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MusicCast może wszystko

Jeszcze nigdy nie miałeś tylu możliwości. Najszerszy na rynku wybór pro-

duktów, a wszystkie w jednym inteligentnym systemie, którym sterujesz 

ze swojego smartfonu. Bez względu na to, w którym pokoju się znajdujesz, 

możesz odtwarzać muzykę z dowolnego źródła, a każdy z domowników 

jest całkowicie niezależny od pozostałych. Spotify, pliki z komputera, płyty 

CD, dźwięk TV, radio internetowe, muzyka z winylu – co tylko chcesz, bo 

z MusicCast możesz wszystko.

www.MusicCast.pl

Domowy system bezprzewodowej muzyki

Autoryzowane salony sprzedaży: www.audioklan.pl

http://MusicCast.pl/?utm_source=iMagazine_PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=MusicCast
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Pięć lat iMagazine!

Oddajemy w Wasze ręce urodzinowe wydanie iMagazine. Mamy 

to szczęście, że nasze  urodziny zawsze zbiegają się z najciekaw-

szymi nowościami, jakie prezentuje Apple. Nie inaczej jest w tym 

roku – specjalnie na nasz piąty jubileusz Apple przygotowało 

nowe iPhone’y 6S i iPady Pro!  

Tak, iMagazine kończy pięć lat. To szmat czasu. Pierwszy numer 

ukazał się 5 października 2010 roku. Nie był to pierwszy maga-

zyn, który wydaliśmy, bo wcześniej, przez ponad dwa i pół roku 

dostarczaliśmy do Waszych rąk Moje Jabłuszko. Zmiana nazwy, 

zaproszenie do współpracy nowych redaktorów, rozszerzenie tematyki i skoncentrowa-

nie się na rozwiązaniach mobilnych były, mogę powiedzieć z perspektywy czasu, strzałem 

w dziesiątkę. 

Udało nam się stworzyć wspaniały zespół ludzi, którzy są pełni pasji i chcą tworzyć magazyn inny 

niż wszystkie. Cieszy mnie to, co udało nam się osiągnąć z iMagazine. 

Jesteśmy jednym z największych magazynów na iPady w Polsce, z ponad 62 tysiącami zain-

stalowanych aplikacji na urządzeniach z iOS. Jesteśmy wzorem i inspiracją dla innych. Przez 

WWW czyta nas ponad 130 tysięcy ludzi. Organizujemy niezapomniane imprezy – iChwile. 

Mógłbym wymieniać jeszcze długo to, co zrobiliśmy i co robimy, ale zapewniam Was, że nie 

patrzymy tylko wstecz. Mamy jeszcze dużo pomysłów i planów, które będziemy w najbliż-

szym czasie konsekwentnie realizować, dopingowani przez Was i dla Was.

iMagazine to wielka część mojego życia. Byłem związany przez lata z korporacjami, prowa-

dziłem restaurację, ale dopiero wydając iMaga, czuję się spełniony. Pracuję z przyjaciółmi, 

poznaję wielu ciekawych ludzi i obcuję z najnowszą technologią, wzornictwem, sztuką. 

Wszystko to daje mi niesamowitego kopa i motywację do działania, której nic nie jest w sta-

nie zatrzymać.

Dziękuję wszystkim, każdemu z osobna – zarówno redaktorom, jak i Wam –  czytelnikom, za 

to, że jesteście z nami. Dziękuję przede wszystkim Kindze, Norbertowi i Wojtkowi – to dzięki 

Wam iMag jest taki, jaki jest.

Dominik Łada



https://www.youtube.com/watch?v=q4_XVz5glRE
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IOS 9 ZAINSTALOWANY 
NA PONAD 50% 
URZĄDZEŃ
16 września Apple udostępniło możliwość 

instalowania iOS 9. Według Phila Schillera 

dotychczas 50% użytkowników iUrządzeń 

skorzystało z tej opcji. Nazwał to najszybszą 

adaptacją nowego systemu w historii Apple.

Czytaj dalej...

LISTA GIER I APLIKACJI 
DLA NOWEGO APPLE TV
Apple TV trafił w ręce deweloperów, a jeszcze 

przed końcem października trafi do sprzedaży. 

Nowa generacja przynosi dostęp do App Store 

i już dziś wiemy, że aplikacji i gier będzie cał-

kiem sporo. Mamy nawet listę!

Czytaj dalej...

ZNIŻKA EDUKACYJNA 
NA SPRZĘT APPLE 
W ISPOT 
W miastach czuć, że studenckie wakacje 

dobiegają końca. Nagle korki na ulicach 

stają się jakby większe, w metrze widzimy 

więcej młodych osób, w sklepach papier-

niczych pojawia się grupa docelowa zeszy-

tów w kratkę, a mieszkania na wynajem 

znikają w dwie sekundy. W tym całym 

pośpiechu przed rokiem akademickim 

warto przypomnieć o ciągle trwającej pro-

mocji iSpotu.

Czytaj dalej...

http://imagazine.pl/2015/09/22/ios-9-zainstalowany-na-ponad-50-urzadzen/ 
http://imagazine.pl/2015/09/22/lista-gier-i-aplikacji-dla-nowego-apple-tv/
http://imagazine.pl/2015/09/22/znizka-edukacyjna-na-sprzet-apple-w-ispot/
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WATCH OS 2 JUŻ 
DOSTĘPNY!
W tym roku dostaliśmy wysyp nowych sys-

temów od Apple. Dostępny jest już iOS 9, 

na 30 września zapowiedziano El Capitan 

dla komputerów Mac, a do tego nowość, 

jaką będzie tvOS. Jest też watchOS, który 

znajdziemy na Apple Watch. Druga iteracja 

tego ostatniego właśnie stała się publicznie 

dostępna.

Czytaj dalej...

SERWIS IFIXIT ROZBIERA 
IPADA MINI 4 – 2 GB 
RAM, MNIEJSZA BATERIA
Zeszłej środy Apple, po cichu, zaprezentowało 

iPada mini 4. Tablet, na który wszyscy czekali 

rok temu. Znany z rozbierania różnych sprzę-

tów serwis iFixit zajrzał do środka urządzenia, 

by przekonać się, gdzie zaszły zmiany.

Czytaj dalej...

NOWA REKLAMA APPLE MUSIC 
PROMUJE FUNKCJĘ DLA CIEBIE
Oglądaliście nocą rozdanie nagród Emmy? Nawet jeśli Was 

nie interesuje, kto zdobył statuetkę za najlepszą rolę dru-

goplanową w serialu dramatycznym (Peter Dinklage), to 

była to okazja, żeby zobaczyć nową reklamę Apple Music.

Czytaj dalej...

http://imagazine.pl/2015/09/21/watchos-2-juz-dostepny/
http://imagazine.pl/2015/09/21/serwis-ifixit-rozbiera-ipada-mini-4-2-gb-ram-mniejsza-bateria/
http://imagazine.pl/2015/09/21/nowa-reklama-apple-music-promuje-funkcje-dla-ciebie/
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iCHWILA – PREMIERA IPHONE 6S, IPAD PRO ORAZ APPLETV
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Dziękujemy bardzo Miejscu Chwila oraz naszym partnerom – ING Bank Śląski, Play, 
mytaxi, eXtremeMem, ZGSklep.pl, MacLife, Lifeproof, Mophie, Fitbit, UAG i Connected 
Magazine. Bez Was nasza impreza nie mogłaby się odbyć i nie miałaby takiej oprawy.

Z naszych obliczeń wynika, że w iChwili było znacznie ponad 300 osób, a przez internet, na 

żywo, oglądało nas kolejne 1944 osoby.

Wyszło jak zwykle epicko! Dziękujemy, że byliście z nami!

Już teraz zapraszamy na kolejną imprezę – już w październiku. Kończymy pięć lat, także zapo-

wiadają się wyjątkowe urodziny. Liczymy, że będziecie z nami.

Tak było na naszej imprezie – iChwili. Obraz wart tysiąca słów…
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https://youtu.be/HcHMQ_iQgOY
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JAILBREAK 
I KEYRAIDER
Jednym z zarzutów iOS jest to, że to sys-

tem zamknięty. Dlatego wiele osób decy-

duje się na zrobienie jailbreaku. Coraz 

częściej słyszy się jednak o zagrożeniach 

z tego wynikających.

Czytaj dalej...

ZNAMY OFICJALNE CENY 
IPHONE 6S W POLSCE
Mamy za to dla Was potwierdzenie ostatecz-

nych cen, jakie będą w Polsce.

Czytaj dalej...

APPLE WATCH 
URATOWAŁ ŻYCIE 
NASTOLATKA 
Sporo mówi się o tym, że Apple 

Watch ma pozytywny wpływ na 

nasze zdrowie. A to ktoś przestał 

używać windy, inny częściej wstaje, 

a jeszcze ktoś zaczął biegać i zrzucił 

kilka kilogramów. Po raz pierwszy 

jednak słyszymy o tym, że Apple 

Watch uratował komuś życie.

Czytaj dalej...

http://imagazine.pl/2015/09/02/jailbreak-i-keyraider/
Czytaj dalej => http://imagazine.pl/2015/09/23/nie-liczcie-na-iphone-6s-w-piatek-w-polsce-znamy-oficjalne-ceny/
http://imagazine.pl/2015/09/21/apple-watch-uratowal-zycie-nastolatka/
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Przewodniczącym jury był profesor Jerzy Bralczyk, który wraz z gronem redakcyjnym 

Connected Magazine wybrał propozycję Darka Ćwiklaka – „nosidła”.

Konkurs wyszedł bardzo dobrze. Mieliśmy kilkadziesiąt zgłoszeń, wyjątkowo oryginalnych. 

Dlaczego akurat ta propozycja przekonała komisję i skąd wziął się pomysł? Jak tłumaczy 

sam autor:

Tradycyjne nosidła wyszły niemal całkowicie z użycia, więc nie będzie problemu z nakładaniem 

się znaczeń. W razie czego można będzie kiedyś doprecyzować „nosidła na wodę”. Jest jeszcze 

bonus: w tym słowie słychać jeszcze SIDŁA – a cała ta otaczająca (osaczająca?) nas coraz bliżej 

technologia to takie właśnie sidła, o ile nie będziemy z niej rozważnie korzystać.

Do wygrania był po raz pierwszy w Polsce – Apple Watch.

Gratulujemy wygranej!

Podczas ostatniej iChwili nasz siostrzany magazyn – Connected – wręczył 

nagrodę główną w konkursie dotyczącym znalezienia polskiego odpowiednika na 

słowo „wearables”.

APPLE WATCH DLA ZWYCIĘZCY KONKURSU 
CONNECTED MAGAZINE
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LUNATIK EPIK DLA APPLE 
WATCH
Od pojawienia się Apple Watch na rynku, obser-

wuję dostępne do niego paski. Mam ich już kilka, na 

każdą okazję - sportowe, eleganckie, skórzane i sili-

konowe. Za każdym razem jest to po prostu pasek. 

Są jednak sytuacje, takie jak sport czy praca w ogro-

dzie, gdy dobrze byłoby mieć lepiej zabezpieczony 

zegarek. Testowałem nakładki, ale są to półśrodki 

– dlatego zdecydowałem się na Lunatik Epik.

Czytaj dalej...

TWITTEROWE 
KONTO APPLE 
POŚWIĘCONE GROM

W Apple zachodzą pewne zmiany. Do 

niedawna na próżno było szukać tej 

firmy w mediach społecznościowych, 

a tymczasem niedawno powstało 

oficjalne konto Apple na Twitterze 

poświęcone grom.

Czytaj dalej...

PIERWSZY APPLE 
STORE IVE’A 
Johny Ive w maju awansował na stanowisko 

Chief Designer Officer. Ta zmiana odciążyła 

go z pracy bezpośrednio nad produktami. 

Pierwszym efektem tej decyzji jest Apple 

Store otworzony właśnie w Brukseli.

Czytaj dalej...

http://imagazine.pl/2015/09/21/lunatik-epik-dla-apple-watch/
http://imagazine.pl/2015/09/06/twitterowe-konto-apple-poswiecone-grom/
http://imagazine.pl/2015/09/18/pierwszy-apple-store-ivea/
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Taki obecnie mamy klimat, że muzyki słuchamy, korzystając przede wszystkim z formatu 

mp3 lub serwisów streamingowych: Spotify, Deezer, Wimp itp. Telefony i tablety coraz czę-

ściej zastępują nam tradycyjne nośniki, jako główne źródło naszej muzyki. Niestety, tylko nie-

liczne domowe systemy stereo i zestawy car audio są wyposażone w odbiornik Bluetooth, 

co sprawia, że poruszanie się po naszej playliście jest niewygodne. Rozwiązaniem tego 

problemu jest odbiornik muzyczny Bluetooth TP-LINK HA100. Podłącz urządzenie do swo-

Odtwarzaj bezprzewodowo muzykę z telefonu i tabletu na swoim domowym lub 

samochodowym systemie audio.

