów. Model, który dotarł 

do mnie, ma za zadanie zachęcić do wyjścia na zewnątrz.

MACIEJ SKRZYPCZAK
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Creative MUVO mini, bo to o ten produkt chodzi, to przenośny głośnik bezprzewodowy. 

Z wyglądu przypomina trochę stojącą na boku sztabkę o wymiarach 190 × 37 × 59 mm. Do-

stępny jest w czterech wariantach kolorystycznych: czarnym, białym, czerwonym i niebie-

skim. U góry znajdują się cztery przyciski: włączania, parowania oraz dwa do regulacji pozio-

mu dźwięku. Pod maską natomiast znajdziemy dwa głośniki oraz specjalną membranę, która 

ma dostarczać dźwięków niskotonowych. Muszę przyznać, że razem daje to całkiem nie-

zły efekt. Oczywiście nie ma co oczekiwać super jakości (szczególnie przy mocno basowych 

utworach), ale ogólnie jest dobrze.

Głośnik od Creative posiada certyfikat IP66, jest więc wodoodporny. Co prawda nie zabierze-

my go pod wodę (w sumie kto by chciał to robić, prawda?), ale przynajmniej nie musimy się 

obawiać, że zła, mokra pogoda czy pluski znajomych w basenie popsują nasz sprzęt. W ta-

kiej sytuacji wystarczy tylko otrzepać głośnik i dać mu trochę wyschnąć.

MUVO mini łączy się z urządzeniami na trzy sposoby – tradycyjnie, czyli przez podpięcie 

do wejścia AUX 3,5 mm; za pomocą NFC lub bardziej przyjaznym użytkownikom iSprzę-

tu sposobem – przez Bluetooth. W przypadku tej ostatniej technologii mamy do czynie-

nia z Bluetooth 4.0, co − jak wiadomo − ma ogromny wpływ na niskie zużycie energii. A jak 

jesteśmy już przy energii – bardzo mile zaskoczył mnie czas pracy tego głośnika – tak jak po-

daje producent, możemy liczyć na 10 godzin grania. Wytrzyma więc niemal na każdej małej 

imprezie. A jak bateria się wyczerpie, to bez problemu naładujemy urządzenie, podłączając 

do niego kabel micro-USB (w zestawie) z ładowarką (której nie ma w zestawie).

Creative MUVO mini
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Ostatnią rzeczą, o jakiej należy wspo-

mnieć, jest dodatkowa funkcja, jaką głośnik 

od Creative może pełnić. Chodzi mianowi-

cie o możliwość prowadzenia przy pomocy 

MUVO mini rozmów telefonicznych. U góry 

urządzenia znajduje się wbudowany mikro-

fon, który potrafi dość wyraźnie zebrać roz-

mówcę stojącego nawet parę metrów dalej.

Podsumowując, Creative MUVO mini to bar-

dzo dobry głośnik, choć z pewnością znaj-

dą się lepsze. Może nie nadaje się jako głów-

ne nagłośnienie w domu, ale na zewnątrz 

sprawdzi się już dużo lepiej. Nie bez znacze-

nia jest również wodoodporność oraz wy-

śmienity czas pracy. Zdecydowanie polecam!

Creative MUVO mini        
Design: 5/6

Jakość wykonania: 5/6

Oprogramowanie: n/d

Wydajność: 4/6

Cena: 289 zł

Producent: Creative @mcskrzypczak 

Creative MUVO mini

http://pl.creative.com/p/speakers/creative-muvo-mini
http://www.twitter.com/mcskrzypczak


QNAP TS-451 
– ZAMIAST APPLE TV LUB RAZEM Z NIM

Ten NAS gości już u mnie w domu ponad dwa miesiące i w końcu miałem okazję 

dokładnie przetestować, jak działają w nim funkcje wideo. Niedawno posłuszeństwa 

odmówił mój Apple TV – wpadł w boot loop – i o ile przywrócenie go do pełnej 

sprawności nie powinno być problematyczne, bo zakładam, że wystarczy zrobić restore 

za pomocą iTunes do najnowszej wersji iOS, to prostsze okazało się wykorzystanie do 

tego celu QNAP-a.

WOJTEK PIETRUSIEWICZ
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Razem z Apple TV
QNAP wspiera AirPlay i o ile początkowo miałem 

problemy z jego uruchomieniem, okazało się to bu-

giem, który został naprawiony w nowej wersji firm-

ware’u. Miesiąc temu, kiedy Apple TV jeszcze działał, 

mieliśmy ochotę na obejrzenie serialu „The Sopra-

nos” – klasyka, którą polecam każdemu i jednocze-

śnie drugi najlepszy serial, jaki kiedykolwiek powstał 

(oczywiście moim skromnym zdaniem). Jako że sta-

ram się wszystkie nasze płyty DVD i Blu-ray ripo-

wać do plików, to dotychczas zajmowały one miej-

sce na zewnętrznym HDD. Oglądanie rozpoczęliśmy 

od streamowania obrazu z TSĖ451 do Apple TV przez 

Wi-Fi – wszystko działało bez zarzutu, a odtwarza-

niem sterowałem z komputera, co sprowadzało się 

jego uruchomienia zaraz po wybraniu z listy Apple 

TV. Można to też robić z poziomu aplikacji Qfile dla 

iOS. Niestety gdy Apple TV odmówiło współpracy, 

natychmiast podłączyłem kabel HDMI do tylnego 

złącza w QNAP-ie i z panelu administratora zainsta-

lowałem aplikację XMBC.

Zamiast Apple TV
XMBC to najprościej mówiąc aplikacja, która stano-

wi centrum sterowania dla naszych multimediów. Ma 

dostęp do zawartości NAS-a i automatycznie dzie-

li treści na zdjęcia, audio i wideo. Poniekąd moż-

na przyjąć, że to takie Apple TV z dyskiem twardym 

w środku (a raczej czterema). Różnica jednak pole-

ga na tym, że jest zdecydowanie bardziej rozbudo-

wana. Można zmieniać jej wygląd przez pobieranie 

motywów z internetu (nawet jest jeden wzorowany 

na Apple TV), ale to tylko czubek góry lodowej. Jako 

że nie hardcode’uję napisów na wideo przy ripowa-

niu filmów, to muszę ich potem szukać w internecie. 

QNAP robi to automatycznie i jedyną przeszkodą jest 

QNAP TS-451 – zamiast Apple TV lub razem z nim
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fakt, że musiałem kodowanie w ustawieniach zmienić 

na „nasze”, aby nie wyświetlał krzaczków zamiast pol-

skich znaków.

XMBC można sterować na trzy sposoby – za pomocą 

specjalnego pilota do QNAP (trzeba go kupić oddziel-

nie), wykorzystując przeglądarkę www (domyślnie na 

porcie 8089) lub przy pomocy aplikacji dla iOS (Qre-

mote). Naturalnie zdecydowałem się na zainstalowa-

nie jej na iPhonie – mam go przecież zawsze ze sobą 

lub w pobliżu. Korzystałem z podobnych rozwiązań 

dla markowych amplitunerów i wzmacniaczy, i zawsze 

frustrowało mnie opóźnienie w reakcji na komendę. 

Tutaj to nie występuje. Pomimo że Qremote jest funk-

cjonalny, to niestety nie jest ładny (mówię to bardzo 

delikatnie). Co więcej, nie jest też wyglądem dostoso-

wany do iOS 7/8, więc wygląda jak produkt z zamierz-

chłych czasów. Nie przeszkadza mi to specjalnie, bo 

spędzam w nim bardzo niewiele czasu, niemniej jed-

nak bardzo chciałbym, aby QNAP dostosował go do 

dzisiejszego wyglądu iOS. Przy okazji może pomogliby 

Tapbots w końcu wypuścić Tweetbot 3 dla iPada?

Lenistwo
QNAP znakomicie zastąpił mi Apple TV i co ciekawe, 

nie spieszy mi się zupełnie do przywrócenia tego dru-

giego do życia. Szkoda tylko, że funkcja odtwarzania 

obrazu i muzyki z iPhone’a lub iPada przez AirPlay wy-

maga uruchomienia XMBC, który to umożliwia – nie-

potrzebna strata czasu. Trochę się czepiam, bo to nie 

wina samego QNAP-a, który domyślnie takiej możli-

wości nie oferuje. Oczywiście często wypożyczamy 

filmy bezpośrednio na Apple TV, więc w końcu zosta-

nę zmuszony do jego reanimacji (jak tylko skończymy 

„The Sopranos”), ale tymczasem wdzięcznie nazwany 

TSĖ451 spełnia pokładane w nim nadzieje.

QNAP TS-451 – zamiast Apple TV lub razem z nim

XMBC można sterować na trzy 
sposoby – za pomocą specjalnego 
pilota do QNAP, wykorzystując 
przeglądarkę www lub przy 
pomocy aplikacji dla iOS.

@morid1n 

http://www.twitter.com/morid1n


STEELSERIES 
STRATUS WIRELESS GAMING CONTROLLER

Na wstępie mojej recenzji chcę zacytować słowa producenta: „Doskonały sprzęt 

pozwoli Ci czerpać tyle przyjemności z grania, ile sama gra na to pozwala”. 

W tym artykule przedstawię za i przeciw gadżetu. Czy prawdą są słowa, że „wraz 

z bezprzewodowym kontrolerem Stratus, SteelSeries oddaje w nasze ręce całkowicie 

nowy wymiar rozgrywki mobilnej”? Przekonajmy się.

KAMIL DYRTKOWSKI
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Co to jest SteelSeries Stratus Wi-
reless Gaming Controller
Jest to minipad przeznaczony dla przenośnych 

urządzeń firmy Apple. Mimo zminiaturyzowa-

nego rozmiaru producentowi udało się zacho-

wać wszystkie funkcje oryginalnych padów do 

gry. Urządzenie posiada przyciski odpowiada-

jące najpopularniejszym kontrolerom na Play-

Station czy na XBoksa. Założeniem producenta 

było stworzenie bezprzewodowego pada, który 

można włożyć do kieszeni lub torby. Ma on to-

warzyszyć graczom w podróży.

Funkcjonalność urządzenia
Dzięki uprzejmości działu marketingu firmy Steel-

Series nasz magazyn ma możliwość przetesto-

wania tego niezwykłego urządzenia. Cieszę się 

bardzo, że przypadło to w udziale właśnie mnie.

Pierwsze wrażenie
Stratus Wireless jest rzeczywiście miniaturką pada konsolowego. Solidnie skonstruowana 

obudowa dobrze układa się w dłoniach. Klawisze mają matową powierzchnię, dzięki cze-

mu nie ślizgają się pod palcami. Gałki analogowe są pokryte gumą, podobnie jak w pa-

dzie Dual Shock 2 do PS2. Co ważne, pod spodem kontrolera także znajdują się gumowe 

elementy, zapobiegające powstawaniu poślizgu. Dodatek do urządzenia stanowi plastiko-

wa osłona, która chroni szczeliny przed dostawaniem się tam kurzu z kieszeni – mały gest 

producenta pokazujący, że dba on o użytkowników. Jest to zarazem czynnik dający do 

zrozumienia, że otrzymujemy produkt najwyższej jakości, który na pewno przeszedł wiele 

testów (chociażby symulację kieszeni).

Pad firmy SteelSeries łączy się z naszymi iUrządzeniami (iPod, iPhone, iPad) za pomocą 

Bluetooth, nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania.

Okiem gamera
SteelSeries Stratus Wireless Gaming Controller działa z masą najpopularniejszych tytu-

łów dostępnych w App Store. Są to m.in. Fifa 15, GTA: San Andreas, Bastion, World of Tanks 

SteelSeries Stratus Wireless Gaming Controller
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Blitz, Asphalt 8, Dungeon Hunter 4 itd. (wszyst-

kie tytuły dostępne na stronie steelseries. Wie-

rząc w zapewnienia, czekamy na kolejne setki 

i nawet tysiące gier przystosowanych to kontro-

lera. A przechodząc już do odczuwania przyjem-

ności z grania, to najważniejsze zdanie obrazu-

jące jakość pada zamieszczone jest na stronie 

producenta. Cytując: „Przyciski użyte w Stratu-

sie to nie jakieś przeciętne komponenty. Żeby 

naprawdę oddać takie same odczucia płynące 

z rozgrywki, jak przy używaniu padów konsolo-

wych, wszystkie przyciski są analogowe. Oznacza 

to, że w zależności od tego, ile siły użyjesz, wci-

śnięcie przycisku w grze zostanie odpowiednio 

odnotowane”.

SteelSeries Stratus Wireless Gaming Controller
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Testy
Na samym początku muszę powiedzieć, że nie 

sposób się oprzeć pozytywnemu wrażeniu zwią-

zanemu z graniem tym padem.