ODBIORNIK MUZYCZNY BLUETOOTH OD TP-LINK 
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ich głośników lub zestawu 

audio, sparuj z telefonem lub 

tabletem i zarządzaj muzyką 

z poziomu ekranu.

Parowanie HA100 z urządze-

niem mobilnym jest wyjąt-

kowo proste. Jeżeli telefon 

lub tablet obsługuje NFC 

(radiowy standard komunika-

cji pozwalający na bezprze-

wodową wymianę danych 

na odległość do 20 centy-

metrów), wystarczy, że zbli-

żysz do niego odbiornik 

HA100 lub dołączony tag 

NFC. Urządzenia można 

też sparować tradycyjnie 

przez Bluetooth. Odbiornik 

muzyczny pamięta do ośmiu 

sparowanych urządzeń.

Swój sprzęt stereo możesz 

kontrolować nawet 

z 20 metrów. HA100 oferuje 

ponadto szeroką kompaty-

bilność – współpracuje ze 

wszystkimi urządzeniami 

Bluetooth oraz sprzętem 

posiadającym wejście typu 

minijack lub cinch.

Sugerowana cena HA100 
w Polsce to 99 PLN.
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BB-8 ZE STAR WARS DOSTĘPNY W POLSCE 
OD POŁOWY WRZEŚNIA 2015 ROKU
Rzadko kiedy ekscytuję się informacjami prasowymi. Przeważnie spoglądam 

na nie leniwym okiem i jeszcze bardziej leniwym gestem wysyłam je w otchłań 

mojego komputerowego kosza na śmieci. Ale gdy zobaczyłem poniższą, to aż 

podskoczyłem z wrażenia. 

Czytaj dalej...

APPLE NAWIĄZUJE 
WSPÓŁPRACĘ Z CISCO
Najpierw IBM, teraz przyszedł czas na Cisco. 

Apple podejmuje kolejne kroki, by ułatwić życie 

korporacjom.

Czytaj dalej...

STEELSERIES NIMBUS 
— GAMEPAD DLA 
APPLE TV 
Zaprezentowana na ostatniej konferencji 

nowa odsłona Apple TV z pewnością powal-

czy na rynku konsol. W tym celu powstają 

już akcesoria, a jednym z nich jest gamepad 

– SteelSeries Nimbus.

Czytaj dalej...

http://imagazine.pl/2015/09/04/bb-8-ze-star-wars-dostepny-w-polsce-od-polowy-wrzesnia-2015/
http://imagazine.pl/2015/09/01/apple-nawiazuje-wspolprace-z-cisco/
http://imagazine.pl/2015/09/12/steelseries-nimbus-gamepad-dla-apple-tv/
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o najwyższej precyzji reprodukcji dźwięków. 

Zainspirowane przez wielokrotnie wyróżnia-

nego Nagrodą Grammy producenta – Quincy 

Jonesa – stanowią najwyższej klasy flagowy 

produkt stworzony dla entuzjastów muzyki. 

To szczyt osiągnięć w dziedzinie akustyki oraz 

personalizacji dźwięku. Użytkownik słucha-

wek N90Q może cieszyć się wysoką wiernością 

i precyzją odtwarzanego dźwięku, dodając róż-

norodne efekty sceny dźwiękowej oraz regu-

lując tony według potrzeb. Wysokiej jakości 

materiały, takie jak skóra czy aluminium, pięć 

opatentowanych technologii oraz cała paleta 

rozwiązań audio HD zapewniają niezrównane 

wrażenia akustyczne. Słuchawki są dostępne 

w kolorze czarnym i czarno-złotym.

Wbudowana technologia DAC oznacza, że 

użytkownik może odtwarzać ścieżki audio 

w wysokiej rozdzielczości na komputerze PC lub 

urządzeniu przenośnym z systemem Android, 

AKG N90Q rozumieją potrzeby muzyczne 

użytkownika. To słuchawki referencyjne 

z funkcją tłumienia zakłóceń, która 

wykorzystuje technologię autokalibracji 

parametrów. 

AKG N90Q
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podłączając je do słuchawek przez port micro-

-USB – w takim przypadku nie jest wymagana 

konwersja technologii cyfrowej na analogową 

i odwrotnie, a więc nie występuje utrata 

jakości. Ponadto te referencyjne słu-

chawki z funkcją tłumienia zakłóceń 

wykorzystują technologię autoka-

libracji parametrów. Technologia 

TruNote, przy wsparciu ze strony 

dwóch nauszników pianko-

wych oraz funkcji autokali-

bracji sterowanej z poziomu 

muszli, gwarantuje precy-

zję reprodukcji dźwięków. 

Sterowanie tonami to pełna 

kontrola nad regulacją 

odtwarzanej muzyki. Niskie 

i wysokie tony można 

regulować bez żadnych 

zniekształceń dźwięku, 

uzyskując niepowtarzalne 

ustawienia. Sterowanie 

sceną dźwiękową obej-

muje trzy tryby odsłuchu 

przestrzennego oraz opcje 

personalizacji audio, w tym 

„Standardowe”, „2.1 Studio” 

oraz „5.1 Dźwięk surround”.

Opatentowana ergono-

miczna konstrukcja to nausz-

niki piankowe o dwóch 

gęstościach, które znacząco 

redukują odbijanie się fal 

dźwiękowych w komorze aku-

stycznej. Ponadto dwa pokrętła na 



muszli pozwalają łatwo dostosować głośność muzyki, poziomu niskich i wyso-

kich tonów oraz ustawienia sceny dźwiękowej. Dzięki złączu USB można odtwa-

rzać muzykę w jakości HD, aktualizować oprogramowanie oraz szybko ładować 

baterie słuchawek.

– Szczerze cieszę się z naprawdę wspaniałego partnerstwa z Harmanem przez 

ostatnich pięć lat i jestem bardzo podekscytowany, wprowadzeniem na rynek 

sygnowanej przeze mnie linię słuchawek – mówi Quincy Jones. – Nie ma zna-

czenia, jakiej muzyki słuchasz, czy jest to Jazz, R&B, Pop, Rock czy muzyka kla-

syczna, jestem przekonany, że używając słuchawek AKG N90Q, zauważysz więcej 

detali dźwięku. Te słuchawki oferują użytkownikowi dokładnie takie brzmienie, 

że poczuje się on, jakby znajdował się w profesjonal-

nym studiu nagrań – kontynuuje muzyk. W pro-

dukcję N90Q zaangażowana była również córka 

Quincy Jonesa, Kidada Jones, która pracuje 

jako projektantka dla Disneya. Pomogła ona 

zaprojektować wizualną stronę tego modelu, 

wybrała materiały i upewniła się, że efekt 

wręcz przerośnie oczekiwania ojca.
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Zawartość zestawu
• 1 para słuchawek N90Q firmy AKG
• Adapter do samolotu
• Kabel audio 1,2 m z pilotem 

3-przyciskowym i mikrofonem MFI*
• Kabel audio 1,2 m z pilotem 

3-przyciskowym i mikrofonem 
Android/Windows*

• Prosty kabel 3 m
• Kabel do ładowania
• Ochronne etui
• Zestaw baterii
Specyfikacja techniczna
• Pasmo przenoszenia: 10-30 kHz
• Impedancja: 32 omy
• Maks. moc wyjścia: 100 mW
• Efektywność: 110 dB SPL przy 1 kHz/100 mV
• Masa: 460 g
• Długość przewodu: odłączane 

przewody 3 m i 1,2 m w zestawie
• Złącze: wtyczka typu jack 3,5 mm
Cena: 6299 PLN



Polityka Philipsa jest bardzo ciekawa. Niderlandzka firma przeszła proces restrukturyzacji, odda-

jąc swoje działy we władanie innych producentów. I tak za działkę audio odpowiada Gibson, 

a za telewizory – TPVision. Oddzielny jest też dział oświetleniowy. Najlepsze jest to, że konsu-

ment nie jest w stanie tego zauważyć. Wspólna polityka co do brandingu i designu sprawia, że 

mamy poczucie spójności i jedności. Zresztą firma miała jedno stoisko na IFA i jedną konferen-

cje. Finalnie otrzymujemy naprawdę świetne produkty w każdej kategorii.

Philips zaprezentował nietypowy system Multiroom o nazwie Izzy, który to jednoznacznie ma 

się kojarzyć ze słowem Easy. Typowe rozwiązania multiroom audio, choć są proste w obsłudze, 

to wymagają konfiguracji, sieci Wi-Fi itd. Natomiast Izzy to system multiroom oparty na blueto-

oth i swojej własnej sieci. Łączymy nasz telefon z głośnikiem, tak jak z każdym innym sprzętem 

bluetooth, a następnie możemy dołączać kolejne elementy. Możemy też podłączyć do jednego 

głośnika odtwarzacz CD złączem AUX, a odtwarzać muzykę na innym. To proste, a przy oka-

Philips to jeden z najstarszych producentów elektroniki użytkowej. Choć pod tym 

logo znajdziemy również telefony i telwizory z Androidem, to w rzeczywistości jest 

to jedna z najbardziej Apple’owskich firm. Było to widać na targach IFA.

PHILIPS NA IFA 2015: GRA I ŚWIECI
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zji zapewne będzie znacznie tańsze od stan-

dardowych systemów multiroom. Premiera 

w Polsce na początku przyszłego roku.

Obok pojawiły się też już klasyczne głośniki 

bluetooth, ale w różnorakich odmianach. 

Nowością są małe, tanie głośniki BT3600 

(369 zł) i BT2600 (229 zł) oraz BT6600 za 

729 złotych, który może być bankiem energii 

dla naszego iPhone’a. Wykonany jest z metalu, 

a przede wszystkim jest wodoszczelny w stan-

dardzie IPX 4. Głośniki te trafią do sprzedaży 

już jesienią.

W październiku w sklepach pojawią się także 

słuchawki Philips z aktywną redukcją szumów:  

przewodowe SHL3850NC za 279 złotych oraz 

bezprzewodowe SHB8850NC za 549 złotych. 

Aktywna redukcja szumów to coś, co doce-

nimy w miejskim gwarze, a przede wszystkim 

w czasie podróży samolotem lub pociągiem. 

Propozycje Philipsa są znacznie tańsze od Bose 
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czy Denona, które już wcześniej oferowały słu-

chawki z tego typu systemem. Ciekawostką 

w świecie słuchawek są bezprzewodowe 

douszne słuchawki Philips SHB5900, które co 

prawda do tanich nie należą (459 zł), ale są 

ultra lekkie, małe, a i tak pozwalają na osiem 

godzin pracy.

Philips na IFA 2015 to także rozwiązania z sze-

roko pojętego Healthcare. Okazuje się, że 

sprzęt codziennego użytku, może być smart. 

Już w zeszłym roku producent zaprezentował 

szczoteczkę do zębów dla dzieci z Bluetoothem, 

dla której powstała dedykowana aplikacja na 

iPada. Poprzez grywalizację najmłodsi chętniej 

myją uzębienie. Natomiast panowie mogą się-

gnąć po golarkę z aplikacją na iPhone’a. Dzięki 

niej będą jeszcze dokładniej się golić. Z naszym 

telefonem połączymy też masażer do ple-

ców. Największe wrażenie robi niewielkie USG, 

które możemy podłączyć do iPada. To wręcz 

przełomowe narzędzie w medycynie – każdy 

lekarz mógłby mieć takie urządzenie w torbie. 

Zdecydowanie, sprzęt jest w stanie ułatwić dia-

gnozę i to bez wizyty w szpitalu.

Wisienką na torcie są telewizory. Philips, 

w przeciwieństwie do innych producen-

tów,  na jesień przewidział całą serię nowych 

modeli. Zobaczymy model z pełnym pod-

świetlaniem, zakrzywiony telewizor, ekran 

z odłączanymi głośnikami. Jednak największą 

nowością jest model z AmbiLux. Z tyłu tego 

telewizora zamontowano 9 mikroprojek-

torów. Obraz z telewizora jest wyświetlany 
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także na ścianie za telewizorem. To sprawia, że 

65-calowy ekran jest jeszcze większy. Efekty 

takiego seansu są niesamowite.

Stoisko Philipsa na berlińskich targach IFA 

obfitowało w nowości i ciekawostki. Było 

jednym z najbardziej różnorodnych na całej 

imprezie. Z perspektywy użytkownika sprzętu 

Apple’a było też bardzo ciekawe, ponieważ 

praktycznie każdy sprzęt został stworzony 

z myślą o nas. Ekspres do kawy współpracuje 

z iPhone’em, mają dedykowane słuchawki, 

nawet aplikacje dla telewizorów z Android TV 

robione są pod iOS.
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Apple Shop został stworzony w odpowiedzi na potrzeby nieustannie powiększającego się grona 

ludzi zafascynowanych nowymi technologiami i profesjonalnym doradztwem. Apple Shop to 

placówki detaliczne urządzone według wytycznych Apple, dogodnie ulokowane np. w centrach 

i galeriach handlowych. To tu najszybciej w Polsce pojawiają się wszelkie nowości z Cupertino.