Na pierwszy rzut niech pójdą tutaj gry wyści-

gowe (testowałem na Asphalt 8 oraz na Angry 

Birds Racing). Korzystanie z dodatkowego pada 

daje nam wiele możliwości i nieopisaną przyjem-

ność z gry. Teraz nie musisz skupiać się na pro-

zaicznych czynnościach – szukaniu odpowied-

niego klawisza (gazu, turbo, hamulca) na ekranie 

tabletu, nie musisz trzymać przez długi czas iU-

rządzenia w rękach podczas grania, możesz je-

dynie wziąć swój pad i oddać się samej przyjem-

ności grania z idealnie rozłożonymi klawiszami 

ruchu oraz gałką analogową (podczas wchodze-

nia w zakręt nie robisz tego na raty – używasz 

gałki, którą przekręcasz zgodnie z intensywno-

ścią zakrętu – to uczucie nigdy dotąd niespoty-

kane na urządzeniach przenośnych). Podczas wy-

ścigu koncentrujesz się wyłącznie na trasie jazdy. 

Gracz jest w stanie grać, nie dotykając ekranu 

w żadnym aspekcie. Operowanie w menu też jest 

zautomatyzowane i współgra z padem. Te czyn-

ności można porównać do korzystania z przeno-

śnej konsoli PlayStation.

Drugim gatunkiem gier były RPG (Dungeon Hunter 4 oraz Bastion). Przy tych grach frajda 

jest jeszcze większa. Gracz, zamiast beznamiętnie stukać w ekran telefonu lub tabletu, ma 

przyjemność obcowania z padem. Nie wiem, czy mieliście taką sytuację, kiedy bolał Was 

kciuk lewej dłoni od szorowania nim po ekranie (co odpowiadało za poruszanie się posta-

ci). Tutaj tego nie ma. Poruszasz się kontrolerem, każdy spell czy umiejętność to osobny 

klawisz na padzie. Niby nic, ale daje naprawdę wielką frajdę. No i pad ma gumowe gałki! 

Gra Bastion ma bardziej złożony interfejs, więc czasami jest wymagane stuknięcie palcem 

w ekran tabletu.

Doskonały sprzęt pozwoli czerpać 
tyle przyjemności z grania, ile 
sama gra na to pozwala.

SteelSeries Stratus Wireless Gaming Controller



Fifa 15: Gra w Fifę 15 to kwintesencja stosowa-

nia pada. Każde podanie dobrze wymierzo-

ne, każdy strzał dobrze oddany, każdy wślizg 

dobrze wykonany. Każde podanie otrzymu-

je odpowiednią intensywność i moc. Chyba 

każdy z nas borykał się z tym, grając w Fifę na 

tabletach. Teraz to wszystko znika i pozostaje 

sama przyjemność z gry. Czy to nie wspania-

łe? Fifa to jedna z pierwszych gier, którą mu-

sisz kupić, aby cieszyć się w pełni ze Stratus 

Wireless Gaming Controllera.

Wolność: iPad ani iPhone nie zajmuje Ci rąk, 

opiera się o szafkę, biurko lub stoi przy użyciu 

smart covera, a Ty grasz za pomocą Stratus 

Wireless, czy to nie jest wspaniałe? Gwarantu-

ję Ci, że jest.

Zalety Stratus Wireless

• mobilność i mały rozmiar

• niesamowita frajda z gry

• analogowe klawisze

• przystosowany do wielu gier z App Store

• dodatkowa osłona na klawisze

• łączność bezprzewodowa

• przystosowywanie kolejnych gier do 

kontrolera

Wady Stratus Wireless

• nie nadaje się dla graczy o dużych dłoniach

• jeszcze zbyt mało dostępnych gier

www.dyrtkowski.com
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@dyr_k 

SteelSeries Stratus Wireless Gaming Controller

http://dyrtkowski.com
http://www.twitter.com/dyr_k
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SANDISK WIRELESS 
MEDIA DRIVE

Kiedy Apple ogłosiło wydanie najpierw nowych modeli iPhone’ów (6 i 6 Plus), a potem 

nowych iPadów, sporo osób zauważyło „niecne” posunięcie tej firmy – z oferty zniknęły 

modele z 32 GB pamięci. Teraz trzeba wybierać między 16, 64 a 128 GB. I jeśli ktoś 

zdecydował się na ten pierwszy, to szybko może się okazać, że zabraknie mu miejsca.

MACIEJ SKRZYPCZAK



   /   SPRZĘT   /   130

Wyobraźcie sobie taką sytuację – pojechaliście z rodziną na wa-

kacje, wzięliście swojego najnowszego iPhone’a 6 Plus, zaczy-

nacie fotografować przepiękne widoki i filmować różne cie-

kawe sytuacje. W połowie urlopu okazuje się, że w Waszym 

szesnastogigowym telefonie zabrakło miejsca. Co teraz? Kom-

putera nie braliście, bo szkoda miejsca. A może usunąć jakieś 

media? To również nie jest ciekawe wyjście. W takim wypad-

ku pomocnym może się okazać urządzenie od firmy SanDisk 
– Wireless Media Drive.

Jak sama nazwa wskazuje, jest to bezprzewodowy (flashowy) 

dysk przenośny. Występuje w dwóch pojemnościach – 32 i 64 GB, 

stanowi więc solidny zastrzyk dodatkowej pamięci. Żeby tego 

było mało, urządzenie posiada gniazdo kart SDHC/SDXC, moż-

na więc jeszcze bardziej rozszerzyć dostępną przestrzeń. San-

Disk Wireless Media Drive jest do tego filigranowy – jego wy-

miary to 65 × 65 × 13,5 mm, bez problemu zmieścimy go więc 

do kieszeni spodni.

Dysk łączy się z urządzeniami, tworząc własną sieć Wi-Fi, któ-

rą można oczywiście zabezpieczyć przed nieproszonymi gość-

mi. Dalej komunikacja, np. z iUrządzeniami odbywa się przy po-

mocy specjalnej aplikacji (dostępnej również dla urządzeń 

pod kontrolą Androida oraz Kindle Fire). Z komputerem dodat-

kowo można połączyć się kablem, choć w moim przypadku się 

to nie udało, nie wiem czemu, próbowałem kilku różnych ka-

bli, włącznie z tym dołączonym do zestawu… Podejrzewam, że 

to po prostu wina tego egzemplarza. Łączność bezprzewodo-

wa przebiegała jednak cały czas bezproblemowo. Żeby w cza-

sie korzystania z dysku mieć dostęp do internetu, urządzenie 

umożliwia również nawiązanie połączenia z bezprzewodową 

siecią domową.

Aplikacja wyświetla pliki w czterech kategoriach: zdjęcia, filmy, 

muzyka oraz pliki (czyli wszystko razem). W pierwszych trzech 

możemy się przełączać między zasobami dysku i iUrządze-

SanDisk Wireless Media Drive

https://itunes.apple.com/pl/app/sandisk-connect-wireless-media/id646153884?mt=8


   /   SPRZĘT   /   131

nia. Zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku po zazna-

czeniu mediów przeniesiemy je na drugie urządzenie. Łatwo 

się domyślić, że w ten sposób będziemy mogli przenieść swo-

je filmy i zdjęcia z iPhone’a na dysk, dzięki czemu bez obawy 

usuniemy je z telefonu w celu zaoszczędzenia miejsca. A jak 

przy mediach jesteśmy, to warto nadmienić, że SanDisk Wire-

less Media Drive umożliwia wgranie filmów w niemal dowol-

nych formatach, a ich odtwarzanie odbywa się na dwa sposoby: jeśli pliki są natywnie wspierane 

przez iOS (czyli w wielkim skrócie te z rozszerzeniem m4v, mp4 i mov), to odtworzymy je bezpo-

średnio w aplikacji. Jeśli natomiast nie są wspierane domyślnie, to istnieje jeszcze możliwość sko-

rzystania z innych aplikacji wspierających te formaty. Tu jednak pojawia się pewien problem – do 

wyboru mamy bowiem tylko cztery, z góry ustalone programy: VLC (którego już od dłuższe-

go czasu nie ma w App Store), Infuse 3 (który co prawda jest darmowy, ale do odtworzenia nie-

standardowych formatów wymaga wykupienia opcji Pro, a ta kosztuje 8,99 €), It’s Playing (któ-

ry co prawda posiada darmową wersję Lite, ale z poziomu aplikacji SanDisk można uruchomić 

tylko wersję Pro) oraz Real Player  (którym nie udało mi się uruchomić filmu w formacie mkv). 

Całe szczęście, że kiedyś pobrałem VLC dla iOS i trzymam go na komputerze, dzięki czemu mo-

głem przetestować odtwarzanie za pomocą tej aplikacji. I trzeba przyznać, że odbywa się ono 

bezproblemowo.

SanDisk Wireless Media Drive umożliwia nie tylko wymianę plików między iUrządzeniem 

a dyskiem, ale może stanowić również dodatkowe zabezpieczenie, przynajmniej jeśli chodzi 

o listę kontaktów. Z poziomu ustawień aplikacji możemy nie tylko zgrać kontakty, ale również 

je przywrócić. Będąc już przy widoku preferencji, warto odnotować, że w dolnej części ekranu 

mamy wgląd w kolejno: stan baterii dysku, dostępną przestrzeń na nim oraz na karcie pamięci 

(jeśli jest włożona). Ostatnia sprawa to bateria. Według producenta ma wytrzymać 8 godzin od-

twarzania filmów w formacie 720p. I trzeba w to uwierzyć, bo nie udało mi się przysiąść do tak 

długiego maratonu.

Jeśli więc posiadacie iUrządzenie z małą 

ilością pamięci albo po prostu nie chce-

cie zabierać ze sobą wszędzie kompu-

tera, żeby tylko zgrywać na niego mul-

timedia z iPhone’a, to SanDisk Wireless 

Media Drive jest zdecydowanie godnym 

polecenia urządzeniem!

SanDisk Wireless Media Drive

SanDisk Wireless Media Drive       
Design: 4/6

Jakość wykonania: 4,5/6

Oprogramowanie: 4,5/6

Wydajność: 4/6

Cena: ok. 400 zł (64 GB), ok. 250 zł (32 GB)

Producent: SanDisk

SanDisk Wireless Media Drive 
stanowi solidny zastrzyk 
dodatkowej pamięci.

https://itunes.apple.com/pl/app/infuse–3/id577130046?mt=8&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/its-playing-pro/id442839861?mt=8&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/realplayer-cloud-watch-video/id666575946?mt=8&at=11lHMT
http://www.sandisk.com/products/wireless/media-drive/


https://itunes.apple.com/pl/app/oldbooth/id298007500?mt=8
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GRY I PROGRAMY Z APP STORE
NORBERT CAŁA

Dzięki aplikacji MyTaxi łatwo zamówimy taksówkę, prześledzi-

my jej drogę do nas i dowiemy się, ile zapłacimy za kurs. To 

bardzo wygodna funkcja, która przyda się nam zwłaszcza w 

obcym mieście, gdzie moglibyśmy stać się ofiarą naciągaczy. 

Od kilku dni aplikacja jest jeszcze fajniejsza, bo pozwala na 

płatność za przejazd za pomocą potwierdzenia TouchID, czy-

li prawie jak w Apple Pay. Czekamy na apki banków ze wspar-

ciem tej technologii.

Cena:   za darmo       Pobierz

MYTAXI

Muszę nadmienić, że bardzo lubię tego typu programy. Ta-

kie, które łączą w sobie jakieś funkcje informacyjne ze spo-

łecznością. WeatherSignal pokazuje nam na mapie, jakie 

ciśnienie atmosferyczne jest w miejscu, gdzie znajdują się 

osoby mierzące je za pomocą tego programu. Przy okazji 

dowiemy się, czy w pobliżu jest ktoś z iPhone 6 lub 6 Plus. 

W końcu barometr mamy wbudowany na razie wyłącznie 

w tym modelu. Wszystko to w świetnej oprawie graficznej.

Cena:   za darmo      Pobierz

WEATHERSIGNAL

https://itunes.apple.com/pl/app/mytaxi-the-taxi-app/id357852748?mt=8&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/weathersignal-barometer-for/id924529896?mt=8&at=11lHMT
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Trzymanie dokumentów w różnych chmurach oprócz tego, 

że może być niebezpieczne, to jeszcze może być niewygod-

nie. Szczególnie kiedy używamy naprawdę wielu różnych 

serwisów. Przenoszenie dokumentów między nimi to istna 

mordęga. Warto wtedy kupić program iFiles. Daje on dostęp 

do chyba wszystkich chmur, jakie znam. Możemy dowolnie 

kopiować i przenosić dokumenty między nimi oraz oglądać 

zgromadzone tam pliki. Program wart każdego euro. Czasem 

można go dostać w dobrej promocji.

Cena:  3,59 euro       Pobierz

IFILES

Gry i programy z App Store

Jeśli rozwiązywanie zadań z matematyki nie jest czymś, 

co lubicie najbardziej, to PhotoMath jest dla Was. Wystar-

czy zrobić zdjęcie zadania telefonem, a program rozpozna 

je, rozpisze na kroki i poda rozwiązanie. Brzmi banalnie 

i tak jest. Niestety sprawdza się tylko na prostych zada-

niach, które i tak powinniście umieć rozwiązać sami. Efekt 

działania jest dość spektakularny i warto się z aplikacją za-

poznać.

Cena:   za darmo      Pobierz

PHOTOMATH

@norbertcala 

https://itunes.apple.com/pl/app/ifiles/id336683524?mt=8&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/photomath/id919087726?mt=8&at=11lHMT
http://www.twitter.com/norbertcala
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Od paru tygodni mam przyjemność używać nowej wersji PCalc dla Mac, która 

wprowadza nowości znane z wersji dla iOS 8. Wspólnie wspierają najważniejsze 

nowości z Continuity i Extensibility – Handoff, widżety i synchronizację ustawień 

oraz kalkulowanych danych pomiędzy nimi.

Wersja dla Mac do App Store trafiła 

przed zaledwie paroma dniami, a już 

nie wyobrażam sobie lepszego przy-

kładu świetnie działającej aplikacji pod 

Yosemite. Widżet, który możemy do-

dać do bocznego paska Centrum po-

wiadomień, działa na takiej samej 

zasadzie jak ten znany z iOS – może-

my rozpocząć w nim obliczenia, a po 

otwarciu właściwej aplikacji będą one 

dla nas w niej dostępne wraz z historią 

obliczeń i operacji. Sam widżet nie jest 

dla mnie aż tak przydatny jak ten pod 

iOS, bo do prostego rachowania uży-

wam Spotlight, ale od święta sprawdza 

się znakomicie. No i do tego wszyst-

kiego dochodzi Handoff – znakomicie 

sprawdza się pomiędzy iPadem, iPho-

ne’em i MacBookiem.

PCALC DLA MAC
WOJTEK PIETRUSIEWICZ
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Ciekawą funkcją jest możliwość syn-

chronizowania własnych układów po-

między poszczególnymi instalacjami 

PCalc. Cała operacja jest dla nas zupeł-

nie przezroczysta i odbywa się przez 

iCloud.

Jeśli szukacie profesjonalnego kalkula-

tora, to właśnie go znaleźliście – PCalc 

oferuje praktycznie wszystko, a możli-

wość zmiany układów i jego wyglądu 

pozwala mu dostosować się do niemal 

każdej sytuacji i każdego gustu.

PCalc dla iOS — 8,99 euro

PCalc Lite dla iOS — za darmo

PCalc dla Mac — 8,99 euro 

Wspiera najważniejsze 
nowości z Continuity 
i Extensibility – Handoff, 
widżety i synchronizację 
ustawień oraz kalkulowanych 
danych.

No i do tego wszystkiego dochodzi 
Handoff – znakomicie sprawdza się 
pomiędzy iPadem, iPhone’em 
i MacBookiem.

PCalc dla Mac

@morid1n 

https://itunes.apple.com/pl/app/pcalc-the-best-calculator/id284666222?mt=8&at=10lHvd
https://itunes.apple.com/pl/app/pcalc-lite-best-free-calculator/id300311831?mt=8&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/pcalc/id403504866?mt=12&at=11lHMT
http://www.twitter.com/morid1n


https://itunes.apple.com/pl/app/odkrywamy-kenia-2012/id878653220?mt=8&at=11lHMT
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SPECIAL ENQUIRY DETAIL: 
ENGAGED TO KILL

Jeszcze się nie zdarzyło, abym po recenzji pierwszej części gry na łamach iMaga od razu 

recenzował część drugą… ale dziś zrobię wyjątek. Bowiem Special Enquiry Detail: Engaged 

to Kill nie jest zwykłym sequelem – to zupełnie nowa jakość w świecie gier typu „hidden 

objects”. Ale zacznijmy od początku.

KRZYSZTOF MORAWSKI
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Po rozwiązaniu sprawy morderstwa z wyższych 

sfer z udziałem córki jednego z bogatych miesz-

kańców Nowego Jorku, detektywi Turino i La-

monte muszą znów zabrać się do pracy. Tym ra-

zem jednak przyjdzie im poprowadzić śledztwo 

seryjnego mordercy znanego jako „zaręczynowy 

zabójca”. Czy uda im się powstrzymać mordercę 

i uratować kolejne młode kobiety przed tragicz-

ną śmiercią?

Szczegółowe badanie miejsc zbrodni i przesłu-

chania kluczowych świadków wpuszczą naszych 

detektywów jedynie w sieć fałszywych tropów 

i kolejnych niewiadomych, odkrywając przed 

mini ciała kolejnych ofiar i pozostawiając bez od-

powiedzi coraz więcej pytań. Czy dasz radę po-

móc naszym detektywom doprowadzić śledz-

two do szczęśliwego zakończenia i złapiesz 

prawdziwego zabójcę?

Special Enquiry Detail: Engaged to Kill, podob-

nie jak jego prequel, posiada świetną fabułę któ-

ra wciąga gracza bez reszty w mroczny świat 

zbrodni i mozolnej policyjnej pracy mającej na 

celu złapanie mordercy. Podobnie jak w po-

przedniej części do naszej dyspozycji oddane zo-

Special Enquiry Detail: Engaged to Kill



stanie ponad 40 fantastycznie dopracowanych lokalizacji i tysiące ukrytych obiektów do 

znalezienia. Do tego ponad 20 minigier z różnymi rodzajami zagadek i łamigłówek do roz-

wiązania. Słowa uznania należą się też podkładowi muzycznemu, który delikatnie, ale kon-

sekwentnie buduje niesamowity nastrój w grze.

Na moje nieszczęście, tak jak to miało miejsce w poprzedniej części, tak i tu jedyną rzeczą, 

która konsekwentnie mnie irytowała, były reklamy pojawiające się podczas wgrywania gry 

i na głównym menu.

W czym więc SED: Engaged to Kill jest inne od swojego pierwowzoru i dlaczego za-
służył sobie na osobną recenzję na łamach iMaga?

Właściwie można to opisać jednym słowem: realizm. Realizm objawiający się w niezwykle 

wiernie oddanych scenach zbrodni (poważnie, ekipie G5 należą się słowa uznania). Realizm 

polegający na konieczności krążenia między różnymi częściami jednej lokalizacji, aby móc 

zebrać wszystkie kluczowe dowody czy w końcu realizm przejawiający się dbałością o naj-

mniejsze szczegóły. Naprawdę w niewielu grach typu „hidden objects” autorzy są w sta-
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https://www.youtube.com/watch?v=NJnYuEcRYjg


nie dopracować choćby taki detal jak odsuwa-

nie wielu szuflad w komodzie w celu znalezienia 

wszystkich ukrytych tam przedmiotów.

Jednak do napisania tej recenzji ostatecznie 

przekonało mnie delikatne (ale ponownie konse-

kwentne) zmuszanie gracza do intensywniejsze-

go myślenia i bacznego rozglądania się po loka-

lizacjach, aby odkryć kolejne rzeczy potrzebne 

nam do rozwiązania postawionej przed nami za-

gadki. Nie zrozumcie mnie źle, efekt liniowości 

rozgrywki dalej istnieje, ale został on naprawdę 

skutecznie zminimalizowany do poziomu, któ-

ry nie przeszkadza mi już w pełni cieszyć się roz-

grywką i odkrywać kolejne części fabuły.

Special Enquiry Detail: Engaged to Kill jest tytu-

łem absolutnie obowiązkowym dla wszystkich 

fanów gier typu „hidden objects”. Choć polecał-

bym zacząć od prequelu, bowiem po jej ukoń-

czeniu na pewno będzie chcieli więcej i wówczas 

część pierwsza (mimo iż również bardzo dobra) 

może Was nieco rozczarować.
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Special Enquiry Detail    

Plusy + Świetna, realistyczna oprawa   
    graficzna     
  + Niesamowicie wciągająca fabuła  
 + Ponad 40 świetnie przygotowanych  
     lokalizacji i 20 minigier   
 + Jeszcze lepsza od prequelu

Minusy - Reklamy w płatnej grze?   
 - Dość droga

Cena: 5,99 euro       
 

Ocena:

- design 6/6

- jakość wykonania 5/6

- oprogramowanie 5/6

- wydajność 6/6

https://itunes.apple.com/pl/app/
special-enquiry-detail-engaged/
id620450083?mt=8

https://itunes.apple.com/pl/app/special-enquiry-detail-engaged/id620450083?mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/special-enquiry-detail-engaged/id620450083?mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/special-enquiry-detail-engaged/id620450083?mt=8


https://itunes.apple.com/pl/app/imagazine.pl/id471359317?mt=8&uo=4&at=11lHMT
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WYŁĄCZENIE POŁĄCZEŃ PRZYCHODZĄCYCH 
NA INNYCH URZĄDZENIACH

MACIEJ SKRZYPCZAK

Wraz z ukazaniem się OS X Yosemite i iOS 8 do naszej dyspozycji została oddana funkcja 

pozwalająca na odbieranie połączeń przychodzących na wszystkich urządzeniach. 

Z jednej strony pozwala to odebrać telefon na urządzeniu, które akurat mamy pod ręką. 

Ale z drugiej, jeśli mamy wiele urządzeń przez większość czasu w tym samym miejscu, 

opcja ta może bardziej denerwować niż pomagać. W jaki sposób ją wyłączyć? Możemy 

to zrobić na dwa główne sposoby:

1. Na wszystkich 
urządzeniach

Drastycznym rozwiązaniem jest wyłącze-

nie tej funkcji dla wszystkich urządzeń. 

W tym celu musimy na iPhonie przejść do 

Ustawień -> FaceTime i tam odznaczyć 

opcję Głosowe z iPhone’a (kom.).
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2. Na wybranych 
urządzeniach

Możemy również powstrzymać przychodzą-

ce rozmowy na konkretnych urządzeniach. Na 

przykład, żeby zrobić to na Macu, wystarczy 

otworzyć aplikację FaceTime i w jej preferen-

cjach odznaczyć opcję Głosowe z iPhone’a (kom.).

Wyłączenie połączeń przychodzących na innych urządzeniach

http://nozbe.com
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Wraz z iOS 8 na naszych iPhone’ach 

zagościła aplikacja Zdrowie. Według 

mnie świetny pomysł na zrobienie huba 

zbierającego informacje o stanie naszego 

zdrowia w jednym miejscu z różnych 

aplikacji łączących się z urządzeniami 

zewnętrznymi służącymi do lifeloggingu.

Coraz więcej urządzeń i aplikacji wspiera Health-

Kit, czyli współpracują przez eksportowanie da-

nych do aplikacji Zdrowie. Także iHealth (któ-

ry nawet informuje już o tym w swoim banerze 

na górze strony głównej naszego magazynu) 

zaktualizował swoje aplikacje – testowaliśmy 

już w iMagazine ich pulsoksymetr, glukometr 

i opaskę – wszystko świetnie pokazuje się na 

wykresach.

Swoją drogą, po pierwsze ciekawi mnie opinia le-

karzy na temat tego rozwiązania, a po drugie in-

DOMINIK ŁADA

KARTA MEDYCZNA 
W IOS 8 W IPHONIE

http://imagazine.pl/2014/01/03/pulsoksymetr-ihealth-wiedz-zawsze-w-jakim-jestes-stanie/
http://imagazine.pl/2014/02/04/imagazine-22014-zimowo/
http://imagazine.pl/2014/01/01/imagazine-12014-witamy-w-nowym-roku/
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formacji, jakie są zbierane – na ile według specja-

listów są one dokładne i czy pomagają w ocenie 

pacjenta, czy wręcz przeciwnie – zaciemniają ob-

raz? Czy jest tu jakiś lekarz na sali?

Jedną z opcji Zdrowia jest Karta medyczna. Jest to 

funkcja, która powinna być bardzo wyeksponowa-

na w systemie, a niestety nie jest. Uważam, że użyt-

kownicy iPhone’ów oraz służby medyczne powinni 

być przeszkoleni i wiedzieć, co to jest Karta me-

dyczna i gdzie ją można znaleźć.

Kartę medyczną wypełniamy po uruchomieniu 

aplikacji Zdrowie. Znajdziecie ją, klikając w przycisk 

po prawej stronie, w dolnej belce programu. Wpi-

sujemy nasz wiek, osobę, którą byśmy chcieli po-

wiadomić w sytuacji awaryjnej, ewentualne choro-

by, grupę krwi, wagę, wzrost itp.

Gdy już wypełnimy kartę, będzie do niej dostęp na-

wet z zablokowanego ekranu. Wystarczy, że wej-

dziemy w ekran „Alarmowe”. Potem pojawi kla-

wiatura na białym tle, umożliwiająca połączenie 

alarmowe, a na dole będzie przycisk „Karta me-

dyczna”. Gdy w nią klikniemy, pokaże się dokładnie 

ta sama karta, którą wypełniliśmy w Zdrowiu. Z po-

ziomu Karty medycznej będziemy mogli wykonać 

połączenie pod wskazany numer alarmowy, bez 

potrzeby odblokowywania telefonu.

Polecam wypełnić sobie Kartę medyczną i pokazać 

swoim bliskim, gdzie się ona znajduje. Warto.

Karta Medyczna w iOS 8 w iPhonie

@dominiklada

http://www.twitter.com/dominiklada
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Cała procedura jest banalnie prosta:

1. Pobierz instalator Yosemite – Po pobraniu z MAS pojawi się w Programach jako „Instalacja 

OS X Yosemite”.