W dedykowanym sklepie klienci mają największy w Polsce wybór produktów i akcesoriów marki 

Apple. Zatrudnieni w nim eksperci (przeszkoleni przez Apple), zafascynowani nowymi techno-

logiami, objaśniają wszystkie możliwości i funkcje urządzeń, a także doradzają przy wyborze 

sprzętu oraz akcesoriów według indywidualnych preferencji i realnych potrzeb klientów.

W związku z pierwszymi urodzinami, 3 października, i tylko tego dnia, będzie wyjątkowa 
promocja na produkty Apple. Przyjeżdżając do Apple Shop w Media Markt Warszawa Okęcie, 

będziecie mogli kupić większość produktów z oferty Apple z dużym rabatem, sporo wyższym 

nawet od promocji „Back to school”.

Więcej informacji o cenach i produktach znajdziecie pod tym linkiem.

Podobnie jak my, Apple Shop w Media Markt Warszawa Okęcie w październiku 

obchodzi urodziny, z tą różnicą, że dopiero pierwsze.

PIERWSZE URODZINY APPLE SHOP W MEDIA 
MARKT WARSZAWA OKĘCIE

http://www.mediamarkt.pl/Okecie/gazetka.html
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Rok temu wprawdzie kupowałam swoją „szóstkę” w berlińskim Apple Store, ale było to kilka 

dni po premierze. Szybki prysznic, telefon po taksówkę i około 3:20 byłam już na stacji benzy-

nowej, na której miałam się spotkać z chłopakami z iMagazine. Ruszyliśmy w piątkę autostradą 

do Berlina. Podróż minęła nam bardzo szybko. O 6 rano byliśmy już na miejscu. Zaskoczyło 

mnie, jak mało ludzi stało pod Apple Store. Spodziewałam się tłumów, takich, jakie widzia-

łam na relacjach z poprzednich premier w Dreźnie. A tu niespodzianka i pod samym wejściem 

Godzina 1:55. Obudziło mnie marudzenie córki. Wstałam, zrobiłam jej mleko 

i wyłączyłam budzik, który miał zadzwonić o 2:10. Byłam strasznie podekscytowana, 

miałam pierwszy raz jechać na premierę iPhone’a do Niemiec.

#IMAGBERLIN
PATRYCJA RUDNICKA
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stało może 30 osób, głównie z Polski. Dopiero po 

chwili zauważyłam drugą kolejkę, ciągnącą się aż 

do połowy Uhlandstrasse, ulicy prostopadłej do 

Kurfürstendamm, przy której znajduje się sklep 

z jabłkiem. Byli to ludzie bez rezerwacji, głównie 

Rosjanie. Kolejka odgrodzona była metalowymi 

barierkami i podzielona na małe boksy. Część kolej-

kowiczów miała rozłożone namioty, krzesła i mate-

race. Widać było, że stali tam co najmniej dobę. Po 

godzinie 7 rozpoczęto przygotowania do sprzedaży. 

Poproszono wszystkich z rezerwacjami o przejście 

na prawo od sklepu, a przed samym wejściem roz-

stawiono tunele z taśmy. Przed godziną 8 można 

było ustawiać się w kolejce. Przed taśmą dwóch 

pracowników Apple Store sprawdzało rezerwacje. 

Weryfikowali dane na podstawie dokumentu tożsa-

mości oraz sprawdzali godzinę, na którą był zapla-

nowany odbiór nowego iPhone’a. Wpuszczano do 

kolejki pełnymi godzinami, czyli wszyscy z rezer-

wacjami na 8:00, 8:15, 8:30 i 8:45 mogli przejść dalej. 

Niestety, zarezerwowałam mojego iPhone’a 6S 

Plus na 9, musiałam więc poczekać, ale Dominik 

i Norbert weszli do sklepu jako jedni z pierwszych. 

Cały czas byłam w szoku, jak dobrze wszystko było 

zorganizowane. Nie było żadnych bójek, przepy-

chanek, nikt nie próbował się wciskać przed kolejkę. 

W tym roku iPhone’ów było dużo, z czego z pewno-

ścią cieszyli się stojący w drugiej kolejce. Czekając 

na moją kolej, obserwowałam, co tam się działo. 

I tu znowu zaskoczenie. Wszyscy grzecznie stali, tak 

długo, aż pracownik Apple Store wręczył im zie-

loną plakietkę. Oznaczało to, że można podejść do 

drugiej kolejki ustawionej przed samym wejściem. 

Tym sposobem iPhone’y były wydawane równocze-

śnie zarówno osobom z rezerwacjami, jak i tym bez 

rezerwacji. Nadeszła moja kolej. Po weryfikacji prze-



   /   AKTUALNOŚCI   /   32

szłam do kolejki. Pod samym wejściem uśmiechnięta pani z obsługi zapytała, ile iPhone’ów odbieram. Odparłam: 

„Ich habe nur ein neues iPhone für mich reserviert”, czyli zarezerwowałam tylko jedną sztukę dla siebie. Przywołała 

gestem innego pracownika, który zaprowadził mnie do stołu, kazał chwilę poczekać i przyszedł z wybranym przeze 

mnie iPhone’em. Mogłam od razu otworzyć pudełko i skonfigurować z pomocą pracownika mój nowy nabytek. 

Zrobiłam to jednak sama trochę później. W Apple Store dostępna jest otwarta sieć WiFi, nie było więc najmniej-

szego problemu z odtworzeniem danych z iCloud. Moja pierwsza reakcja po wyjęciu nowego iPhone’a z pudełka: 

„Wow! Jaki on wielki!”. W pierwszej chwili wydawał mi się ogromny i strasznie ciężki, a przesiadałam się z iPhone’a 6. 

Jednak teraz, po kilku dniach stwierdzam, że jest idealny i jestem bardzo zadowolona ze zmiany. W sklepie spę-

dziłam mniej więcej godzinę i tu kolejne zaskoczenie. Jak tu jest mało ludzi! Pracownicy dbali o to, żeby wpusz-

czać ludzi partiami, unikając w ten sposób tłumów. Większość osób odbierała iPhone’a i wychodziła, tylko nieliczni 

zostawali dłużej. Gdy już cała ekipa odebrała swoje sprzęty i zdążyła je skonfigurować, nadszedł czas by opuścić 

Apple Store i udać się coś zjeść. Padło na currywurst. Po posiłku ruszyliśmy w drogę powrotną. Cały czas bawiliśmy 

się swoimi nowymi smartfonami odkrywając nowe funkcje. No tak… Piątka geeków w jednym aucie, nie mogło 

więc być inaczej. Co chwila ktoś z nas nagle wykrzykiwał „Ale ten Touch ID jest szybki!”,  „O! 3D Touch działa już na 

aplikacji Twittera!” lub „Ale to Live Photos jest fajne! Żeby tylko pamiętać, by nie chować od razu telefonu do kie-

szeni…”. Z powrotem w Poznaniu byłam po godzinie 14. Byłam strasznie zmęczona, ale też mega szczęśliwa.

Pisząc to, patrzę na mojego nowego iPhone’a 6S Plus, który leży obok laptopa i na samo wspomnienie tej wyprawy 

uśmiecham się do siebie. I jestem pewna, że chcę powtórzyć tę przygodę z tą samą ekipą, za rok.



Pierwsza wodoszczelna 
obudowa z baterią do iPhone 6/6s

lifeproof FrĒ power

Żyj aktywnie z akcesoriami LifeActiv

LIFEPROOF LIFEACTIV
UNIWERSALNY UCHWYT 

SAMOCHODOWY DO SMARFONÓW

LIFEPROOF LIFEACTIV
UNIWERSALNY UCHWYT 

NA KIEROWNICĘ DO SMARFONÓW

LIFEPROOF LIFEACTIV
UNIWERSALNY UCHWYT 

NA RAMIĘ DO SMARTFONÓW

Dystrybutor produktów marki LifeProof na terenie Polski: Alstor Sp. J. www.alstor.pl

http://www.icorner.pl/producenci/lifeproof/


TORBA FERRIA OD LA MILLOU – CENA OKOŁO 369 PLN
Każda mama wie, że wybierając się gdzieś z dzieckiem, 

musi być przygotowana na każdą ewentualność. Ubranka 

na przebranie, ulubiony smakołyk, picie, jakaś zabaweczka, 

do tego własne potrzeby. Idealnie byłoby, gdyby torebka 

pomieściła to wszystko, a dodatkowo, żebyśmy jeszcze 

wyglądały estetycznie. Dla mnie rozwiązaniem stała się 

torba Ferria od La Millou. Możemy zabrać ją zarówno na 

wycieczkę, jak i na spotkanie biznesowe. Dołączona do 

zestawu torebeczka świetnie sprawdzi się jako kopertówka. 

Torba wykonana jest z nieprzemakalnego materiału, więc 

świetnie sprawdzi się również na plaży. Do wyboru mamy 

dziesięć niesamowitych wzorów, a dzięki zestawowi kara-

bińczyków możemy zmieniać kształt torby. Dla mnie ideał.
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LIFESTYLE MACUSERA
MONIKA GUTOWSKA I NORBERT CAŁA

WÓZKOROWER TAGA – CENA OKOŁO 7000 PLN
Bardzo żałuję, że wcześniej nie znałam tego urządze-

nia. Moim zdaniem to genialna propozycja dla rodziców 

lubiących aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu, 

ze swoim dzieckiem.

Taga to rower połączony z wózkiem. Dzięki niemu 

możemy wybrać się na wycieczkę rowerową, a jeżeli po 

drodze najdzie nas ochota na spacer po centrum han-

dlowym, to w 20 sekund zamienimy go w spacerówkę 

– rewelacja. Sama jazda rowerem jest też moim zda-

niem zdecydowanie atrakcyjniejsza, ponieważ cały czas 

widzimy naszego malucha, mamy z nim kontakt a dziecko 

może spokojnie obserwować otoczenie. Rower jest trójko-

łowy, ubywa więc kolejna obawa, że się przewróci.

Dla niej 34
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AUTOMATYCZNA 
LOKÓWKA OD PHILIPSA 
PROCARE AUTO CURLER 
– CENA OKOŁO 450 PLN

Jak są proste, to powinny 

być kręcone, jak kręcone, 

to powinny być proste, cóż, 

takie już jesteśmy niezdecy-

dowane. Jest wiele metod na 

rozwiązanie tego problemu, 

ale większość wymaga inge-

rencji osób trzecich albo wła-

snych, wysokich umiejętności. 

A co, jeżeli nie mamy dostępu 

do jednego ani drugiego? 

Firma Philips pomyślała o tym 

i stworzyła automatyczną 

lokówkę. Wystarczy włożyć 

pasmo loków, a urządzenie 

samodzielnie wykona idealnie 

skręcony lok. W zależności od 

upodobań możemy ustawić 

trzy stopnie skręcania wło-

sów, od bardzo delikatnych 

loków do ślicznych sprężynek. 

Oczywiście, dbając o kondycję 

włosów, powinnyśmy dopaso-

wać odpowiednią wysokość 

temperatury. Kolejny problem 

z głowy, jak chcesz – tak masz.
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SUGRU – CENA OKOŁO 50 PLN
Sugru to nie jest żadna nowość, ale inspiracją do 

jego opisania stały się przygody redakcyjnego 

kolegi @mikeyziel. Michał ciągle coś psuje, głównie 

kabelki. W manifeście naprawiacza opublikowanym 

przez Sugru przeczytamy: „Zepsuło się? To napraw! 

Rozwiązywanie codziennych problemów to najpięk-

niejsza forma kreatywności.”. Czym jest to Sugru? To 

rodzaj plasteliny w różnych kolorach, z której można 

formować palcami dowolny kształt. Utwardza się 

w ciągu kilkunastu godzin i tworzy bardzo wytrzy-

małą gumę, której niestraszne temperatury w zakre-

sie od 50°C do 180°C, woda itp. Sugru można 

zastosować do praktycznie wszystkich materiałów, 

dzięki temu na przykład naprawicie kabel lightning. 
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INFENTO – CENA OD OKOŁO 1000 PLN
Lubicie klocki Lego? Głupie pytanie. Co powiedzielibyście na klocki, z których możecie złożyć rowe-

rek biegowy dla syna, potem przekształcić go w hulajnogę, następnie w rower, rower trójkołowy, inny 

rower, wózek, sanki? Infento to zestaw rurek, kształtek, kółek, przekładni i dziesiątków innych elemen-

tów, z których możemy składać różne modele pojazdów. Możliwych do złożenia modeli w najniższym 

zestawie jest sześć, a w najwyższym aż jedenaście, w cenie od około 1000 złotych do 2000 złotych. 

Złożone w ten sposób pojazdy posłużą dziecku od 0 do 14 lat, a dodatkową frajdą będzie możliwość 

konstruowania ich wraz z rodzicami. Zestawy zostaną wysłane w styczniu 2016 roku. 



OMEGA SEAMSTER 300 SPECTRE LIMITED EDITION – CENA OKOŁO 25000 PLN

Daniel Craig który wcieli się w Bonda w filmie „Spectre”, dostanie nowy zegarek. Limitowaną 

do 7007 sztuk SEAMASTER 300 OMEGA MASTER CO-AXIAL 41 MM „SPECTRE” Limited 

Edition. Ten zegarek jest zupełnym przeciwieństwem tego, co oczekujemy od Bonda. Nie 

ma laserów, aparatu i masy gadżetów. On nie ma nawet datownika. Stalowa, wodoodporna 

do 300 metrów koperta jest wykonana w technice płynnego metalu, ma rozmiar 41 mm, 

a w środku Caliber Omega 8400 z 60-godzinną rezerwą chodu. Na prostym cyferblacie oto-

czonym ceramicznym bezelem nie znajdziemy też żadnego napisu 007, który jest dyskretnie 

umieszczony jedynie na zapięciu paska typu NATO. 
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Ultra Definition Headset

Zanurz się w realistycznym brzmieniu i głębokich tonach basów i poznaj 
niezrównaną wygodę korzystania z zestawu słuchawkowego Creative Aurvana 
Live! 2. Innowacyjna technologia przetworników z biocelulozy oraz znakomite 
dostrojenie dźwięku zapewniają naturalne i wierne brzmienie. Zestaw jest 
również wyposażony w odpinany kabel z wbudowanym mikrofonem i regulacją 
głośności, który pozwala na prowadzenie rozmów przez telefon.

NIEZWYKLE WYRAZISTE BRZMIENIE

Do nabycia w sklepie internetowym www.x-kom.pl

http://www.x-kom.pl/p/163844-sluchawki-creative-aurvana-live-2-czarno-srebrne-z-mikrofonem.html
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Problemy pierwszego świata

PROBLEMY PIERWSZEGO 
ŚWIATA

KINGA OCHENDOWSKA

Od wielu lat telefon wymieniałam co dwa lata, korzystając z uprzejmości operatora 

komórkowego. Nie wiedzieć jednak czemu, operatorzy zmówili się i zafundowali 

takie ceny abonamentów, że po dwóch latach starczyłoby na dwa iPhone’y i może 

jeszcze rysik do iPada Pro. Postanowiłam więc zbuntować się i zrobić to, co robi 

każdy rozsądny konsument, gdy przestają mu odpowiadać warunki umowy – zagło-

sować portfelem. Nie bez znaczenia był też fakt, że zasięg „Trójki” woła o pomstę 

do nieba i aby wywalczyć u nich reakcję, trzeba zmobilizować całą wieś. Zrobiliśmy 

to w zeszłym roku i usłyszeliśmy niebanalną historię o tym, jak to liście na drzewach 

odbijają fale z masztu, znajdującego się zaledwie dwie mile dalej. Nie wiem, kto 

to wymyślił, ale wyobraźnię miał niezłą. Tak czy inaczej, postanowiłam nie wiązać 

się  z żadną siecią i stosowną sumę przekazać wprost do Apple. W odróżnieniu od 

redakcyjnych kolegów, którzy dzielnie walczyli z systemem niemieckich pre-orde-

rów, trzy minuty po tym, jak kliknęłam odpowiedni guzik, mogłam już wrócić do 

popijania porannej kawy.

Muszę przyznać, że zamawianie bezpośrednio od Apple jest czynnością przyjemną. 

Cała procedura jest prosta – może nawet zbyt prosta jak na kwotę, która znika 

potem z konta. Klik, klik i „PIN, zielony”. Firma okazuje stosowny szacunek do klienta, 

informując go na bieżąco o postępach w realizacji zamówienia. Najpierw przycho-

dzi potwierdzenie pre-orderu, a następnie, po kilku dniach, stosowne fundusze 

są zdejmowane z konta klienta. Następnie przychodzi wiadomość SMS o tym, że 

W tym roku, po raz pierwszy w życiu, kupiłam iPhone’a w dniu jego premiery. A raczej 

skorzystałam z przywilejów pierwszego świata i o 8:04, 12 września, otworzyłam aplikację 

Apple Store i kliknęłam pre-order.
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zamówienie jest realizowane. Na dzień przed datą premiery pojawia się następna 

wiadomość, że przedmiot zostanie dostarczony w dniu następnym. W dniu doręcze-

nia zaś – w jakich godzinach pojawi się kurier. Ale to nie wszystko: dwie minuty po 

tym, jak zamknęłam drzwi za kurierem, przyszła kolejna wiadomość – że przesyłka 

została odebrana, a osoba, która potwierdziła doręczenie, podpisała się jako: KING. 

Niezwykle uprzejmie! Następnym razem podpiszę się jako: QUEEN.

Paczka jak paczka – szary karton, nic nadzwyczajnego. W środku pudełko z telefo-

nem zabezpieczone płachtą elastycznej folii plastikowej. Bardzo proste i skuteczne 

rozwiązanie, które unieruchamia telefon i tworzy wokół niego bufor powietrza. Nic 

się nie uszkodzi ani nie potłucze. Nas interesuje, oczywiście, nie kartonik, ale to, co 

w środku, czyli iPhone 6S.

W stosunku do mojego 5S różnica jest ogromna. Telefon jest duży, ciężki i od chwili 

włączenia go, ciągle o coś pyta. Ale o tym za chwilę.

Jest taka funkcja w telefonach Apple, która jest jednocześnie najgorszym i najlep-

szym wynalazkiem na świecie – przywracanie sprzętu z backupu. Najlepszym dla-

tego, że jednym kliknięciem przywracamy wszystkie konta, programy i ustawienia 

iPhone’a. Najgorszym, bo już chwilę po otrzymaniu nowego sprzętu wygląda on jak 

nasz stary, nudny telefon i gubią się gdzieś wszystkie nowości. Mając to na uwadze, 

postanowiłam skonfigurować go jako „Nowego iPhone’a” i przedłużyć nieco radość 

z posiadania nowej zabawki. Nowa zabawka zadaje dużo pytań. Włączyć, wyłączyć, 

zoomować, upgradować, pokazywać czy ukrywać? Nie zapytał mnie na przykład, 

czy ma pokazywać ikonę Apple Watcha (która oczywiście ma mnie kłuć w oczy 

i przypominać, że Apple ma taki produkt i może chciałabym go kupić, by ikona nie 

wyświetlała się bezczynnie); zapytał za to, czy ma pokazywać ikonę iCloud Drive, 

która jest jakby bardziej potrzebna. Ale dobrze, niech mu będzie. Nowy jest, jeszcze 

nie wie nic o mojej upartej naturze. Dużo bardziej podobało mi się pytanie o Zoom, 

bo ślepe wrony lubią duże ikonki, w które łatwiej trafić palcem. Plusik.

Skonfigurowawszy i zainstalowawszy najpotrzebniejsze programy, stwierdzam, że 

Tim Cook nie kłamał. Nowy iPhone jest super! Przede wszystkim jest szybki. Tak 

szybki, że odczytuje odcisk palca, zanim zdążysz odczytać powiadomienia na ekra-

nie. Będę musiała z tym coś zrobić, bo jeśli jeszcze nie wiecie, to mam na stałe włą-

czony tryb „Nie przeszkadzać”. Serio, nie żartuję! Przebija się przez niego niewiele 

Problemy pierwszego świata
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osób zaliczonych do listy VIP. Cała reszta zostawia powiadomienia, które przeczy-

tam, jak przeczytam. Żadnego brzęczenia z Twittera, Instagrama czy maila. A że się 

ktoś nie dodzwoni? Od tego jest poczta głosowa. Nie zostawiasz wiadomości? To 

znaczy, że nie masz do mnie żadnej pilnej sprawy. A jak nie jest pilna, to zadzwoń 

później. Albo wyślij SMS. Mój iPhone 5S, po dwóch latach użytkowania, miał na licz-

niku imponujących 8 (słownie: osiem) godzin rozmów. Nic istotnego mnie nie omi-

nie. Nie ma obawy. Wracając do tematu – musiałam sobie szybko przypomnieć, 

co nowego miało być w 6S. Na pierwszy rzut poszło oczywiście taptic engine 

i 3D touch. Zakochałam się, bez dwóch zdań. Trójwymiarowy dotyk bardzo przy-

spiesza pracę z telefonem, pozwalając na otwarcie programu z już uruchomioną, 

wybraną funkcją. Faktem jest, że trzeba się do niego przyzwyczaić, bo nie wystar-

czy po prostu dłużej przytrzymać palca na ikonie – trzeba, w fizycznym sensie, 

mocniej przycisnąć ekran. Po kilku próbach 3D touch wchodzi w nawyk, zwłaszcza 

że generuje delikatną informację zwrotną – jeśli program nie ma funkcji 3D touch, 

wibracja sygnalizuje „nie”, jeśli ma – lekko puka w palec i otwiera menu. Bardzo 

intuicyjne i bardzo proste. Fajną opcją jest również możliwość podejrzenia infor-

macji bez otwierania wiadomości, linka czy listy. Ułatwia to szybkie przeszukiwa-

nie treści i pozwala na łatwiejsze odszukanie interesującej nas wiadomości. MEGA! 

Drugą funkcją, którą koniecznie chciałam  wypróbować, jest oczywiście „Live”, czyli 

zdjęcia wprost z Harry’ego Pottera. Rzecz niezwykle prosta, a sprawia dużą frajdę. 

Live Photos naprawdę zatrzymują chwilę i dodają jej głębi. Zastanawiam się tylko, 

jak można je pokazać osobom, które nie mają iPhone’a 6S. Implementacja funkcji 

przyjdzie zapewne z czasem. Jeśli już jesteśmy przy zdjęciach, to aparat jest ostry 

jak żyletka, zarówno przedni, jak i tylny. Piszę to, nie umniejszając oczywiście roli 

ekranu, któremu ostrości również nie można odmówić. Zapewne niedługo pojawią 

się galerie zdjęć, robionych za pomocą iPhone’a 6S.

Nie miałam jeszcze przyjemności przetestowania Apple Pay i to z dwóch powo-

dów – po pierwsze, na moim odludziu ze świecą szukać czytników zbliżenio-

wych. A jeśli już takie by się znalazły, to, po drugie, okazało się, że mój bank… nie 

wspiera Apple Pay! W sensie, że całkiem, zupełnie i bez wyjątków nie obsługuje 

i już. Wynika to z tego, że to bank proaktywny i stworzył swoje własne „Pay”. Można 

płacić za pomocą naklejek, breloczków, a nawet bransoletek (nie wspominając już 

o Twitterze), więc Apple Pay niejako wsadza im nogę między drzwi. Zapoznawszy 

się z problemem, stwierdziłam, że ich zwolnię. Normalnie zwolnię jak nic. Albo się 

niebawem dostosują, zanim poziom złości wzrośnie mi na tyle, żeby chciało mi się 

Problemy pierwszego świata
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pójść do innego banku. Na razie aplikacja „Portfel” służy mi do niczego i czeka na 

lepsze czasy. W pierwszym dniu użytkowania iPhone’a baterię zamordowałam dość 

szybko. Przede wszystkim – nie przyszedł do końca naładowany. Tak, wiem, trzeba 

było naładować do końca, a potem rozładować, w celu zapewnienia optymalnej 

pojemności. Zrobiłam to za drugim razem. Za to w sobotę, po całkowitym nałado-

waniu, wsadziłam go do kieszeni i wyruszyłam na miasto. Nadmienię tu tylko, że 

rozmiar 5S bardziej nadaje się do noszenia w kieszeni, ale 6S też się mieści. Ganiałam 

z nim cały dzień, ze wszystkim „ON” – lokalizacją, bluetoothem i całą resztą świecz-

nika, robiłam zdjęcia i słuchałam muzyki – po powrocie do domu (5 godz.) miał 

jeszcze około 70% baterii. Włączyłam mu więc You Tube’a, żeby go dobić i w końcu 

zasnęłam ze słuchawkami na uszach. Gdy się obudziłam w niedzielę rano, ciągle 

miał 20% baterii. Metodą spadkową, mojego 5S otrzymała córka, przy czym okazało 

się, że… telefon jest odblokowany i można do niego włożyć kartę innego operatora. 

Miałam w domu starter EE z małym SIM, postanowiłam więc go użyć. I pierwszy raz 

w życiu zobaczyłam na wyświetlaczu znaczek 4G. Młoda cieszy się, jak nie wiem co. 

Potwierdza to też, że teoria o odbijających liściach jest wyssana z palca. Fe, Trójka. 

Nieładnie! 6S jest nieco bardziej czuły niż 5S, bo zasięg w domu też się nieco ustabi-

lizował. Nieco, bo nie wszędzie. Ale lepsze to niż nic.