2. W wolne gniazdo USB wsadź pendrive 8 GB (lub większy). W Narzędziu Dyskowym sformatuj 

go w trybie OS X Extended (Journaled) i nadaj mu nazwę – np. „Instalator”. Pamiętaj, że jeśli 

masz jakieś dane na pendrive, to je stracisz.

3. Otwórz Terminal – przez Spotlight lub znajdziesz go w /Programy/Narzędzia.

4. Wpisz lub przekopiuj poniższą komendę do Terminala i wciśnij Enter – jeśli nazwałeś dysk 

inaczej niż „Instalator”, musisz podmienić nazwę w komendzie na odpowiednią: sudo /Appli-

cations/Install\ OS\ X\ Yosemite.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volu-

mes/Instalator --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ Yosemite.app --nointeraction

5. Podaj swoje hasło i wciśnij Enter.

6. Teraz Terminal wykona całą operację za nas. Może ona zająć nawet 30 minut. Poczekaj do 

końca, aż pojawi się komunikat „Done”.

7. Voila – masz bootowalny pendrive z Yosemite.

Cała filozofia, ale operację wykonujecie na własną odpowiedzialność.

BOOTOWALNY DYSK 
Z OSX 10.10 YOSEMITE
DOMINIK ŁADA

Aby oszczędzić sobie czas w przyszłości, na 

wypadek ewentualnej potrzeby ponownej 

instalacji systemu warto stworzyć sobie jego 

bootowalny obraz. Do zabiegu potrzebne 

będą nam dwie rzeczy – instalator Yosemite 

oraz pendrive o pojemności minimum 8 GB 

(im szybszy, tym lepszy).



http://imagazine.pl/drukuj-fotoalbum/
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BRUDNY SZMAL
JAN URBANOWICZ

Czekałem na ten film. Czekałem na niego bardzo mocno i cieszyłem się jak dziecko, że będę 

mógł go obejrzeć na festiwalu, na ponad miesiąc przed polską premierą. Najnowszy obraz reży-

sera Michaëla R. Roskama to coś, co lubię określać „moim rodzajem kina”. Dokładnie takie filmy 

najbardziej lubię oglądać i to one sprawiają mi najwięcej radości i doznań.

Za scenariusz filmu odpowiada Dennis Lehane, autor powieści „Gdzie jesteś, Amando?”, „Rzeka 

tajemnic” oraz „Wyspa tajemnic”, które zostały znakomicie zekranizowane przez takich reżyse-

rów jak Ben Affleck, Clint Eastwood czy Martin Scorsese. Nazwisko na scenariuszu zapowiadało 

znakomite kino, które właśnie takie się okazało.

Udało mi się w tym roku, z ramienia iMagazine, otrzymać akredytację na Warszawski 

Festiwal Filmowy. Wykorzystałem to, nie oszczędzając się i chodziłem na bardzo dużo 

pokazów. Jednym z filmów, które zrobiły na mnie duże wrażenie, był „Brudny szmal”.

    

https://www.youtube.com/watch?v=k8upwtn9A30
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Dwóch spokrewnionych ze sobą mężczyzn, 

Bob (Tom Hardy) oraz Marv (James Gandolfini 

w swojej ostatniej roli) prowadzi bar na Brookly-

nie należący do czeczeńskich gangsterów (kie-

dyś właścicielem był Marv, ale lokal został mu 

odebrany). Oryginalny tytuł filmu „The Drop” to 

nawiązanie właśnie do owego baru, który jest 

miejscem zrzutu brudnych pieniędzy z wsze-

lakich zakładów i haraczy – pieniądze lądują w skrytce, którą później odbiera ma-

fia. Pewnego dnia w barze dochodzi do napadu i część pieniędzy należących do cze-

czeńskich przestępców zostaje skradziona. Którejś nocy Bob znajduje w śmietniku 

małego, pobitego szczeniaka, którym postanawia się zaopiekować. Przy okazji po-

znaje Nadię (Noomi Rapace, znana szerszej publiczności z „Prometeusza” i skandy-

nawskiej ekranizacji „Millenium”) oraz jej byłego faceta (Matthias Schoenaerts), do 

których należał wcześniej pies.

„Brudny szmal” to film spokojny. Nie dzieje się w nim wiele, jeśli chodzi o akcję. Jest 

za to obecne niezwykłe budowanie napięcia. Każda scena w filmie jest tu niezbędna 

i ma wpływ na to, co zobaczymy na końcu. Najważniejsze jest tu jednak aktorstwo. 

Kolejny raz niesamowicie żałuję, że już nie zobaczę Jamesa Gandolfiniego w nowej 

roli. Ta już była ostatnia. Ale za to jaka! Gandolfini rewelacyjnie balansuje pomiędzy 

spokojem i byciem potulnym panem a furią i ochotą rozwalenia tego i owego. Czu-

łem się, jakbym znów oglądał Tony’ego Soprano (który jest bohaterem najlepszego, 

według mnie, serialu w dziejach). Noomi Rapace pokazała, że jest aktorką, która wie-

le może jeszcze nam pokazać i nie mogę się doczekać, aż znów ją w czymś zobaczę. 

Psychotyczny Matthias Schoenaerts dawał filmowi ogromne pokłady niepokoju i nie-

samowicie pomagał budować napięcie. Kiedy on był na ekranie, dało się je ciąć no-

żem. Jednak ostatnie na koniec. Tom Hardy. Aktor, którego od kilku lat uwielbiam 

i nie mogę przegapić żadnego filmu, w którym występuje. To, co zrobił w „Brudnym 

szmalu”, do tej pory mną potrząsa, ale nie chcę Wam zdradzać, co to było. Musicie się 

przekonać sami.

Zaczyna się wyścig po największe filmowe nagrody, który na początku 2015 roku za-

kończy się na gali wręczenia Oscarów. Wróżbita ze mnie kiepski, ale jestem niemal 

pewny, że ten film uplasuje się w tym wyścigu na wysokiej pozycji. Do kina marsz!

@yasiek_

Nazwisko na scenariuszu 
zapowiadało znakomite 
kino, które właśnie takie się 
okazało.

Brudny szmal

http://www.twitter.com/yasiek_
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SERCE, SERDUSZKO 
I WYPRAWA NA KONIEC ŚWIATA

JAN URBANOWICZ

Jan Jakub Kolski to reżyser, który potrafi nas chwycić swoimi filmami za serce. Nie wiem, czy to 

dlatego jego najnowszy obraz ma w tytule „serce, serduszko”, ale ja to tak zinterpretowałem. 

Twórca znakomitego „Jasminum” kolejny raz udowadnia, że nie znalazł się na naszym rodzimym 

rynku filmowym przez przypadek. On dokładnie wie, co robi i na dodatek robi to dobrze. Całość 

wspaniale wzbogaca pięknymi „dziecięcymi” animacjami.

„Serce, serduszko…” to opowieść drogi. Główną bohaterką jest tu młoda Maszeńka (fenome-

nalna debiutantka Maria Blandzi) – dziewczynka z domu dziecka, która marzy o tym, by dostać 

Kolejny film obejrzany na Warszawskim Festiwalu Filmowym. Kolejny świetny i kolejny, 

na który koniecznie musicie wybrać się do kina. Polskie kino ma się bardzo dobrze. 

Z każdym rokiem i miesiącem coraz lepiej. Dumny jestem ostatnio z polskiej kinetografii. 

Bardzo dumny!
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się do szkoły baletowej. Przy okazji chciałaby, aby jej ojciec (znakomity Marcin Dorociński), któ-

ry stracił prawną opiekę nad nią, przestał pić i był po prostu jej tatą. Pewnego dnia jej los krzyżu-

je się z losem Korduli (Julia Kijowska), która na pierwszy rzut oka bardzo się wyróżnia. Jest cicha, 

a kiedy mówi, to wulgaryzmów mamy okazję kilku posłuchać, ma dziwaczny makijaż i słucha  

death metalu. Kordula postanawia pomóc Maszce dostać się do Gdańska, na egzamin do szkoły 

baletowej. Ta podróż zmieni każdą z nich.

Jeśli miałbym opisać ten film prostymi słowami, to chyba użyłbym takich: ciepły, ludzki, zabaw-

ny, kochany. Tak, to są właściwe słowa. Jest on bardzo prosty, ale właśnie tą prostotą i swoją au-

tentycznością porusza nas najbardziej. Największą jego zaletą są oczywiście aktorzy, którzy wy-

konali tu wręcz genialną pracę i każdemu z osobna należą się gromkie brawa.

Marcin Dorociński zagrał ciepłego ojca z problemem alkoholowym, który, jak wyraźnie widać, ko-

cha swoją małą córkę, ale ciągle coś psuje i burzy swój wizerunek w jej oczach. Julia Kijowska jako 

twarda dziewczyna, skrywająca pod swoją skorupą bardzo kruchą i potrzebującą miłości istotę, 

przyciąga oczy do ekranu. W filmie pojawia się również Borys Szyc, którego występ ucieszył mnie 

chyba najbardziej. Zawsze twierdziłem, że to znakomity polski aktor, tylko role w ostatnich latach 

miał mało ciekawe. Tym filmem udowadnia, że stać go na wiele i potrafi zagrać celująco. Dzięku-

ję, Panie Borysie. Mam nadzieję, że będzie Pan jak najwięcej grywał w kinie gatunkowym, bo wy-

chodzi to Panu. Zanim przejdę do postaci, która w filmie jest najważniejsza, wspomnę o dwóch 

występach „starej gwardii”. Maja Komorowska, aktorka znana przede wszystkim z ról u Andrzeja 

Wajdy czy Krzysztofa Kieślowskiego, gra tutaj małą rolę, ale jakże ważną. Dawna baletnica, która 

ładuje główną bohaterkę zastrzykiem pewności siebie. Niezwykle ciepła i humorystyczna postać, 

a zarazem wzruszająca. Drugą osobą jest Franciszek Pieczka. 86 wiosen za sobą i to widać. Jednak 

w dalszym ciągu potrafi dobrze zagrać i nawet małą rolą wnieść sporo do filmu.

Jednak największą zaletą oraz niespodzianką okazała się Maria Blandzi. Niesamowita dziewczyn-

ka! Charyzma i urok emanują z niej tak mocno, że są niemal namacalne. Pewność siebie, humor 

i emocje. Tak dobrego debiutu, nie tylko dziecięcego, nie widziałem w kinie już dawno. To wła-

śnie dzięki niej ten film jest tym, czym jest. Jak Jakub Kolski dokonał znakomitego wyboru i chwa-

ła mu za to. Ale tyczy to się całości obsady.

„Serce, serduszko i wyprawa na koniec świata” to film, który każdy powinien zobaczyć. Idzie 

zima, a ten film idealnie może ogrzać nasze serca. Zapewniam Was, że tak się stanie. Nie zastana-

wiajcie się i wypełnijcie nim swoje serca i serduszka.

@yasiek_

Serce, serduszko i wyprawa na koniec świata

http://www.twitter.com/yasiek_
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FURIA
JAN URBANOWICZ

David Ayer to człowiek, który wyreżyserował takie filmy jak „Ciężkie czasy”, „Królowie ulicy” czy 

„Bogowie ulicy”. Był również odpowiedzialny za scenariusz „Dnia próby” z Denzelem Washing-

tonem (zdobywca Oscara właśnie za tę rolę). Ayer to twórca, który nie robi kina łatwego i przy-

jemnego. W jego obrazach można niemal dotknąć brutalności, niesprawiedliwości i brudu, jakie 

panują w przedstawionych światach. Kiedy więc reżyser postanowił zrobić film wojenny, wiado-

mym było, że nie będzie to kino pokazujące żołnierzy w samych superlatywach, jako odważnych 

Jeśli lubicie kino wojenne, to na ekranach naszych kin właśnie możecie obejrzeć film 

„Furia”. Jest o czołgu, ale z „Czterema pancernymi i psem” nie ma to nic wspólnego. 

Polski serial to poranny spacerek po świeżo skoszonej trawie, a najnowszy film Davida 

Ayera to marsz przez rzeźnię i to jeszcze przy zgaszonym świetle. Mocne kino!

    

https://www.youtube.com/watch?v=Z40DbPuGfeo
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chłopców, walczących za ideały. Nie, film pokazuje dość wyraźnie, że wojna i ideały 

nie idą zbyt dobrze w parze.

Tytułowa „Furia” to pieszczotliwa nazwa czołgu, którego za-

łoga walczy z wrogiem na niemieckich ziemiach, pod koniec 

II wojny światowej. Nie jest łatwo, bo Niemcy czołgi mają 

lepsze i amerykańskie oddziały są dość skutecznie wybijane. 

Do załogi „Furii” dołącza młody chłopak, który w wojsku jest 

zaledwie od kilku tygodni i w dodatku głównym szkoleniem, 

jakie przeszedł, jest pisanie na maszynie. O czołgach więc 

nie wie za wiele. Główna załoga, wraz z kilkoma innymi czoł-

gami, rusza na wykonanie kilku ostatnich zadań. A dla mło-

dego żołnierza ten czas będzie prawdziwą szkołą życia.