Podsumowując – 6S jest fajny. Szybki, zgrabny, dobrze leży w ręku, chociaż do gór-

nego rzędu ikon nie sięgam. Bateria, mimo że mniejsza niż w poprzednim modelu, 

wytrzymuje cały dzień i jeszcze trochę, a wiadomo, że nową zabawką bawi się wię-

cej. Kupowanie od Apple jest fajne, ale trochę się traci na emocjach towarzyszących 

staniu w kolejce, w sklepie w Berlinie, by upolować zakazany owoc. Nieodtwarzanie 

z backupu ma swoje plusy i minusy, warto spróbować od czasu do czasu, by dłużej 

cieszyć się „nowością”. Mój 6S prawdziwego łupnia dostanie dopiero w tygodniu, 

gdy będę go używała „jak zwykle” i wtedy zobaczymy, co ma faktycznie pod maską.

Następne produkty też będę kupowała bezpośrednio od Apple, bo podoba mi się 

sposób, w jaki to robią. Frontem do klienta. Na liście już zapisałam nowe Apple TV, 

więc długo nie będą musieli na mnie czekać.

Jeśli rozważacie zakup „Szóstki” i zastanawiacie się, czy warto zdecydować się na 

model z „S” w nazwie, to zapewniam, że warto. Zmieniło się zaledwie wszystko. To 

szczera prawda.

santee76
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Produkty Twelve South 
dostępne w:

HiRise Deluxe
Jedyna właściwa podstawka do iPhone’a i iPada

Kompatybilna z: iPhone 5/5s, 6/6s, 6 Plus, 6s Plus, iPad mini, iPad Air.
Kable Micro-USB i Lightning w zestawie. Dostępne kolory: czarny, srebrny, złoty.
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HiRise do MacBooka HiRise do Apple Watcha HiRise do iMaca

http://www.icorner.pl/producenci/twelve-south/


„Really hard-working”, czyli emocjonalna nić Apple

„REALLY HARD-WORKING”, 
CZYLI EMOCJONALNA NIĆ APPLE

KRZYSZTOF KOŁACZ

Znowu to zrobił. Przez lata, przyglądając się geniuszowi Jobsa, obserwując działanie firmy 

i wyłuskując to, co współgrało z jego menadżerską obsesją szczegółu, Tim Cook nauczył się 

prowadzić firmę według własnych – a nie Jobsa – mechanizmów. Napędzają je trybiki rodem 

ze szwajcarskiego zegarka: wyliczone, wykonane i działające perfekcyjnie. „Revolutionary” 

podczas prezentacji giganta z Cupertino ustępuje powoli miejsca „really hard-working”, a to 

wszystko spaja – chyba najdoskonalsze narzędzie promocji – emocje.
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I Będzie, czy nie będzie?
Ile to słyszano i mówiono przed jesienną konferencją Apple o tym, że Cook 

pokaże nową generację Apple Watcha. Zastanawiano się, jak wiele stracą ci, któ-

rzy kupili zegarek w tym roku oraz czy w końcu pojawi się nowe Apple TV. To 

drugie się sprawdziło, pojawiło się po wielu latach, pierwszego nie tknięto poza 

paroma szczegółami. Ważnymi szczegółami. Było to do przewidzenia, ponie-

waż Cupertino pracuje obecnie na obrotach nastawionych na przywiązanie 

do produktu i jego powolne udoskonalanie – tak, by klient nie był bombardo-

wany co roku nowymi wersjami wszystkiego, co trzyma w domowym zaciszu. 

Dlatego też zamiast drugiej generacji nosidła pokazano nowe paski w pożąda-

nych przez użytkowników kolorach (choćby Product RED) oraz specjalną edycję 

Apple Watch Hermès – sygnowaną przez francuską markę Hermès produkującą 

luksusowe zegarki, biżuterię i galanterię. Apple wiedziało, że takiej wersji nosi-

dła im brakuje – luksusowej, popartej znaną marką, a jednocześnie tańszej niż 

Apple Watch Edition. Dla mnie też jest to model idealny, który zapewne kupię. 

Majstersztyk – zarówno PR-owy, jak i wyglądowy.

Musimy się bowiem przyzwyczaić do tego, 

że Apple pod rządami Tima Cooka nie spie-

szy się z wypuszczaniem nowych i odświe-

żaniem starych produktów. Cook skierował 

Apple na drogę rozbudowanego procesu 

twórczego, w którym wszystko jest prze-

myślane, dopracowane do granic perfek-

cji i zaprezentowane światu w najlepszym 

do tego momencie, szczególnie z punktu 

widzenia zysków firmy. Nie chodzi jednak 

tylko o zyski, ale także o wyróżnianie się na 

istniejącym już rynku produktów – bycie na 

nim najlepszym. Apple już nie skupia się na 

byciu rewolucyjnym za wszelką cenę tak jak 

za czasów Jobsa. Cook zdaje się doskonale 

ważyć siły na zamiary i woli nie ryzykować 

ciągle rosnących wyników sprzedażowych 

„Really hard-working”, czyli emocjonalna nić Apple

Apple już nie skupia się na 
byciu rewolucyjnym za wszelką 
cenę tak jak za czasów Jobsa. 
Cook zdaje się doskonale 
ważyć siły na zamiary i woli nie 
ryzykować ciągle rosnących 
wyników sprzedażowych 
przedwczesnym, 
niedopracowanym produktem.
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przedwczesnym, niedopracowanym produktem. Dłużej wyczekiwany znaczy 

też przecież bardziej pożądany i bardziej dopracowany. A przynajmniej tak 

pomyśli większość. Czyż nie? Tutaj właśnie „revolutionary” powoli ustępuje miej-

sca frazie…

„Really hard-working”
Tim Cook 9 września podkreślił kilkakrotnie to, że inżynierowie Apple bardzo 

długo pracowali nad nową generacją Apple TV. Że było warto. Apple nie inte-

resuje już bycie pierwszym, lecz firma zdaje się kierować mottem wzorowanym 

na powiedzeniu, że ostatni mają być pierwszymi. Na istniejącym rynku. Tak było 

przecież w przypadku Apple Watcha czy powrotu MacBooka – obecnie najcień-

szego tak zaawansowanego komputera osobistego na świecie.

Recepta jest następująca. Nie staramy się na siłę być pierwsi, ale pracujemy 

latami, obserwując konkurencję, tworząc systemy, które perfekcyjnie uzupełnią 

ekosystem, czyniąc nowy produkt nie tyle innowacyjnym czy ultrarewolucyj-

nym, ile najlepiej dopracowanym, łatwym w przyswojeniu i po prostu działają-

cym – na tle konkurencji. Takie jest Apple TV i taki jest nowy iPhone 6S, który 

mając dopracowaną choćby drugą generację technologii Force Touch – Force 

Touch 3D – jest obecnie najbardziej zaawansowanym technologicznie smartfo-

nem na świecie. A przecież wygląda jak jego poprzednik, może oprócz nowego, 

hipsterskiego i dla niektórych „męskiego” różu. Detale? Tak, ale to o nich pisały 

w czwartek wszystkie światowe agencje prasowe, podkreślając panowanie 

Apple na rynku mobilnym.

Jobs podkreślał zmiany we wszechświecie, jakie 

miały wywoływać nowe produkty, Cook podkre-

śla ludzi tworzących ów wszechświat. Tak było 

także podczas ostatniego keynote, na który zapro-

szono pracowników Apple Store i podziękowano 

im oraz członkom wszystkich departamentów 

Apple za ciężką pracę. Jasne, można to odczy-

tywać jako ironię, przywoływać zaraz Foxconn, 

wyzysk za miskę ryżu i tak dalej. Pozwólcie jednak, 

że odstąpię od takich tematów, branżowej kon-

kurencji. Chcę podkreślić, że Apple się stabilizuje. 

„Really hard-working”, czyli emocjonalna nić Apple

Jobs podkreślał zmiany 
we wszechświecie, jakie 
miały wywoływać nowe 
produkty, Cook podkreśla 
ludzi tworzących ów 
wszechświat. 
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Pragnie dla siebie podziwu za produkowanie perfekcyjnej elektroniki użytkowej, 

pokazuje proces, w którym ona powstaje (na przykład koperty Apple Watch), 

odkrywa światu to wszystko, co cenimy od lat. Detale, nad którymi Johny Ive 

z zespołem projektantów oraz inżynierowie spędzili tysiące godzin. To budzi 

podziw, a podziw zawsze budził pożądanie.

Emocje, czyli „znowu to zrobili!”
Marketing Apple spajają obecnie silne emocje i oddziaływanie nimi. Spajają 

silniej niż dotychczas. Nadgryzione nosidło jest najbardziej osobistym smart 

zegarkiem na rynku, w iPhone 6D naciskając ekran, możesz odtworzyć 

ruchome zdjęcie (Live Photos) twojego uśmiechającego się dziecka lub uko-

chanej. Zwróćmy uwagę: aby to zrobić, wykonujesz silny gest – potęgując 

i potwierdzając pragnienie użycia tej funkcji i emocje z nią powiązane: genialne 

w swojej prostocie i tak właśnie należy traktować Force Touch 3D. Apple TV 

wyposażono w Siri, która wybierze dla Ciebie film na wieczór, a z iPadem Pro 

nie musisz już iść na kompromisy, jeśli interesuje Cię malowanie czy grafika. 

Przykłady można mnożyć, ale mają one wspólny mianownik, o którym Jobs 

mówił już „naście” lat temu: „Potrzeba pasji i zaangażowania, żeby naprawdę 

dogłębnie coś zrozumieć, przeżuć, a nie tylko szybko przełknąć. Większość 

ludzi nie poświęca na to czasu.”.

Apple nie musi już być pierwsze. Musi trzymać poziom prestiżowej marki, której 

produkty budzą podziw, są ulubieńcami użytkowników i przede wszystkim two-

rzą z nimi emocjonalną więź, której żadne gigaherce, megapiksele, okrągłe czy 

prostokątne koperty nie są w stanie rozerwać. Jest bezcenna.

Krzysztof Sebastian Kołacz – tester oprogramowania w Miquido Polska, gra-

fik, pasjonat Apple, perfekcjonista.

kolaczkrzysztof

„Really hard-working”, czyli emocjonalna nić Apple

Marketing Apple spajają obecnie silne emocje i oddziaływanie nimi. 
Spajają silniej niż dotychczas.

https://twitter.com/kolaczkrzysztof
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POBIERZ ZA DARMO

https://itunes.apple.com/pl/app/connected-magazine/id803949079?mt=8&at=11lHMT


iPad Pro to preludium

iPAD PRO TO PRELUDIUM

KRZYSZTOF KOŁACZ

Apple strasznie nagrzeszyło podczas ostatniego keynote. I to jednym, nowy owocem. 

Wielkim, złym, rodem z koszmarów wyznawców nadgryzionego jabłka. O zgrozo! Do tego ten 

szatański Apple Pencil — niczym czarna różdżka Voldemorta odczarowująca zaklęcia Jobsa, 

berło śmierci dla technologii Multi-Touch. Ratuj się kto może, czarnoksiężnik Cook niszczy kult 

pierwszego władcy. Serio, tak mówią fanboje?
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JNowe horyzonty
Jeśli tak, to tacy z Was fanboje, jak z iPada Pro tablet. Tak, dokładnie to, co napi-

sałem. Dlaczego? Ponieważ nijak nie pasuje mi szufladkowanie nowego kom-

putera z Cupertino jako kolejnego tabletu. Nazwa to iPad — OK, ale dla mnie 

Apple nadal ma w ofercie dwa rozmiary tabletów. iPada Mini, który nomen 

omen doczekał się świetnego uaktualnienia sprzętowego do wersji 4 i uwa-

żam go za tablet niemal doskonały oraz iPada Air 2, który może śmiało zastąpić 

komputer osobisty. Czym jest więc gigantyczne i już niemityczne ustrojstwo ze 

stemplem „Pro”?

Jest przede wszystkim komputerem przenośnym. Piekielnie dobrym kompu-

terem przenośnym, który wynosi system iOS, zarezerwowany dla urządzeń 

mobilnych, do zupełnie nowych przestrzeni. W tej galaktyce znajdują się arty-

ści, lekarze, designerzy i architekci projektujący wszechświat. Oni wszyscy do tej 

pory żyli w przekonaniu o dwóch podstawowych, sprzętowych konstelacjach. 

W jednej krążyły komputery osobiste i stacjonarne jak MacBook Pro, iMac czy 

Mac Pro. W drugiej urządzenia mobilne z iOS na pokładzie: iPhone, iPad, Apple 

TV i Apple Watch. Apple 9 września wysłało w tę kosmiczną przestrzeń nowy 

produkt. Ma on być pomostem dla tych, którzy dziś żyją w konstelacji profesjo-

nalnych komputerów do zadań Pro a konstelacją mobilsów. iPad Pro, czy jak-

bym sam wolał na przykład Apple Draft, to swoiste preludium do gigantycznych 

zmian, jakie nas czekają.

iPreludium
To kamień milowy w podejściu Apple do użytkowników. iPada Pro traktuję 

jako komputer mobilny, pozwolę więc sobie odnieść się do słów chłopaków 

z YesWas Podcast, którzy wymienili kilka zalet tego sprzętu, dających mu prze-

wagę nad na przykład nowym MacBookiem. Ten komputer samo Apple jeszcze 

kilka miesięcy temu prezentowało jako najbardziej mobilny sprzęt na świecie. 

Ustalmy jedną rzecz: iPad Pro nie ma być stricte mobilny w takim rozumieniu, 

że lekkość i wymiary pozwolą go zabrać wszędzie. Ma być jednak przydatniej-

szy dla określonej grupy użytkowników. Dlaczego wygodniejszy niż choćby 

MacBook Air (swoją drogą, ten sprzęt czeka w następnym roku śmierć natu-

ralna)? Mamy jedną ładowarkę do telefonu i komputera, baterię pozwalającą 

iPad Pro to preludium
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na pracę przez cały dzień bez ładowania, modem LTE — de facto możliwość 

pracy wszędzie bez noszenia dodatkowych urządzeń, świetnej jakości ekran, 4 

GB RAM — tyle, co komputery przenośne Apple oraz najważniejszą przewagę: 

jest to jedno urządzenie, na którym zrobisz wszystko. Nie mówmy o braku USB, 

z którego nie korzysta chyba żaden z moich — jak i zapewne z Twoich, znajo-

mych. Kto chce marudzić i trwać w wiekach średnich, niech nie mówi o byciu 

Pro. Serio, nikt już tego nie chce słuchać, chyba że pod mostem, bo tam — jak 

pisała Kinga Ochendowska, jest miejsce dla hejterów.

Apple Pencil, czyli czarna różka Tima Cooka, niosąca śmierć idei Steve’a Jobsa, 

tak naprawdę jest potwierdzeniem obecnej strategii Cupertino. Brzmi ona: Nie 

musimy być pierwsi czy ultrarewolucyjny, ale precyzyjni i niemal doskonali, two-

rząc elektronikę użytkową bliską ideałowi. Apple Pencil jest odpowiedzią dla 

użytkowników Pro, którzy czytając plotki o wielkim iPadzie, mieli w głowach 

chiński targ z masą bezużytecznego sprzętu. Po prostu — eliminuje kompro-

misy. Klawiatura, którą możemy dokupić do nowego urządzenia, tylko potwier-

dza kierunek obrany przez Apple jakiś czas temu.

To, co robi Tim Cook, jest powolnym przestawianiem użytkowników na bycie 

i życie w iOS only. Zauważmy prawidłowość takiej strategii. Na iPhonie śmiało 

możemy wykonywać większość biznesowych i zawodowych działań, które są 

podstawą naszej pracy. Do tego robić to niesamowicie szybko i efektywnie. 

Dwa. Robimy w danym momencie tylko jedną rzecz, maksymalnie dwie, jeśli 

mówimy o iPadzie Air 2 czy iPadzie Pro, dzięki czemu uczymy się higieny pracy. 

Za parę lat zaowocuje to tym, co sam zrobiłem miesiąc temu — usunięciem 

90% zewnętrznych aplikacji do poczty, zarządzania czasem i podobnych oraz 

wyrzuceniem 60% urządzeń i akcesoriów, ponieważ domyślne aplikacje iOS 

i sprzęt będą wystarczające. Trzy. Gdy użytkownicy przyjmą i poznają nowego 

iPada Pro, za jakieś dwa, trzy lata — naturalnie nie będą widzieli sensu kupo-

wania MacBooka, iMaca, a o Macu Pro już nie wspominajmy, bo już dziś jest 

to sprzęt dla niszowych potrzeb. Apple właśnie nas zaprosiło na pokład nowej 

epoki i to od nas zależy, czy obdarzymy ją zaufaniem.

Jeśli tak się stanie, a jestem o tym przekonany, wkrótce przeniesiemy się do jed-

nej, wspólnej galaktyki o nazwie Apple OS.

iPad Pro to preludium
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Apple OS
Będzie to jeden system Apple OS przeznaczony dla wszystkich nadgryzionych 

urządzeń. Nierealne, bo teraz Apple rozdziela niemal wszystko – watchOS, tvOS, 

iOS, OS X? Nic bardziej mylnego. Cook wie doskonale, że chcąc przekonać kilka 

miliardów ludzi na świecie do trwania przy marce Apple, do używania ich roz-

wiązań, muszą te rozwiązania odpowiadać niemal w 100% potrzebom klientów. 

Te potrzeby najlepiej bada się jednostkowo — na grupie odbiorców sprzętu A, 

B, C, D — na systemie A, B, C, D. Wszystkie je łączy jedna idea współpracy, która 

jest warunkiem istnienia jakiegokolwiek segmentu urządzeń. Dzięki temu Apple 

może jeszcze przez kilka lat precyzyjnie określać potrzeby użytkowników iPho-

ne’a, nadgryzionych nosideł, urządzeń do zarządzania rozrywką, jak Apple TV, 

czy mobilnych komputerów osobistych w końcu. Problemy napotkane w jed-

nym systemie pozwolą wyeliminować 20 innych problemów mogących zaist-

nieć w innym — czy w innej grupie urządzeń.

Z chaosu często rodzi się porządek i dokład-

nie taki, twórczy chaos uprawia teraz Tim Cook. 

Za kilka lat Apple może zabić nawet 50% urzą-

dzeń w swoim portfolio, ponieważ okażą się 

one zbędne lub łatwe do zastąpienia jednym. 

Wówczas przeskoczymy do epoki Apple OS, gdzie 

idea, której był wierny Steve Jobs, zostanie ucie-

leśniona. Komputer będzie jeden i będziemy 

mogli go wykorzystać do wszystkiego oraz zabrać 

wszędzie.

Firma założona w 1976 roku przez Steve'a Jobsa 

i Steve’a Wozniaka  do 2007 roku nosiła nazwę 

Apple Computer, Inc. Zobaczycie, Apple 

Computer wróci za kilka lat i będzie najważniej-

szym i najpotężniejszym urządzeniem, jakie ten 

świat zobaczy w swojej historii.

Krzysztof Sebastian Kołacz – tester oprogramowania w Miquido Polska, grafik, 

pasjonat Apple, perfekcjonista.

kolaczkrzysztof

iPad Pro to preludium

Z chaosu często rodzi się 
porządek i dokładnie taki, 
twórczy chaos uprawia 
teraz Tim Cook. Za kilka lat 
Apple może zabić nawet 
50% urządzeń w swoim 
portfolio, ponieważ okażą 
się one zbędne lub łatwe 
do zastąpienia jednym.

https://twitter.com/kolaczkrzysztof


https://geo.itunes.apple.com/pl/book/droga-stevea-jobsa/id1041854229?mt=11
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Przemyślenia po premierze iPhone’a 6S i 6S Plus, iPada Pro...

PRZEMYŚLENIA PO PREMIERZE
iPHONE’A 6S I 6S PLUS, iPADA 
PRO, NOWYCH APPLE WATCHÓW 
I APPLE TV 4

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Fusy
Zawsze lubiłem oglądać Steve’a Jobsa na scenie – miał dar wywoływania 

w ludziach emocji, a to czasami ważniejsze niż to, co chce się przekazać. Za 

Timem Cookiem już tak nie przepadam – nie podoba mi się jego akcent, a jego 

entuzjazm nie wydaje się tak autentyczny, jak innych. Jeff Williams ponownie 

pojawił się na scenie, aby porozmawiać o Apple Watchu i ponownie nie porwał 

mnie, chociaż to, co prezentował, już tak. Prawdziwymi perełkami są natomiast 

Phil Schiller i Craig Federighi. Pierwszy z nich zawsze wydaje się ciepły i serdeczny, 

a przy okazji zdaje się naprawdę kochać to, co pokazuje. Craig to z kolei mój fawo-

ryt – jest naturalnie zabawny, ma ogromny dystans do siebie i widać, że zna się na 

swoim fachu.

Podczas oglądania Apple Special Event 9/9/2015 starałem się zwracać szczególną 

uwagę na momenty padania wszelkich „magical”, „amazing” i „wonderful” – nie 

robią już na mnie specjalnego wrażenia. Widocznie znieczuliłem się na nie, ale 

byłem ciekawy, czy są nadużywane. Przy okazji zacząłem się zastanawiać nad 

Do oglądania tegorocznych premier siadałem ze sprzecznymi uczuciami. Najbardziej 

ekscytował mnie nowy Apple TV, a reszta zapowiadanych produktów powodowała jedynie 

„meh”. Nie poddawałem się jednak negatywnym myślom i słusznie zrobiłem – Tim Cook 

z ekipą zweryfikowali je dosyć szybko i sprawnie.
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formą prezentacji Apple z ostatnich paru lat. Ich cukierkowość powinna być opa-

tentowana – to metoda prezentacji, której Apple się trzyma i choć niektórym 

może nie odpowiadać, to mają ją dopracowaną niemal do perfekcji. Poza żartami. 

Cieszy mnie, że w tym roku zrezygnowano z „sucharów” obecnych w kilku ostat-

nich keynote’ach.

Plusy
Przede wszystkim duże wrażenie zrobiła na mnie współpraca z marką Hermès 

i nowe zegarki, które powstały dzięki niej. Specjalne tarcze i piękne skórzane 

paski to nie jedyne cechy Apple Watch Hermès Collection – niestety ich ceny spo-

wodują, że pozostaną poza zasięgiem wielu osób. Ale o to przecież chodzi w tym 

biznesie…

AirStrip spowodował, że szczęka mi opadła – ten program demonstrujący możli-

wości Apple Watcha pod kątem medycznym oraz komunikacyjnym z pacjentami, 

pokazuje przyszłość w barwach science fiction. A dzieje się na naszych oczach! To 

może mieć ogromny wpływ na medycynę w zbliżających się latach.

Bardzo cieszy mnie też, że Apple w końcu wprowadził nowe kolory pasków do 

oferty i jeszcze bardziej fakt, że część z nich była dostępna w Apple Store’ach 

w Europie już kilkanaście godzin później. Zaskoczyły mnie natomiast nowe kolory 

koperty Apple Watcha Sport – żółte i różowe złoto ewidentnie zostało przygoto-

wane pod nadchodzący sezon świąteczny oraz nowe iPhone’y.

Następny na agendzie Apple – iPad Pro – zapowiada ich wizję przyszłości kom-

puterów. Bardzo ładnie też można prześledzić, jak poszczególne funkcje w iOS są 

tworzone pod kątem przyszłego hardware’u. iOS 9 wspiera Slide Over i Split View, 

które będą miały szczególne znaczenie na ekranie 12,9”. Do kompletu jest jesz-

cze klawiatura oraz rysik i to dla nich stworzono Smart Connector i dwukrotnie 

szybsze próbkowanie ekranu celem zwiększenia precyzji. Podoba mi się kierunek, 

w którym to wszystko zmierza i mam ogromną ochotę zostać early adopterem…

Kolejną nowością, która bardzo przypadła mi do gustu, jest Apple TV czwar-

tej generacji. To małe czarne pudełko w końcu będzie miało szansę odmienić 

straszną rzeczywistość, w jakiej funkcjonują SmartTV – ze swoimi reklamami, 

nieprzemyślanymi interfejsami i „aplikacjami” wołającymi o pomstę do nieba. 

Przemyślenia po premierze iPhone’a 6S i 6S Plus, iPada Pro...
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Nie dość, że pogram na nim w rodzinnym gronie w proste gry, to będę mógł też 

poszukać mieszkania na wynajem za pomocą Airbnb – to wbrew pozorom może 

być świetne rozwiązanie. Najbardziej jednak czekam na nowe aplikacje rozsze-

rzone o zaawansowane funkcje. Demo MLB na scenie było idealnym przykładem 

świetnego pomysłu i świetnego wykonania – statystyki uaktualniane na żywo 

wokół okna ze streamem wideo.

Na koniec plusów zostawiłem iPhone’a 6S, którego 

dwie funkcje spowodowały znaczące uniesienie 

kącików ust na kilka godzin – Live Photos oraz 3D 

Touch. Ta pierwsza funkcja doda naszym zdjęciom 

trochę więcej życia dzięki dodatkowym trzem 

sekundom wideo, a druga ułatwi docieranie do 

niektórych funkcji aplikacji bezpośrednio lub nawet 

bez uruchamiania tych aplikacji. Nie mogę się już 

tych nowości doczekać – ich wykonanie zapowiada 

się zaskakująco znakomicie i intuicyjnie, czyli tak 

jak lubię, w stylu Apple.