„Furia” to nie tylko David Ayer odpowiedzialny za reżyserię i scenariusz. To przede 

wszystkim świetni aktorzy, z których najbardziej rozpoznawalnym nazwiskiem jest 

Brad Pitt. Obecni są tu jeszcze Shia LaBeouf, Logan Lerman, Michael Peña czy Jon 

Bernthal, a także kilku mniej lub bardziej znanych aktorów na drugim i trzecim pla-

nie. Aktorsko wypada tu wszystko niemal bez zarzutów. Osobiście bardzo mi się po-

dobało i w zasadzie nie mam się do czego przyczepić. Momentami może sposób gry 

Pitta przypominał mi ten z „Bękartów wojny” Tarantino, jednak chodzi mi tu bardziej 

o mimikę twarzy czy sposób mówienia niż o karykaturalne przerysowanie posta-

ci. Według mnie na duże brawa zasługują panowie Logan Lerman, który zagrał naj-

młodszego członka załogi oraz Jon Bernthal. Pierwszy znakomicie pokazał początko-

wą naiwność idealisty i jego przemianę pod wpływem wojny – choć może nastąpiła 

w nieco nienaturalny sposób, ale to już wina scenariusza, a nie samego aktora. Z kolei 

Bernthal wyśmienicie zagrał człowieka, któremu już od tej całej wojny nieźle odwali-

ło. Były dwie naprawdę mocne sceny, które aktor kradł swoim kolegom.

„Furia” jest przede wszystkim mistrzowsko zrealizowanym widowiskiem wojennym. 

Jednak, co mi się bardzo w nim spodobało, nie zobaczymy tu wielkich i epickich bi-

tew, które doskonale znamy z podręczników do historii. Nie ma tu takiego rozma-

chu, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni. Oczywiście, widać włożone w film pienią-

dze, ale ich też nie było tak wiele jak na amerykańskie realia – 68 milionów dolarów 

to co prawda jedynie 2 miliony mniej niż „Szeregowiec Ryan”, ale pamiętajmy, że film 

Spielberga ma już 16 lat. Oglądając film, można się naprawdę przerazić tym, co widzi-

Furia

Nie, film pokazuje 
dość wyraźnie, że 
wojna i ideały nie 
idą zbyt dobrze 
w parze.
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my. Filmów wojennych, które autentycznie odda-

ją grozę tego zjawiska, było już co najmniej kilka, 

ale tu chyba potęguje doznania ten brak rozma-

chu. Trudno mi to wytłumaczyć. Po prostu czułem 

to, co czuli bohaterowie, nie będąc w tym czasie 

przytłaczanym „wielkim widowiskiem”. Kiedy oni 

krwawili, ja krwawiłem. Kiedy płakali, ja płakałem. 

Kiedy mieli na twarzy brud i błoto, ja czułem za-

pach ziemi.

Widać, że David Ayer nie chodzi na kompromisy i nie unika tematów kontrowersyj-

nych. Myślę, że niewielu amerykańskich reżyserów pokazałoby, jak ci wspaniali żołnie-

rze Wujka Sama zabijają z zimną krwią jeńców wojennych albo niemal gwałcą kobiety. 

Przykro mi, że tak było w rzeczywistości, ale cieszę się, że ktoś ma odwagę to poka-

zać. Ale nie oszukujmy się, to jest film amerykański. Nie wszystko jest oddane w pełni 

zgodnie z prawdą, ale przynajmniej pojawiają się 2–3 sceny, w których nasi bohatero-

wie nie są tacy kolorowi i odziani w amerykańską flagę. Patosu w filmie co prawda nie 

brakuje, ale nie ma go na tyle, żebyśmy mogli to z filmu taczkami wywozić.

„Furia” to świetny film wojenny. Dla mnie nawet znakomity. Scenariusz jest prosty, ale 

nie brakuje w nim kilku perełek. Gra aktorska jest na naprawdę wysokim poziomie 

i nikt z aktorów nie ma się czego wstydzić, jeśli chodzi o udział w tym filmie. Warto 

go również pochwalić za wierne odwzorowanie sprzętu, mundurów i innych militar-

nych rekwizytów – ja nie jestem specem w tych sprawach, ale czytałem opinie ludzi, 

którzy się na tym znają i film bardzo pod tym kątem chwalą.

Będę pewnie z takimi opiniami w mniejszości, ale dla mnie „Furia” to najlepszy film 

osadzony w II wojnie światowej od czasów „Pianisty” Romana Polańskiego, a może 

nawet wspomnianego wcześniej „Szeregowca Ryana” Stevena Spielberga. Znakomite 

postacie, świetna oprawa audio-wizualna (dźwięk i muzyka również zasługują na bra-

wa) i brutalność wojny. Dawno nie widziałem tak wspaniałego i momentami przera-

żającego widowiska. A odnośnie żołnierzy z filmu, to przypomina mi się cytat z „De-

monów wojny według Goi” Władysława Pasikowskiego: „To jest wojna, a wy jesteście 

żołnierzami jednej ze stron. Musicie zabijać albo nie przeżyjecie”.

„To jest wojna, a wy 
jesteście żołnierzami 
jednej ze stron. Musicie 
zabijać albo nie 
przeżyjecie”.

@yasiek_

Furia

http://www.twitter.com/yasiek_


   /   FILM   /   156Premiery DVD i Blu-ray

PREMIERY DVD I BLU-RAY 
LISTOPAD 2014

JAN URBANOWICZ

Ponadczasowa historia gangsterska w reżyserii 

Sergio Leone teraz do obejrzenia w wersji, jakiej 

jeszcze nie widzieliśmy. Odświeżona, odrestauro-

wana i rozszerzona wersja reżyserska. Wzbogaco-

na o dodatkowe dwadzieścia dwie minuty, tworzy 

ponad czterogodzinne (ponad 250 minut) arcy-

dzieło kinematografii z fenomenalnymi zdjęciami, 

muzyką i aktorską plejadą.

Jeden z najważniejszych filmów mistrza kina ak-

cji, Michaela Manna. To nie jest zwykła zabawa 

w policjantów i złodziei. To znakomita potyczka 

dwóch postaci, w których wcielają się największe 

gwiazdy Hollywood – Al Pacino i Robert De Niro 

(po raz pierwszy wspólnie na ekranie). Film, który 

przeszedł do historii, w końcu na Blu-ray w Pol-

sce. Powiedzenie Wam, że musicie to mieć, to 

wciąż za mało.

DAWNO TEMU W AMERYCE: 
ROZSZERZONA WERSJA REŻYSERSKA

GORĄCZKA
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Serial, który mój redakcyjny kolega - Wojtek Pie-

trusiewicz - uważa za najlepszy serial wszech 

czasów. Podzielam tę opinię w 95%, bo dla 

mnie nadal podium należy do „Rodziny Sopra-

no”. Długo przyszło nam czekać, by „Kompa-

nia braci” na Blu-ray pojawiła się na naszym ryn-

ku. Doczekaliśmy się i pomimo tego, że mam 

na swojej półce wydanie DVD, to niniejsze po-

stawię obok. Rewelacyjny, genialnie zrealizowa-

ny, napisany i zagrany serial o honorze, męstwie, 

odwadze i horrorze II wojny światowej.

KOMPANIA BRACI

Druga część drugiej już trylogii Pete-

ra Jacksona ze świata Śródziemia. W grud-

niu będziemy mieli okazję zobaczyć trze-

cią, i ostatnią, część na ekranach naszych 

kin, a tymczasem na Blu-ray wychodzi wer-

sja rozszerzona filmu sprzed roku. Wielu oso-

bom się on nie podobał, ja jednak uwa-

żam, że jest znakomity. Obejrzenie wersji 

rozszerzonej na pewno będzie dla mnie 

przyjemnością.

HOBBIT: PUSTKOWIE SMAUGA: 
WYDANIE ROZSZERZONE

Premiery DVD i Blu-ray

@yasiek_

http://www.twitter.com/yasiek_
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Nie jestem fanem składanek i zazwyczaj muzyki w ta-

kiej formie słucham tylko w przypadku soundtracku, ale 

od reguły zawsze jest wyjątek. Tym wyjątkiem jest skła-

danka „Męskie granie”. Kolejna odsłona męskiego grania 

staje się powoli klasykiem, na każdą czekam z taką samą 

niecierpliwością, bo męskie granie to zawsze dobre gra-

nie. Przecież nie ma nic lepszego do piwa i dobrej mu-

zyki, to zestawienie idealne, które musi się udać. Za suk-

cesem męskiego grania stoi jedna bardzo ważna rzecz, 

a mianowicie absolutny brak barier. Nieważne, jaką mu-

zykę tworzysz, nieważne, ile masz lat i nieważne, jak wyglądasz. Ważne jest tylko to, 

że muzyka, którą tworzysz, jest dobra. Koniec, nic więcej się nie liczy. Wydaje się, że 

to bagatelnie prosta sprawa, a jednak tak trudno te wszystkie elementy połączyć 

w jeden projekt. Hip-hop, rock, alternatywa, elektronika, ten album zawiera wszyst-

ko, a zarazem jako całość można tego wysłuchać bez konieczności zbędnego uży-

wania przycisku „next”.

Zakładamy słuchawki, zamykamy oczy, a wtedy przenosimy się na świetny, energe-

tyczny koncert, który wciąga nas i nie puszcza aż przez 2 godziny i 24 minuty. Tyle 

czasu bowiem trwa zapis numerów zagranych na żywo przez gwiazdy zjednoczone 

w projekcie „Męskie granie 2014”. Świetnie napisane teksty i przekaz, jaki niosą po-

szczególne utwory kolejnej odsłony „Męskiego grania”, potwierdzają tylko, że jest to 

jeden z najbardziej ambitnych a zarazem komercyjnych projektów w naszym kraju. 

Nie tylko na jednym krążku, ale nawet w jednym utworze możemy posłuchać cieka-

wych kolaboracji gwiazd, gdzie łączą się pokolenia i gatunki. Wystarczy sprawdzić li-

stę artystów zaangażowanych w wydanie na rok 2014, żeby upewnić się, że każdy na 

tej płycie znajdzie coś dla siebie.

CAŁA MUZYKA JAROSŁAW CAŁA

MĘSKIE GRANIE 2014

http://wimp.pl
http://wimp.pl/album/34184830
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@calamuzyka 

Dobrze pamiętam czasy, kiedy moja stara, dobra znajo-

ma dosyć długo nie mogła znaleźć idealnego dla siebie 

partnera. Powód był jeden i nazywał się Lenny Kravitz. 

W tamtym okresie polska moda była na takim poziomie, 

na którym zatrzymał się Mirek handlarz. Dlatego dla każ-

dej dziewczyny obejrzenie clipu Lennego Kravitza było 

porównywalne z lotem w kosmos. Niezwykle pociągają-

cy głos, gitara i wygląd modela high fashion robi swoje. 

Takie dziewczyny jak moja znajoma można spokojnie po-

liczyć na palcach wszystkich kończyn mieszkańców Warszawy. Świetnym podsumo-

waniem tego, co właśnie napisałem, jest numer, który rozpoczyna najnowszy album 

Lennego Kravitza „Strut”.

Po prostu „Sex”, bo o nim mowa, jest w każdym calu odzwierciedleniem muzyki 

i stylu, jaki artysta prezentuje publiczności od 25 lat. Tak, tak, to już 25 lat, od kiedy 

Lenny zaczął nagrywać swoje albumy. Wspomniany wcześniej numer „Sex” świetnie 

też pokazuje, w jakim klimacie jest nowe dzieło „Strut”. Dwanaście utworów przesłu-

chałem tak, jakbym słuchał jednego przedstawienia, od którego w tym przypadku 

nie mogłem oderwać uszu. „Strut” bije spójnością i wyrafinowaniem w podjudzaniu 

emocji. Całość jest bardzo przemyślana, mam wrażenie, że Lenny Kravitz głodny był 

zrobienia dokładnie takiego albumu. Zero kombinowania, proste aranżacje, których 

głównym podłożem jest porządny gitarowy riff i mistrzowski (jak zawsze!) wokal. 

Jednak pisząc „proste aranżacje”, nie miałem na myśli nudy i szarości, wręcz przeciw-

nie. Na „Strut” można usłyszeć sporo sekcji dętych i klawiszowych, przez co w wielu 

numerach pięknie pachnie funkowo-rockowym klimatem, takim, jaki może kojarzyć 

się z lat 80. Sam maestro w formie jest niebywałej, co raczej nie jest jakimkolwiek za-

skoczeniem. Zaskoczeniem jedynie może być powrót dawnej świeżości, ale w tej 

kwestii sukcesu dopatrywałbym się w stronie muzycznej krążka.

Na koniec pozostaje tylko pozazdrościć niepowtarzalnego stylu Lenny’emu, który 

mimo upływających lat nadal potrafi sobą w 53 minuty oczarować miliony.