… i minusy
Niestety! Nie wszystko złoto co się świeci…

Za całkowicie zbędne na obecnym etapie uważam pokazywanie slajdów dowo-

dzących, że na Apple Watcha jest już dziesięć tysięcy aplikacji. Na swoim mam 

siedem programów od deweloperów trzecich (a korzystam z trzech) i przez naj-

bliższych kilka miesięcy prawdopodobnie zainstaluję kolejne trzy. Nie tędy droga, 

ale fakt, że każdy powinien znaleźć coś dla siebie, szczególnie że te aplikacje 

wkrótce staną się natywne.

Nie podobało mi się też określenie „10 godzin pracy w iPadzie Pro” zwro-

tem „all-day battery life”. Obecnie ładuję iPada codziennie, mimo korzystania 

z MacBooka, a gdybym się przesiadł tylko na niego, to prawdopodobnie bateria 

byłaby dla mnie zupełnie niewystarczająca…

Smart Keyboard dla iPada Pro to akcesorium ewidentnie przemyślane, ale mam 

wrażenie, że Apple nie postawiło sobie poprzeczki wystarczająco wysoko pod-

czas jego projektowania. Klawiatura nie przewiduje dwóch rzeczy – większej 

Na koniec plusów 
zostawiłem iPhone’a 6S, 
którego dwie funkcje 
spowodowały znaczące 
uniesienie kącików ust na 
kilka godzin – Live Photos 
oraz 3D Touch. 

Przemyślenia po premierze iPhone’a 6S i 6S Plus, iPada Pro...
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ilości kątów pochylenia ekranu oraz korzystania z niej na kolanach. Biorąc pod 

uwagę, że całość trzyma się razem głównie dzięki grawitacji i z niewielką pomocą 

nowego złącza, to obawiam się, że gdybym próbował korzystać z tego zestawu 

na udach, szybko skończyłoby się to płaczem i rozbitym szkłem.

Mam też zastrzeżenia do nazwy „Apple Pencil” – nawiązuje mocno do „Pencil 

by FiftyThree”. Mogli użyć „Ink”, „Pen” albo wiele innych słów, które nie byłyby 

gorsze.

Niestety, mam też zastrzeżenia do modeli w ramach serii iPada Pro, a są trzy: 

32 GB z Wi-Fi (bez opcji LTE) oraz 128 GB z Wi-Fi lub LTE. Dla mnie idealny byłby 

model 64-gigowy z możliwością włożenia do niego karty SIM. Ten pierwszy 

powinni zastąpić „64” w dwóch wersjach, takich, jak przy „128”.

Pomarudzę jeszcze na temat nowego Apple TV 4 i jego dwóch ogromnych wad. 

Po pierwsze, nie ma optycznego wyjścia dla audio, co może być kłopotliwe dla 

osób, które nie mają złącza HDMI w swoich sprzętach. Po drugie, nie ma wspar-

cia dla 4K. To o tyle niezrozumiałe, że iPhone 6S i 6S Plus potrafią kręcić już 

wideo w tym formacie, a ja potrzebuję powodu, żeby kupić nowy telewizor.

Na koniec zostawiłem sobie dwie rzeczy, które mnie mocno zawiodły. Być może 

przez moje własne, zbyt duże oczekiwania, ale jednak się zasmuciłem. Przede 

wszystkim paskudny obiektyw w nowych iPhone’ach nadal wystaje poza płasz-

czyznę obudowy – to w niczym nie przeszkadza, ale wizualnie straszliwie mnie 

razi. Spodziewałem się też wyższej (natywnej) rozdzielczości w 6S Plusie – 2208 x 

1242 px zamiast obecnych 1920 x 1080 px. Może za rok…

Apple odnalazło swój rytm

Mam wrażenie, że to pierwszy keynote od czasów, kiedy przestał nimi dyrygować 

Steve Jobs, w którym Apple odnalazło swoje tempo i czuło się jak ryba w wodzie. 

Nie wiem, co się zmieniło za kulisami, ale mam nadzieję, że też to dostrzegli.

morid1n

Przemyślenia po premierze iPhone’a 6S i 6S Plus, iPada Pro...

http://www.twitter.com/morid1n
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AP.PL na celowniku Apple

AP.PL NA CELOWNIKU 
APPLE

GRACJAN PIETRAS

Tworzenie marek o globalnej renomie jest zajęciem tyleż długotrwałym, co 

kosztownym.  Wyjaśnia to w dużej mierze nerwowość, z jaką korporacje reagują 

na przypadki pasożytowania na ich renomie przez mniej wytrwałych lub mniej 

uczciwych uczestników rynku. Nerwowość nie jest tu zresztą pasującym sło-

wem, ponieważ każda zdecydowana reakcja na rzeczywiste lub wydumane 

naruszenia stanowi w istocie chłodno skalkulowany komunikat do rynku: nie 

ważcie się choćby zbliżyć do naszych świętych znaków.

Komunikat taki jest czasami wysyłany, mimo że 

naruszenie nie ma oczywistego charakteru. Każda 

korporacja doskonale zdaje siebie sprawę, że już 

samo pojawienie się pozwu stanowi dla małego 

przedsiębiorcy nie lada kłopot. Jeśli nie chce prze-

grać sprawy, przedsiębiorca taki musi zająć w spo-

rze stanowisko, ponieść koszt obsługi prawnej 

oraz wytrzymać presję związaną z ryzykiem prze-

grania. Prowadzenie sporu z przeciwnikiem, który 

dysponuje zespołem wyspecjalizowanych praw-

ników i nielimitowanym budżetem, jest zwykle 

kosztowne.  Samo przygotowanie odpowiedzi na 

kilkusetstronicowy pozew może wiązać się z kosz-

tem przekraczającym możliwości przedsiębiorcy, 

Apple wytoczyło powództwo przeciwko polskiemu przedsiębiorcy, właścicielowi domeny 

ap.pl.  Zdaniem potentata z Cupertino korzystanie przez pozwanego z domeny ap.pl odbywa 

się z naruszeniem praw do znaków towarowych Apple.  

Każda korporacja 
doskonale zdaje siebie 
sprawę, że już samo 
pojawienie się pozwu 
stanowi dla małego 
przedsiębiorcy nie lada 
kłopot. 



   /   FELIETONY   /   60

a to przecież dopiero początek, bo korporacja odpowie na każde pismo, co 

może powodować konieczność odpierania kolejnych argumentów. Presja zwią-

zana z ryzykiem przegrania sprawy jest zwykle niebagatelna, ponieważ stawka 

w sporze jest przez korporacje ustawiana wysoko. Duże ryzyko zwiększa zwykle 

skłonność do ustępstw, o czym korporacje również doskonale wiedzą.  

W omawianej sprawie chodzi o to, czy korzystanie przez pozwanego z domeny 

ap.pl narusza prawa z rejestracji znaków towarowych Apple. Rozpoznający 

sprawę sąd polubowny może stwierdzić takie naruszenie, jeśli pomiędzy 

domeną a znakiem, a także pomiędzy oznaczanymi nimi towarami lub usłu-

gami, istnieje podobieństwo, które rodzi ryzyko wprowadzenia w błąd opinii 

publicznej. Ryzyko takie występowałoby natomiast, gdyby przeciętny użytkow-

nik wchodzący na stronę ap.pl mógł odnieść wrażenie, że jest to domena nale-

żąca do firmy Apple lub choćby skojarzyć tę domenę z tą firmą.  

Dodatkowo w przypadku znaków renomowanych, a do tej kategorii z dużym 

prawdopodobieństwem zostaną zaliczone znaki towarowe Apple, stwierdzenie 

naruszenia jest możliwe nawet wtedy, gdy między towarami lub usługami stron 

nie zachodzi podobieństwo. Wystarczy, że podobieństwo domeny do znaku jest 

tego rodzaju, że używanie znaku towarowego powoduje nienależną korzyść po 

stronie właściciela domeny lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru czy 

renomy znaku towarowego. Chodzi na przykład o takie upodobnienie domeny 

do renomowanego znaku towarowego, które pozwala właścicielowi domeny 

czerpać korzyści z samego faktu podobieństwa. Naruszeniem jest także co do 

zasady takie upodobnienie domeny do renomowanego znaku towarowego, 

które spowoduje jego powiązanie z towarami lub usługami niższej jakości albo 

tak zwane rozwodnienie powodujące utratę siły rynkowej. Co do zasady ciężar 

wykazania powyższych okoliczności leży po stronie Apple.

Pozwana firma AP.PL może bronić się na szereg sposobów. Może przede wszyst-

kim aktywnie dowodzić braku podobieństwa między domeną a znakami 

towarowymi Apple. Samo tylko użycie liter „ap" lub „pl", które występują także 

w znakach Apple, nie musi przesądzać o istnieniu ryzyka skojarzeń lub wpro-

wadzenia odbiorców w błąd.  Może również dowodzić braku negatywnych 

skutków używania domeny dla renomy znaków Apple.  Ponadto pomocny dla 

pozwanego może być fakt, iż domena „ap.pl” jest częścią nazwy jego przed-

AP.PL na celowniku Apple
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siębiorstwa.  Nie można bowiem zakazać przedsiębiorcy korzystania z własnej 

nazwy, choćby była ona podobna do zarejestrowanego znaku towarowego.  

Pozwany może także wskazywać, że prawo zezwala na wykorzystywanie 

cudzego znaku towarowego, jeżeli jest to niezbędne dla wskazania przeznacze-

nia towarów lub usług. Przedsiębiorcy oferujący akcesoria lub usługi serwisowej 

dotyczące produktów Apple (a taką działalnością zajmuje się pozwany) mają 

zatem prawo informować o tym fakcie, choćby wiązało się z wykorzystywaniem 

zarejestrowanych znaków towarowych tej firmy. 

Powyższe uwagi stanowią jedynie zarys przykła-

dowych argumentów, które mogą pojawić się 

w omawianym sporze. W sprawach dotyczących 

znaków towarowych przewidywanie wyniku jest 

trudne, nawet przy szczegółowej znajomości 

materiału dowodowego i argumentacji stron. Przy 

braku takiej znajomości najlepiej powstrzymać 

się przed formułowaniem jakichkolwiek katego-

rycznych sądów. Informacje dostępne publicznie 

pozwalają jednak na twierdzenie, że pozwany nie 

musi w tej sprawie stać na straconej pozycji, jeśli 

aktywnie zaangażuje się w spór. Jako korpora-

cja Apple jest w pewnej mierze przewidywalne. 

Przykładowo można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że pozostanie 

aktywne na każdym etapie sporu, a żaden z argumentów pozwanego nie pozo-

stanie bez odpowiedzi. Apple zdaje sobie jednak również sprawę z tego, że do 

czasu ogłoszenia wyroku wynik sprawy pozostaje niepewny, bez względu na to, 

ile stron ma złożony w sprawie pozew (w tym przypadku liczy podobno około 

sześciuset). Dlatego zapewne całkowicie nie wyklucza rozwiązania ugodowego, 

jeśli na jakimkolwiek etapie sporu okazałoby się ono optymalne z biznesowego 

punktu widzenia. 

Autor jest adwokatem i wspólnikiem

w kancelarii Doktór Jerszyński Pietras w Warszawie

AP.PL na celowniku Apple

W sprawach dotyczących 
znaków towarowych 
przewidywanie wyniku 
jest trudne, nawet przy 
szczegółowej znajomości 
materiału dowodowego 
i argumentacji stron.

GracjanPietras

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


http://www.wydawnictwo-widnokrag.pl/books.php?body=list&category=3&page=1&name=ksiazki


   /   FELIETONY   /   63

W

O iPadzie Pro wiedziałem od roku 

O iPADZIE PRO 
WIEDZIAŁEM OD ROKU 

ŁUKASZ MIROCHA

Chcecie dowodu? Sięgnijcie po archiwalny iMagazine. 
Sprzed roku. 
W październiku 2014 roku na konferencji IBM w Las Vegas zobaczyłem wielki slajd 

przedstawiający logo Apple oraz IBM. Obrazowi towarzyszyła informacja – „Miło nam 

poinformować, że zawarliśmy partnerstwo – będziemy razem opracowywać nowe 

usługi i narzędzia dla branży korporacyjnej oraz biznesu.”. Niemalże rok później, gdy 

razem z redakcją i czytelnikami iMagazine, oglądałem keynote Apple w warszawskim 

klubie Chwila, przedstawienie iPada Pro nie było dla mnie wielkim zaskoczeniem. 

Nowy tablet jest jednym z owoców współpracy Apple z firmami, które zjadły zęby na 

współpracy z korporacjami, same będąc jednymi z ikon branży – IBM i Cisco. 