LENNY KRAVITZ
STRUT

http://www.twitter.com/calamuzyka
http://wimp.pl/album/31213928
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PRODUKTY APPLE OKIEM MUZYKA: 
JAKUB RENE KOSIK

KAMIL DYRTKOWSKI

Dziś spotykam się z Jakubem Rene Kosikiem – muzykiem, który ma na swoim koncie pięć 

albumów, ponad sto singli wydanych w wielu wytwórniach na całym świecie (w tym „Plastic 

City”, „Peppermint Jam”, „Babylon” czy „Baroque”), a jego utwory znajdują się na dziesiątkach 

kompilacji (m.in. w takich wytwórniach jak Sony Music czy Universal). Przedstawiam wywiad 

o tym, jak sprzętu Apple’a używa się do tworzenia muzyki.
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Na wstępie, dla osób które jeszcze Cię nie znają, powiedz, jaki rodzaj muzyki 
tworzysz i gdzie jest ona grana?
Witam wszystkich Czytelników iMagazine! Moja muzyka to szeroko pojęta elektro-

niczna muzyka taneczna, niegdyś określana przeze mnie po prostu EDM. Niestety 

to, co zrobiła z tym pojęciem scena mainstreamowa w USA na przestrzeni ostatnich 

dwóch-trzech lat, spowodowało, że odżegnuję się od skrótu EDM w każdy możliwy 

sposób. Konkretyzując więc: elektroniczna muzyka, oscylująca w gatunkach takich 

jak: techno, tech-house, deep house, progressive house (tutaj też są różne skojarze-

nia, w moim przypadku mowa o tym „prawdziwym” progressivie, wywodzącym się 

bardziej z podziemi aniżeli komercyjnych stacji radiowych), może trochę minimal, mo-

mentami IDM. To z jednej strony. Z drugiej ambient, chillout, experimental electronica, 

slomo, deep, zahaczający czasem i o trip-hop. W sumie to nie lubię szufladkować – nie 

tylko muzyki.

Co do grania – w Polsce raczej trudno usłyszeć mnie w popularnych rozgłośniach ra-

diowych, częściej za granicą, i w tym przypadku mowa w sumie o całym świecie, bo 

fani rozsypani są we wszystkie cztery strony. Radio to numer 2, jeśli chodzi o możli-

wość posłuchania moich dźwięków – na pierwszym miejscu są imprezy. 70% moich 

produkcji powstaje oryginalnie w wersjach extended, tj. takich przeznaczonych stric-

te dla DJ-ów (mają specjalną „rozbiegówkę” i inny koniec, przez co łatwo jest je mik-

sować z innymi utworami, trudniej natomiast słuchać ich w pełni w takich wersjach, 

gdyż najczęściej pierwsze i ostatnie 90 sekund jest… nudne). DJ-e miksują moje utwo-

ry w trakcie swoich występów. Równie często po moje kompozycje sięgają lokalni ar-

tyści, jak i tuzy sceny. Zdarza się również tzw. support ze strony czołowych wykonaw-

ców, jak np. Mousse T (znany choćby z hitu „Horny” lub „Sex Bomb” stworzonego we 

współpracy z Tomem Jonesem), który słuchając moich brzmień, zaprosił mnie do li-

mitowanego wydawnictwa winylowego w swojej wytwórni. Innym przykładem są le-

gendy tech-house: Terry Lee Brown Jr. i The Timewriter, którzy sami zabiegali o wyda-

nie moich produkcji, tworzonych pod aliasem Lincoln Six Echo w Plastic City.

Jak wyglądała Twoja historia, skąd pasja dla tego rodzaju muzyki?
Urodziłem się na początku lat 80., więc w sumie chyba w najlepszym okresie dla mu-

zyki elektronicznej. Już kiedy byłem małym dzieckiem, z każdej strony atakowa-

ły mnie analogowe syntezatory – wszak było ich wtedy w mainstreamie całe zatrzę-

sienie! Miałem również to szczęście, że już w wieku dwóch lat mogłem zapoznać się 

z komputerem. Wtedy był to Commodore Plus 4. Szybko połknąłem haczyk i jako kil-
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kulatek zamiast grać w gry interesowałem się tym, 

jak taka gra powstaje. Podobnie było z dźwiękiem. 

Do tego stopnia, że potrafiłem całe dnie leżeć ze 

szklanką przyłożoną do podłogi, by posłuchać mu-

zyczek z gier komputera sąsiada (miał wtedy Ata-

ri ST, którego możliwości dźwiękowe miażdżyły C64, 

które posiadałem w tamtym czasie). Chwilę później 

w domu pojawiła się pierwsza Amiga 500. Cztery ka-

nały, genialny Workbench. W tym samym czasie za-

częła się bardzo dynamicznie rozrastać scena pod-

ziemnej muzyki w Detroit, w Europie rodził się na 

dobre acid house. Amigowa demoscena również za-

puszczała korzenie i chętnie sięgała po nowoczesne, 

„kwaśne” brzmienia. Z racji specyfiki budowy ukła-

dów dźwiękowych w ówczesnych komputerach, ge-

nerowanie za ich pomocą elektronicznych dźwię-

ków było najłatwiejsze. Emulowanie (w sumie i tak 

na zasadzie samplingu) pojedynczych instrumen-

tów było w zasięgu, ale już wielokanałowe produk-

cje trzeba było spłaszczać do sampli, a te z kolei zaj-

mowały cenny RAM (i miejsce na dyskietkach). Stąd 

taka popularność dźwięków opartych o SID (Com-

modore), chip sound, a później wszelkie rodzaje syn-

tezy, od YM, przez wavetable, po FM.

Wyczytałem w informacjach krążących po inter-
necie, że to właśnie na komputerach Amiga za-
cząłeś komponować na poważnie, czy to praw-
da? I jak to wtedy wyglądało?
Tak, Amiga była moim pierwszym poważnym in-

strumentem i to w trakcie obcowania z nią zacząłem 

czuć, że muzyka jest czymś, czego nie tylko chcę 

słuchać, ale co chcę tworzyć. Pierwsze kroki stawia-

łem, korzystając z Sound Trackera. Później pojawi-

ła się aplikacja Noise Tracker. Obydwie oferowały je-

dynie 4 kanały dźwięku i żadnej syntezy – wszystkie 
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tzw. „chip sounds” generowało się na podstawie waveforma i pracy na prostym ADSR 

wraz z pitchem. Dodatkowo, pewnym efektem był filtr dolnoprzepustowy wbudowa-

ny w komputer – miał zupełnie inne przeznaczenie, ale przydawał się również do pra-

cy z dźwiękiem. Praca z muzyką przypominała jednak bardziej kodowanie i progra-

mowanie aniżeli pracę w studio z syntezatorami – i może dlatego na początku było 

mi łatwiej podejść do produkowania właśnie od tej strony. Dopiero po jakimś czasie, 

gdy poczułem, że wyczerpują się moje możliwości generowania własnych brzmień 

w oparciu o już stworzone sample, a następnie o te, które tworzyłem samemu za po-

mocą domowej konstrukcji samplera, zacząłem rozglądać się za zewnętrznym 

hardware’em, takim jak automaty perkusyjne czy syntezatory.

Sam miałem Amigę i cały czas mam sentyment do tego typu komputerów. 
A jak to jest w Twoim przypadku, czy może z Amigą wiąże się jakaś ciekawa 
anegdota?
Również do dziś darzę Amigę ogromnym sentymentem. M.in. dlatego tak lubię Maki 

– kojarzą mi się z Amigą. Nie wiem dokładnie dlaczego – prawdopodobnie z powodu 

odmiennego stylu myślenia, który przyświecał zarówno konstruktorom, jak i użytkow-

nikom. W czasie gdy użytkownicy PC oglądali swoje zielone lub bursztynowe ekra-

ny, na których karta Hercules potrafiła wyświetlić tylko jedną barwę, bez jakichkolwiek 

odcieni szarości, Amiga wprowadzała chip AGA, pozwalający na użycie 24-bitowej pa-

lety kolorów (16777216 kolorów!). Podobnie było z Macintoshami, które miały wtedy 

pełnoprawny, kolorowy, okienkowy system operacyjny.

Jeśli chodzi o anegdoty – cóż, myślę, że znalazłoby się ich bardzo wiele, jednak z pew-

nością trudno byłoby je zrozumieć komuś, kto nie był w temacie. Teraz w kieszeniach 

mamy potężne komputery z pamięcią podręczną tysiące razy większą niż to, czym 

dysponowały komputery w latach 80. Jedno zdjęcie zajmuje kilka megabajtów, pod-

czas gdy ja potrafiłem ze znajomymi patrzeć w ekran komputera, oglądając coś, co 

porównać można do teledysku – zabawę dźwiękiem i obrazem uruchomioną z 720 KB 

dyskietki… Zdolny programista, we współpracy z muzykiem i innymi artystami, był 

w stanie w tym niecałym megabajcie zawrzeć fragmenty filmów, mnóstwo animacji, 

a do tego kilkuminutowy utwór, a wszystko to realizował w czasie rzeczywistym kom-

puter z 7 MHz procesorem. Dziś to brzmi nierealnie, w momencie gdy pilot do telewi-

zora ma procesor o mocy kilkudziesięciu takich Amig – a wtedy to działało, nie było ja-

kichś lagów itp. Inny świat oraz otwartość umysłów. Np. tryb interlace – skoro nie dało 

się osiągnąć wyższej rozdzielczości na np. zwykłym TV – ustawiało się przeplot, przez 
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co linie na ekranie rysowane były „co drugą”. Dawało to złudzenie dwukrotnego pod-

wyższenia rozdzielczości bez zmiany charakterystyki ekranu. Albo wykorzystywanie 

głowicy stacji dyskietek do generowania dźwięków…

W każdym razie, jeśli chodzi o anegdoty, to np. gdy miałem niecałe 12 lat, moje pro-

dukcje pojawiły się na pierwszej płycie CD-ROM skierowanej do polskich odbiorców, 

a wydanej przez amerykańską firmę Almathera z USA. Była to dla mnie nie lada ra-

dość móc uczestniczyć w powstaniu tak ważnego dla amigowej braci wydawnictwa. 

Później zresztą wszedłem w temat głębiej, nawiązując współpracę z firmą ExE (wyda-

wała m.in. CD „Dźwięki i moduły”), a następnie pisząc artykuły do gazet „CD Maga-

zyn” (specjalny dodatek dla użytowników Amigi) czy „AmiGRAJ” (gazeta stricte ami-

gowa, w której udzielałem się również jako twórca treści dołączanych płyt CD). Gazety 

te były kolportowane w kioskach. Kawał mojego dzieciństwa i okresu dorastania to 

Amiga.

Gdzie można kupić Twoją muzykę?
Moja muzyka dostępna jest na całym świecie – można ją kupić zarówno na Beat-

port (najbardziej popularny na świecie sklep z muzyką z przeznaczeniem dla DJ-ów), 

w większości sklepów DJ-skich, dużych sieciach muzycznych typu Amazon, znanym 

użytkownikom iSprzętu iTunes. I tutaj ciekawostka – dwa razy z rzędu dotarłem do 

miejsca 2. Top 10 iTunes Dance Music w Polsce, pierwszy raz z albumem „2009-2012 Re-

trospective Album”, a następnie już w dniu premiery albumu „Secret Life”. W rankingu 

ogólnym dotarłem na odpowiednio 27. i 31. miejsce, obok takich nazwisk jak choćby 

Adele, co pokazuje, że jednak zainteresowanie muzyką elektroniczną jest spore i moc-

no niedoceniane w polskich mediach. Moje brzmienia dostępne są również w serwi-

sach streamingowych, jak Spotify czy Deezer. Nośniki fizyczne kupić można w skle-

pach muzycznych w krajach, gdzie kolportowane są wydania z danych wytwórni. 

W Polsce będą to więc głównie kompilacje dostępne w Empikach, czy sieciach Saturn, 

a za granicą zarówno w vinyl shopach, jak i tradycyjnych sklepach muzycznych.

Oprócz tworzenia muzyki zajmujesz się także takimi dziedzinami jak bycie 
aranżerem, kompozytorem. Na czym ta działalność polega?
To pojęcia związane z tworzeniem muzyki, ale odnoszące się do ich odpowiednich 

elementów. Kompozytor – obok aranżera, remixera czy DJ-a to takie krótkie streszcze-

nie tego, czym zajmuję się jako producent muzyczny. Jeśli więc ktoś np. chciałby na-

wiązać ze mną współpracę, sam tworzy dźwięki, ale jest zainteresowany ich zaaran-
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żowaniem, np. do wersji radiowej czy do filmu – adnotacja arranger daje mu znać, że 

jestem osobą, która czymś takim się zajmuje. Podobnie z innymi artystami, którzy po-

szukują remiksów w odpowiedniej stylistyce. Promotorzy zaś, widząc, że jestem rów-

nież DJ-em, od razu wiedzą, że mogą zabukować mnie na swoją imprezę zarówno 

jako live act (czyli de facto koncert), jak i DJ set – w tym drugim przypadku mamy do 

czynienia z miksowaniem muzyki, a nie jej tworzeniem na żywo, co w pewnych wa-

runkach jest dla promotora lepsze. Np. dlatego, że jest to o wiele tańsza opcja zapro-

szenia danego artysty na swoje wydarzenie, ale i również często gwarantująca szer-

szy wachlarz brzmieniowy (w trakcie seta DJ-skiego bardzo często miksuje się również 

utwory innych wykonawców).

Czy jesteś już międzynarodową gwiazdą? Wyjeżdżasz na koncerty za granicę? 
Zapraszają Cię?
Nigdy nie patrzyłem na siebie pod kątem gwiazdy – wydaje mi się, że takie sformuło-

wanie pasuje do wokalistów czy osób, które skupiają się na promocji siebie, a nie mu-

zyki. Jeśli jednak chodzi o zainteresowanie promotorów czy też moich fanów, to tak 

jak wspomniałem wcześniej – moja baza fanów jest zdecydowanie większa poza gra-

nicami Polski i obejmuje zarówno kraje europejskie, jak i Chiny, Japonię, Stany Zjedno-

czone, Australię, Nową Zelandię czy nawet Afrykę. Oczywiście zdarza mi się grywać za 

granicą, tak jak i gościć w stacjach radiowych czy udzielać wywiadów.

Jak wygląda świat muzyki, którą tworzysz od strony koncertowej? Czy planu-
je się trasę samemu, czy tylko korzysta się z zaproszeń na większe imprezy 
techno/house?
Wiele lat temu, mieszkając jeszcze we Wrocławiu, organizowałem i współorganizowa-

łem imprezy, najczęściej zapraszając do współpracy zagranicznych DJ-ów. Samodziel-

nie organizowałem też cykl charytatywnych imprez „I Have My Own Space”, z których 

cały dochód przeznaczony był dla Domu Małego Dziecka nr 1 we Wrocławiu, a ja bi-

łem na nich rekordy grania live actów bez jakiejkolwiek przerwy (8,5 godziny). Póź-

niej jednak zrezygnowałem z bycia promotorem, niejako z lenistwa – wszedłem pod 

skrzydła agencji City Beats, która zajęła się moim managementem i sama dbała o zdo-

bywanie „bookingów”. Następnie współpracowałem jeszcze z kilkoma agencjami, ale 

aktualnie moimi występami w Polsce zajmuje się management mojej wytwórni – Tra-

quency Records, a za zagraniczne odpowiada Modern Music Booking. Od kilku lat 

wszystko opiera się więc na zaproszeniach zewnętrznych przez promotorów lub orga-

nizatorów dużych imprez, w Polsce np. Mayday, Creamfields czy Audioriver.
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Czym urządzenia firmy Apple różnią się od innych na rynku, że to właśnie tę fir-
mę wybrałeś?
„Think different” oddaje w 100% moje odczucia. Po przygodzie z Amigą, chcąc nie 

chcąc przesiadłem się na PC i nie wspominam tego z sentymentem. Wirusy, niebie-

skie ekrany, czyszczenie rejestru systemu, zapchane wiatraki, konflikty sterowników, 

restarty komputera… ach, jak dobrze, że mam to za sobą! W 2007 roku, więc i tak bar-

dzo późno, podjąłem decyzję o przesiadce na Maca. Wtedy też Apple przerzuciło się 

na procesory Intela, co w niektórych przypadkach bardzo mi pomogło: niektóre ze-

wnętrzne automaty perkusyjne czy syntezatory o dziwo do dziś nie mają oficjalne-

go wsparcia pod OS X. Bootcamp i Parallels zapewniły mi nieprzerwaną pracę z każdą 

aplikacją, do której byłem przyzwyczajony. Dziś na szczęście nie mam potrzeby pracy 

pod Windows i jestem od niego wolny w 100%.

Jeśli chodzi o wybór – cóż, przede wszystkim od zawsze w środowisku mówiło się 

o tym, że Mac jest niemal stworzony dla artystów. Poza tym jego design, pewne roz-

wiązania (MagSafe, system chłodzenia, układ graficzny systemu, tak-bardzo-linuksowe 

jądro, optymalizacja hardware vs software itp.) to wszystko mieszanka niemal idealna. 

Oczywiście po zakupie pierwszego Maca nie było już odwrotu – pierwszy iPhone kil-

ka dni po premierze był już w mojej kieszeni, a następnie każdy kolejny gadżet. Uwiel-

biam ten sprzęt na tyle, że szerzę „apple’owskiego wirusa” wśród wszystkich znajo-

mych, zarówno w branży, jak i poza nią – i gdybym tak otrzymywał prowizję od całego 

sprzętu, który ludzie kupili za moją namową, myślę, że mógłbym sobie kupić niemałe 

mieszkanie (śmiech).

Czy do tworzenia muzyki używasz tylko MacBooka Pro?
Nie trafiłeś! (śmiech). Aktualnie w ogóle nie używam MacBooka Pro do produkcji mu-

zyki. Rozwiązania zarówno programowe, jak i sprzętowe są teraz na tyle potężne, że 

jeśli chodzi o moc obliczeniową, to moje studio napędza… Mac mini! Oczywiście 

jest wiele powodów, dla których wybrałem akurat mini, a nie np. iMaca czy Maca Pro 

– i w pierwszym przypadku jest to mobilność oraz dowolność pod względem cha-

rakterystyki ekranu, np. na bardziej wymagającym gigu Mac mini da sobie spokojnie 

radę, a zmieści się – nawet wraz z niedużym monitorem – do rejestrowanego bagażu 

w samolocie. Mac Pro był dotychczas za duży, a aktualny, mimo że mocno przenośny, 

jest z kolei o wiele bardziej energochłonny od mini, a to ma dla mnie również dosyć 

istotne znaczenie. Jeszcze nie przytrafiło mi się, żebym nie był w stanie sfinalizować 
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projektu z powodu zbyt małej mocy obliczeniowej – mimo pracy z projektami po 140 

ścieżek i software’owymi syntezatorami!

Aktualna generacja MacBooków Air to również wbrew pozorom bardzo profesjonal-

ne maszyny. Udało mi się stworzyć kilka dobrze przyjętych utworów przy uży-

ciu tego właśnie sprzętu, gdy byłem np. w trasie i korzystałem w 100% z software’u, 

z małą domieszką sampli stworzonych uprzednio za pomocą urządzeń pochodzą-

cych z mojego studio.

Jak wygląda proces tworzenia muzyki przy wykorzystaniu komputerów Apple’a?  
Z jakich programów korzystasz? Czy masz ulubione aplikacje?
Mimo że w pewnym okresie mojego życia przeszedłem na hardware w 95% (próbo-

wałem odrzucić komputer w procesie produkcji i używać go jedynie do postprodukcji 

oraz jako rejestratora), po wielu latach wróciłem do idei komputera jako głównej jed-

nostki napędowej całego studia. Teraz wygląda to więc tak, że Mac jest „mózgiem” ca-

łego instrumentarium i pełnoprawnym DAW-em, kontrolującym zarówno zewnętrz-

ne maszyny, jak i wewnętrzne syntezatory, automaty perkusyjne, efektory itp. Mikser 

również jest programowy, dzięki czemu mogę niejeden projekt rozpocząć w podróży, 

szlifować w domu, by finalne poprawki znów nanosić setki kilometrów od studia. Ak-

tualnie to już mocno przemyślany, uszyty na miarę zestaw, który bez Maca oraz tego, 

co oferuje OS X oraz aplikacje pisane pod niego, nie byłby w stanie powstać. Szybkie 

USB, Firewire oraz Thunderbolt sprawiają, że podłączenie kilkunastu urządzeń do jedne-

go komputera nie stanowi żadnego problemu, a rozwiązania firm takich jak Native  

Instruments ułatwiają natomiast pracę z danym środowiskiem nawet bez fizycznie 

podpiętego urządzenia − vide Maschine, hybryda oprogramowania ze sprzętem, któ-

ra może działać również bez podłączonego sprzętu, np. MacBook Air na kolanach 

w samolocie.

Jeśli chodzi o ulubione aplikacje, to jest ich całe mnóstwo – dwie podstawowe, zarzą-

dzające całym tym galimatiasem to oczywiście Apple Logic oraz Ableton Live. A jako 

wtyczki – szereg rozwiązań od NI, Arturii czy choćby świetnego polskiego studia de-

weloperskiego D16 Group, które tworzy zarówno wiernie brzmiące emulatory (jak 

Phoscyon, który wciela się w rolę TB-303 i ma nawet możliwość odwzorowania niskie-

go stanu baterii czy LuSH-101 udający Rolanda SH-101), własnej produkcji syntezatory, 

jak i procesory efektów.
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Czy to prawda, że za pomocą standardowej apli-
kacji Garage Band można stworzyć fajne kawałki 
muzyczne, tak jak to promuje Apple? Czy kiedyś 
próbowałeś?
Osobiście nie próbowałem, gdyż od razu korzysta-

łem ze sprawdzonych wcześniej rozwiązań. Wiem 

jednak, że Garage Band to taki okrojony Logic, 

a więc świetne wprowadzenie do świata produk-

cji dźwięków – tak jak filmowcy mają Final Cut Pro, 

a początkujący użytkownicy iMovie. Bardzo dobrym 

rozwiązaniem zastosowanym przez Apple jest moż-

liwość wczytywania projektów z Garage Band wła-

śnie w Logicu, dzięki czemu gdy już nauczymy się 

podstaw produkcji i stwierdzimy, że to coś, co nas 

kręci, o wiele łatwiej będzie przesiąść się na pełno-

prawne oprogramowanie muzyczne. Garage Band 

znam z iPada – bawiłem się kilkukrotnie i byłem pod 

wrażeniem wielu rozwiązań. Kilka projektów koń-

czyłem później zresztą na dużym Logicu. Jednym 

słowem polecam – nie trzeba wskakiwać od razu 

na głęboką wodę, by sprawdzić swoją wewnętrzną 

muzykalność.

Czy czasami używasz iPada w celach tworzenia 
muzyki?
O tak, i to bardzo często! Tak na „mocno poważnie” 

zaczęło się od odkrycia przeze mnie bezprzewodo-

wego MIDI oraz zakupienia syntezatora anizotropo-

wego Animoog. Następnie były chwilowe miłostki 

z używaniem iPada jako kontrolera (touchAble, Live-

Control, Logic Remote), później pojawiły się iMa-

schine jako szkicownik do projektów w Maschine  

czy Launchpad współpracujący z „prawdziwym 

Launchpadem” via USB Camera Connection Kit. Te-

raz jestem jednak pod ogromnym wrażeniem tego, 

co robi Korg. Ich poprzednie aplikacje, takie jak np. 

App Store jest pełen wszelkiej 
maści świetnych, potężnych, 
niejednokrotnie nieodkrytych 
jeszcze aplikacji, które 
z niepozornego iPada potrafią 
zrobić studyjne monstrum.
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okrojony sampler Electribe w wirtualnej wersji, no, może poza iMS-20, traktowałem ra-

czej w kategorii zabawek aniżeli poważnych programów pomocnych w produkcji mu-

zyki. Później pojawił się Gadget, który samą swoją nazwą zniechęcił mnie do zakupu 

– ale fakt, że jest to chyba najdroższa pozycja w ich katalogu (40 EUR w wersji podsta-

wowej), zmusił mnie do zainteresowania się tym programem. Po ostatniej aktualizacji 

– 1.0.3 (Santa Clara) mogę rzec, że jest to pierwszy pełnoprawny mobilny DAW dla iPa-

da. Cubasis oraz FL Mobile w moim przypadku odpadają już na wstępie, a inne rozwią-

zania kuleją w różnych częściach – a to nie ma wsparcia MIDI, AudioBus czy Inter-App 

Audio albo nie można importować własnych sampli czy też nie ma żadnych rozwiązań 

pod względem syntezy. Gadget to mobilne studio, pełne różnego rodzaju lepiej lub 

gorzej brzmiących syntezatorów, z pełnoprawnym automatem perkusyjnym, całkiem 

dobrze brzmiącymi partiami efektów, możliwością renderingu do osobnych śladów 

oraz eksportowaniem… projektów Ableton Live! Po podłączeniu do iPada np. Korga 

nanoKey II możemy spokojnie tworzyć zarys utworu, wszędzie tam, gdzie dopadnie 

nas wena – w kawiarni, taksówce, czekając na samolot czy w innych miejscach, w któ-

rych często przesiadujemy (śmiech). Naprawdę polecam każdemu, kto jeszcze nie miał 

do czynienia z tą aplikacją. Poza tym App Store jest pełen wszelkiej maści świetnych, 

potężnych, niejednokrotnie nieodkrytych jeszcze aplikacji, które z niepozornego iPa-

da potrafią zrobić studyjne monstrum. Możliwość korzystania np. z zewnętrznych in-

terfejsów audio sprawia, że ten z pozoru nastawiony na konsumpcję, a nie tworzenie 

treści tablet, zamienia się w pełnoprawnego członka muzycznego studio czy instru-

mentu scenicznego.

Oprócz komputera musisz używać słuchawek lub głośników, masz ulubione 
marki?
Na pewno nie jest to Beats (śmiech), choć liczę, że pod okiem Apple być może coś się 

w tej materii zmienia. Bardzo cenię sobie tak mocno oplute przez wiele środowisk Ear-

Podsy – mają bas zbliżony do dokanałówek, a mimo to zapewniają odpowiednią wen-

tylację uszu. Używam ich bardzo często na finalnym etapie produkcji, tj. sprawdzam, 

już po masteringu, jak mój utwór będzie brzmiał u zwykłego, szarego odbiorcy. To 

bardzo ważne, gdyż nieraz studyjne monitory odsłuchowe, mimo że nie koloryzują, to 

oczywiście przenoszą częstotliwości, których nie usłyszymy z laptopowego głośniczka 

czy średniej jakości słuchawek. Niestety – muzycy czasem muszą się uginać, choć na 

szczęście ja nie tworzę muzyki pod tzw. dzwonki. Mało kto wie, że wiele aktualnych 

radiowych hitów tworzonych jest w taki sposób, by dobrze brzmiały z głośniczka te-
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lefonu komórkowego. Cieszę się, że nie kieruję swojej muzyki do jak najwięcej odbior-

ców, a do tych świadomych i poszukujących inteligencji w świecie dźwięków.

Jeśli więc chodzi o marki słuchawek, to doceniam pracę takich firm jak Sennhe-

iser, Shure czy Beyerdynamic, jednak od zawsze jestem fanem AKG. Mimo że design 

ich produktów jest co najmniej kontrowersyjny, jeśli nie po prostu kiepski, to jednak 

brzmienie ich słuchawek studyjnych wydaje mi się najbardziej płaskie, nieprzekolo-

ryzowane. Dodatkowo są wygodne, modele półotwarte pozwalają na odpowiednią 

wentylację i można z nimi pracować przez wiele godzin bez odczucia zmęczenia.

W segmencie studyjnych monitorów odsłuchowych, by nie nazywać ich po prostu 

głośnikami, moimi faworytami są takie firmy jak Neumann, Adam Audio czy nawet 

Yamaha, ale w dolnej półce cenowej bardzo dobrze radzą sobie… Behringery! Mimo 

że ta niemiecka firma zaliczyła kilka poważnych potknięć PR-owych, wypuszczając np. 

bardzo kiepską serię mikserów DJ-skich czy niezbyt responsywnych kontrolerów, to 

w przypadku studyjnych monitorów średniego pola radzi sobie wyjątkowo dobrze, 

oferując niezłą jakość za zestaw dwóch monitorów w cenie jednego innej firmy.

Czy tak jak inni wielbiciele Apple’a pojechałbyś na inny kontynent, aby zakupić 
najnowszego iPhone’a?
Nie jestem aż takim fanboyem, żeby jeździć na inny kontynent po najnowszego iPho-

ne’a – ale na bieżąco śledzę każdy apple’owy Keynote oraz zapoznaję się z wszelki-

mi jabłkowymi nowinkami prasowymi. Co prawda, tak jak wspomniałem wcześniej, 

pierwszego iPhone’a zdobyłem już kilka dni po premierze w USA, to jednak np. cał-

kowicie ominąłem 3G, 3GS i 4 i kolejnym w mojej kieszeni był dopiero 4S. Nie wynika-

ło to z niechęci, tylko z faktu, że iPhone pierwszej generacji całkowicie wyczerpywał 

moje potrzeby. Następnie ominąłem piątkę i kupiłem dopiero 5s. Częściej kupuję iPa-

dy, gdyż ich moc obliczeniowa przydaje mi się do profesjonalnych zastosowań – a to 

właśnie iPhone jest w moim przypadku do konsumowania treści (i ewentualnie robie-

nia zdjęć/ filmów).

Faktem jest, że gdy na Keynote pojawia się coś zdecydowanie nowego – czy to nowy 

design, czy nowa kategoria sprzętu, czy nowe funkcje, to ślinka mi cieknie, ale mam 

świadomość, że lada moment sprzęt będzie dostępny również w Polsce – czy to za 

pomocą oficjalnej dystrybucji, czy np. poprzez prywatny import. W przypadku pierw-

szego iPhone’a było inaczej, gdyż nigdy nie był on dostępny oficjalnie w Polsce. Ale 
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żyjemy w świecie globalnej wioski, większość sprzętu dociera do nas równie szybko, 

jak i do krajów ościennych, nie ma więc powodu do aż takiego ciśnienia tym bardziej, 

że nowe pozycje nie wprowadzają jakichś ogromnych rewolucji. Trochę obawiam się 

tego, co pojawi się już pojutrze na Keynote – jeśli potwierdzą się plotki o większych 

iPhone’ach, to 5s pozostanie w mojej kieszeni bardzo długo. Chyba że wraz z powięk-

szeniem telefonów dojdzie do nich jakaś rewolucyjna funkcjonalność – wtedy pewnie 

będę się zastanawiać.

Jaką konfigurację sprzętu byś polecił Czytelnikom, którzy chcieliby zająć się 
komponowaniem?
Myślę, że każdy, nawet najsłabszy, aktualny model komputera Mac jest wystarczający 

zarówno dla profesjonalisty, jak i początkującego kompozytora. Mało tego – na przy-

kładzie aplikacji Korg Gadget widać, że aby rozpocząć zabawę w tworzenie własnych 

dźwięków, wystarczy posiadać iPada. Nnie jestem pewien, czy poniżej A7 też będzie 

płynnie działać, ale na iPadzie Air oraz iPadzie mini Retina aplikacja wydaje się funk-

cjonować bardzo lekko.

A czego na co dzień słucha Jakub Rene Kosik?
To zależy od nastroju – choć z racji tego, że muzyka to również moja praca, staram 

się pozwalać moim uszom jak najwięcej odpoczywać. Bywa więc tak, że i całe tygo-

dnie słucham tylko swoich produkcji, nad którymi w danej chwili pracuję. Trochę ak-

tualnych brzmień trafia do moich uszu np. w korku, gdy prowadzę samochód. Często 

dla przeczyszczenia umysłu słucham muzyki poleconej mi przez znajomych z bran-

ży, oczywiście wiele czasu poświęcam też na pozycje promo, które otrzymuję zarów-

no jako DJ, jak i szef wytwórni Traquency Records. Jedne są przeznaczone do grania 

w moich DJ setach – i czasem faktycznie trafiają się perełki – a inne są swojego rodza-

ju demami, wysyłanymi do mnie z myślą o ich wydaniu w moim labelu.

Jeśli jednak miałbym gatunkowo sprecyzować to, co przemawia do mnie najbardziej, 

to nadal będzie to elektronika. Nie ma większego znaczenia, czy akurat będzie to chill 

out, ambient czy techno – w 100% żywa muzyka nie działa na mnie tak mocno jak ta, 

w której wpleciony jest choćby jeden wyraźny elektroniczny instrument.

Na czyim koncercie ostatnio byłeś jako słuchacz?
Moja żona jest fanką Justina Timberlake’a, a że chciałem zrobić jej niespodziankę, to 

pojechaliśmy do Londynu na jego koncert. Choć sam nie jestem jakimś specjalnym 

wielbicielem jego muzyki, to muszę przyznać, że zarówno połączenie choreogra-

   /   WYWIAD /   Produkty Apple okiem muzyka: Jakub Rene Kosik



175

fii wraz z profesjonalną pracą wokalną Justina, a do tego całej produkcji w olbrzymiej, 

jakby nie patrzeć, Arenie O2, zrobiło na mnie bardzo pozytywne wrażenie.

Doszły mnie słuchy, że pracujesz od jakiegoś czasu nad utworami z jedną z pol-
skich gwiazd estrady, możesz zdradzić nam jakieś szczegóły? Czego możemy 
się spodziewać?
Tak, jakiś czas temu Justyna Steczkowska usłyszała kilka moich utworów i okazało się, 

że cechuje nas podobna wrażliwość muzyczna. Aktualnie pracujemy więc nad kilko-

ma numerami, a pierwsze efekty będzie można usłyszeć już na jej nadchodzącej pły-

cie „Terra”, która pojawi się w sklepach jesienią tego roku. Fani Justyny będą z pewno-

ścią zaskoczeni jej flirtem z muzyką elektroniczną, w której pojawia się również żywa, 

bogata orkiestra. To wyjątkowe, pełne emocji brzmienia.

Jaki jest Twój wkład w te utwory?
Jestem współkompozytorem, odpowiadam za sekcję elektroniczną, główną melodię, 

podstawowy aranż i efekty. Cała reszta to wynik naszej wspólnej pracy w studio. Or-

kiestra była nagrywana w jednym z najlepszych studiów nagraniowych na świecie, 

a to – ciekawostka – mamy na własnym podwórku, w Polsce, w Alwerni koło Krakowa.

Szykujesz też jakiś sekretny projekt. Czy uchylisz nam rąbka tajemnicy?
Niestety, na razie musi pozostać to tajemnicą, ale jedno mogę zdradzić − warto czekać 

(śmiech).

Jesteś chyba pierwszym producentem muzyki elektronicznej, który został za-
proszony do Sejmu RP. Możesz powiedzieć nieco więcej o tym wydarzeniu?
To prawda, kilka dni temu zostałem zaproszony do Sejmu RP na konferencję „Ratuj 

bociany razem z nami”. Swoją działalność artystyczną staram się łączyć z działalnością 

pro-zwierzęcą, gdyż los zwierząt jest dla mnie bardzo ważny. Z tego względu jestem 

weganinem i dlatego też z wielką przyjemnością przyjąłem zaproszenie do udzia-

łu w tym wydarzeniu – na pierwszy rzut oka wydaje się bowiem, że pomaganie bo-

cianom to jakaś abstrakcja. Okazuje się jednak, że co czwarty bocian na świecie jest… 

Polakiem. A wiele tych ptaków nie wyleciało na zimę z naszego kraju, czasem mogą 

potrzebować naszej pomocy. Do niedawna nie było nawet wiadomo, z kim się kon-

taktować, gdy np. znajdziemy rannego bociana na naszej drodze. W tym celu została 

uruchomiona specjalna infolinia 881BOCIAN (gdzie litery odpowiadają odpowiednim 

numerom na klawiaturze telefonu), a ja, obok Agnieszki Włodarczyk, Michała Piró-
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ga, Krystyny Mazurównej, Tomasza Karolaka, Anny Nowak Ibisz, Ryszarda Kalisza i Ar-

tura Pągowskiego, zostałem nominowany przez Towarzystwo Obrony Zwierząt w RP 

Ambasadorem Bocianów Polskich. W razie potrzeby wystarczy zadzwonić pod numer 

881262426, a odpowiednie służby przyjadą pomóc zwierzęciu.

Dopełnieniem tego wydarzenia było przekazanie przez Ambasadorów przedmiotów 

na aukcję – w moim przypadku było to fizyczne wydanie mojego albumu „Secret Life”, 

który w formie digipacka dostępny jest jedynie w 30 kopiach na świecie. Jedna z nich 

trafi do osoby, która wylicytuje ten album i wesprze akcję.

W jaki sposób można się z Tobą skontaktować? Na jakich portalach społeczno-
ściowych masz aktywne konta?
W internecie dostępny jest fanpage mojej wytwórni – http://www.facebook.com/
traquency, jak i mój – http://www.facebook.com/jakubrenekosik. Co praw-

da nie ma tam bezpośredniego kontaktu ze mną, jednak każda konstruktywna kore-

spondencja jest kierowana do mnie przez osoby odpowiedzialne za prowadzenie tych 

stron. Oprócz tego dostępny jestem na Twitterze i na Instagramie jako @jrkpl oraz na 

stronie jrk.pl. Moje produkcje znaleźć można na SoundCloud, a kupić choćby 

na Beatport czy w iTunes.
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MAŁGORZATA ŁADA

60 dag dyni

2 kwaśne jabłka (najlepiej renety)

2-3 ząbki czosnku

1 cebulka szalotka (jeśli mniejsza, to 2)

2 łyżki drobno posiekanego świeżego imbiru

1 malutka papryczka chili (ja wzięłam z zale-

wy w oliwie)

2 łyżki masła klarowanego lub dobrego oleju

3-4 szklanki bulionu warzywnego lub lekkie-

go rosołu drobiowego

1/3 łyżeczki cynamonu

sól, pieprz

kawałek sera gorgonzola lub innego z niebie-

ską pleśnią

garść siekanych włoskich orzechów do posy-

pania (opcjonalnie)

Dynię i jabłka obieramy, usuwamy gniazda nasienne i kro-

imy w dość grubą kostkę. Nagrzewamy piekarnik do temp. 

180 st. C. Szkło żaroodporne smarujemy łyżką masła i wkła-

damy dynię z jabłkami. Podpiekamy przez 15-20 min.

Szalotkę, czosnek i imbir drobno siekamy. W dość dużym 

garnku z grubym dnem roztapiamy masło i podsmaża-

my szalotkę, potem dodajemy posiekany czosnek i dalej 

delikatnie podsmażamy, a na końcu dodajemy imbir i po-

siekaną, pozbawioną pestek papryczkę. Wszystko smaży-

my jeszcze przez 5 min. Wyjmujemy podpieczoną dynię 

z jabłkami, dodajemy do garnka z warzywami i smaży-

my do momentu, aż dynia i jabłka zaczną się rozpadać. 

Następnie dodajemy bulion, sól, pieprz, cynamon i gotu-

jemy jeszcze ok. 10 min na małym ogniu. Gdy warzywa już 

się dobrze rozgotują, zupę miksujemy. Podajemy z pokru-

szonym serem i siekanymi orzechami włoskimi. Można po-

dać do zupy grzanki z ciabatty lub bagietki.

Smacznego!

Zupa jabłkowo-dyniowa
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