W 2014 roku w grudniowym numerze iMagazine napisałem: „Nowe aplikacje oraz 

narzędzia opracowywane w ramach współpracy Apple i IBM mają pozwolić na 

głębszą integrację i zwiększenie spektrum zastosowań urządzeń mobilnych przez 

sektor korporacyjny. Oprogramowanie to ma odpowiadać standardom bizneso-

wym w zakresie bezpieczeństwa przechowywanych danych, dostępu do chmury, 

analityki danych etc., przy jednoczesnym wykorzystaniu unikalnych możliwości 

iPhone'a i iPada. (...) Nawet tak ogólne przedstawienie strategii firm w tym zakre-

sie pozwala prognozować nowy rozdział penetracji rynku przez ekosystem Apple. 

Pod koniec XX wieku walkę o biura wygrał Microsoft ze swoim pakietem Office. 

Być może w erze chmur, urządzeń mobilnych i dedykowanych rozwiązań, sukces 

odniosą narzędzia będące owocem współpracy dwóch korporacji IT posiadają-

cych ogromne doświadczeniu w swoich segmentach.”. Poproszę o medal proroka! 

Nieczęsto mam okazję skwitować newsa ze świata technologii krótkim: „A nie mówiłem!”. 
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Mówiąc już poważnie, Apple nie miało wyjścia. Na rynku urządzeń konsumenc-

kich, przynajmniej w jego ustabilizowanych segmentach – smartfonów i tabletów 

– firma dostrzega już szklany sufit. Dominacja Androida, mimo najszczerszych chęci 

Apple, stała się faktem. Jednocześnie, choć tak zwana rewolucja mobilna liczy już 

sobie kilka ładnych lat (pierwszego iPhone’a pokazano w 2007 roku, iPad 1 trafił do 

sprzedaży trzy lata później) i gruntownie zmieniła oblicze konsumenckiej sceny 

technologicznej, sektor korporacyjny ciągle jeszcze odnosi się do niej z rezerwą. 

Podczas spotkań z jego przedstawicielami widuję oczywiście iPhone’y czy iPady, 

ale jednak ikoniczne już Delle i ThinkPady trzymają się tam bardzo dobrze. 

iPada Pro należy zatem oceniać w kategorii konia trojańskiego, za pomocą któ-

rego i przy współudziale takich firm, jak IBM czy Cisco, Apple chce zawojo-

wać korporacje. Wydajność ultrabooka, duży ekran, stylus, klawiatura, obsługa 

„poważnego” oprogramowania Microsoftu i Adobe – cechy te mają świadczyć 

o tym, że iPad nie musi być już tylko modną zabawką dla hipsterów czy tabliczką 

do przeglądania Facebooka i portali informacyjnych. Apple chce powiedzieć kor-

poracjom: OK, sprawdziliśmy ten sprzęt na Angry Birds, teraz dajemy wam konia 

roboczego, dzięki któremu możecie wykonać poważną robotę. 

Apple doskonale wybrało moment wprowadzenia produktu na rynek. Najbliższy 

rok będzie czasem decyzji dla wielu światowych firm – dokonać aktualizacji 

sprzętu i wejść w mobilno-desktopowy ekosystem Windows 10, czy zaryzykować, 

kupując zestaw produktów Apple, wydajnych, mobilnych komputerów i urządzeń 

przenośnych, które także pozwalają wykonać poważną pracę? 

Współpraca z korporacjami jest korzystna również dla Apple. Chyba łatwiej pod-

pisać umowę na dostawę kilku tysięcy iPadów Pro i MacBooków z firmą X, niż 

męczyć się z marketingiem, logistyką i serwisowaniem tej samej liczby urządzeń 

dla wiecznie narzekających Kowalskich rozsianych po całym świecie? 

Najbliższe lata będą dla firmy z Cupertino decydujące. Jeśli dzięki kolejnym ite-

racjom iPada Pro i aplikacjom biznesowym, uda jej się przekonać choć część 

globalnych korporacyjnych graczy do swoich produktów, odniesie kolejny finan-

sowy i wizerunkowy sukces. 

LukaszMirocha

O iPadzie Pro wiedziałem od roku 

http://www.twitter.com/LukaszMirocha
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Subiektywnie o Apple Music i Spotify

SUBIEKTYWNIE O APPLE 
MUSIC I SPOTIFY

KRZYSZTOF MORAWSKI

Czy Apple udało się ponownie zrewolucjonizować rynek muzyczny, jak to zro-

biło przy okazji premiery iTunes Store? A może Apple Music (AM) to jeden wielki 

niewypał? W tym felietonie postanowiłem podzielić się z Tobą moimi subiektyw-

nymi odczuciami po kilku miesiącach testowania zarówno AM, jak i konkurencyj-

nego Spotify. 

Tytułem wstępu 
Ze Spotify miałem okazję „romansować" już dużo wcześniej, gdy usługa ta 

dopiero co weszła na rynek. Mimo początkowego zachwytu ideą, po pewnym 

czasie zdecydowałem się z niej zrezygnować. Dlaczego tak się stało? Głównie ze 

względu na ówczesne ograniczenia w dostępie do muzyki, którą akurat ja lubię 

słuchać (zazwyczaj niezbyt popularne kawałki) oraz przez niemożliwość dodawa-

nia do list utworów, które akurat mam na dysku, a nie znajdują się w bibliotece 

serwisu. 

Mimo rezygnacji z „wypożyczania muzyki” i powrotu do bardziej tradycyjnego 

modelu jej nabywania, pozostałem jednak wdzięczny Spotify za to, że pomogło 

mi odkryć piękny głos Jules Larson czy buntowniczą Zaz. 

Przez długi czas nie czułem potrzeby wracania do pomysłu strumieniowania 

muzyki, będąc szczęśliwym posiadaczem lokalnej biblioteki z muzyką – mimo że 

Po długich miesiącach spekulacji i plotek, 30 czerwca 2015 roku Apple zaprezentowało Apple 

Music i (parafrazując pewną starą reklamę tej firmy) mieliśmy zobaczyć, dlaczego 2015 już nigdy 

nie będzie taki sam jak „2015”, ale... czy aby na pewno tak właśnie jest? 
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czasem chętnie dodałoby się do niej kilka kawałków, na które akurat nie starczyło 

czasu/pieniędzy. Tak naprawdę impuls do zmian pojawił się dopiero w momencie, 

gdy na rynku pojawiło się Apple Music. Pomyślałem wtedy: „Super! W końcu duży 

gracz na rynku, firma, która nie tylko jest ściśle związana z muzyką, ale ma też 

doskonałe wtyki w rynku muzycznym". I w końcu będę mógł łączyć strumienio-

wanie muzyki z moją lokalną biblioteką utworów. 

Apple Music – pierwsze wrażenia 
Jak łatwo się domyślić, moje oczekiwania względem Apple Music były olbrzymie. 

Doświadczenie Apple na rynku muzycznym w połączeniu z osobą Dr. Dre było, 

w moim przekonaniu, gwarantem powstania świetnego serwisu muzycznego. Do 

tego precyzja i dbałość o szczegóły, z której słynie Apple i jakże wielce miła nie-

spodzianka o jednoczesnej premierze na całym świecie, w tym w naszym kraju 

nad Wisłą. 

Oj tak, moje oczekiwania były olbrzymie, ale moje rozczarowanie niestety jesz-

cze większe. Już na samym początku usługa zaliczyła lekki falstart. Mimo jej 

aktywowania na komputerze, na telefonie nic się nie zmieniło... hmm, o co cho-

dzi? Przecież usługę aktywowałem, telefon zsynchronizowałem z komputerem, 

powinno działać?!? 

Okazało się, że aby wszystko „trybiło”, trzeba jeszcze zmienić kilka paramentów 

w ustawieniach na telefonie – dzięki Bogu za internet i większych maniaków ode 

mnie. OK, zrobione i... „pusto”. Listy niby się pojawiły, ale jakoś tak pusto i nic się 

nie da posłuchać. 

Jak się okazało, problem leżał w synchronizacji, która w tle, owszem, działała, ale, 

niestety, działała powoli. Na szczęście w tak zwanym międzyczasie zająłem się 

innymi sprawami, jak choćby uzupełnianiem moich list utworów o kawałki, na 

których mi zależało. 

Niezrażony tą mała niedogodnością postanowiłem odkryć, co jeszcze może 

zaoferować mi AM i tu, ponownie, doznałem lekkiego szoku. Otóż tym, co zawsze 

kochałem w Spotify (co według mnie do dziś wyróżnia ten serwis na tle innych), 

było wręcz genialne dobieranie muzyki i inteligentne proponowanie mi artystów 

czy utworów, które pasują do tego, co lubię słuchać. 

Subiektywnie o Apple Music i Spotify
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Natomiast pierwsza wizyta w zakładce „Dla ciebie” w AM pokazała mi to: 

Jestem fanem twórczość Michaela Jacksona, ale dwukrotne proponowanie mi 

tych samych albumów, które notabene w dużej mierze i tak są już na mojej liście 

o wielce wymownej nazwie... Michael Jackson, jest co najmniej rozczarowujące. 

Możemy to jednak zrzucić na karb pierwszego kontaktu z usługą, która przecież 

nie może od razu wiedzieć, czego lubię słuchać. 

Niezrażony tym postanowiłem dalej dodawać, słuchać i wyróżniać utwory, które 

mi się podobają, aby dostosować nową usługę do swoich potrzeb. 

Im dalej w las tym więcej problemów... 

Niestety, dalsze korzystanie 

z AM przynosiło jedynie coraz 

więcej rozczarowań i frustracji. 

Duplikowanie moich list utworów 

przez AM tylko po to, by zmienić 

ich sposób prezentacji czy znika-

nie raz wybranych w AM utwo-

rów stało się niestety męczącą 

codziennością. 

Subiektywnie o Apple Music i Spotify
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Jakby tego było mało, systematycznie pojawiające się przerwy w dostępie do 

strumienia wybranej przeze mnie muzyki (i to nie tylko na 3G, ale również na 

Wi-Fi) są po prostu śmieszne. 

Zresztą najlepiej widać to na poniższych zrzutach ekranu. Po lewej lista „przero-

biona przez AM”, a po prawej moja oryginalna lista utworów tego artysty z pli-

kami z komputera.

Co ciekawe, pisząc te słowa (i robiąc powyższe zrzuty ekranu) słucham sobie 

nowej płyty Leon Bridges korzystając ze... Spotify, chyba połączenie z internetem 

mam zatem nie najgorsze? Zresztą, jak się przypatrzeć, to... nieaktywne pliki to te, 

które mam lokalnie na komputerze (!). 

Kroplą, która w moim przypadku przelała czarę goryczy, była/jest nowa aplikacja 

muzyczna na iOS. Osobiście używam telefonu do słuchania jedynie kilku wybra-

nych albumów, których akurat mam ochotę słuchać. Nigdy nie byłem zwolen-

nikiem trzymania na nim dziesiątek gigabajtów muzyki, której „może w końcu 

kiedyś posłucham”. Do tego słucham zwykle, jadąc autem.

Lubiłem swojego iTunes i to, że mogę wybrać, które dokładnie listy ma zsynchro-

nizować z moim telefonem. Do samych list miałem też relatywnie szybki dostęp, 

ale, niestety, wejście AM na rynek sprawiło, że i to uległo zmianie na gorsze. Teraz, 

na dzień dobry pokazuje mi się sekcja „Dla ciebie”, na którą niekoniecznie muszę 

mieć ochotę. To z kolei sprawia, że aby dostać się do moich list, muszę kliknąć „Moja 

muzyka”, następnie na górze „Listy” i dopiero zacząć szukać listy, którą chcę słuchać. 

Autem jeżdżę całkiem sporo, a, co za tym idzie, danych list słucham często i te 

dodatkowe kliknięcia wcale nie ułatwiają i nie umilają korzystania z aplikacji. Nie 

Subiektywnie o Apple Music i Spotify
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pomogło też ustawienie tego, by pokazywane były jedynie „Moje listy” wraz 

z zaznaczoną opcją „Dostępne poza siecią”. 

Stary, „nowy” pomysł na alternatywę 
Nowa usługa Apple sprawiła, że przestałem korzystać z kolejnej systemowej 

aplikacji (to już 12 appka), której niestety nie mogę usunąć..., co z kolei skutecz-

nie zmniejsza ilość miejsca dostępnego na moim telefonie. No cóż, takie życie. 

Na szczęście jednak AM sprawiło, że na nowo zainteresowałem się strumieniowa-

niem muzyki i pomogło mi na nowo odkryć Spotify, które wcale nie przejęło się 

nowym konkurentem na rynku. Ba, wręcz przeciwnie, widać, że zostało pozytyw-

nie zmotywowane do dalszego rozwoju i jeszcze lepszego dostosowania swojej 

usługi do potrzeb użytkowników. 

Największą różnicę między Apple Music a Spotify widać już przy drugim odpale-

niu aplikacji na urządzeniach mobilnych. 

Spotify skupia się na użytkowniku i, mimo „ubicia” aplikacji, po jej ponownym 

uruchomieniu pokaże mi moją ostatnio słuchaną listę. Apple Music promuje 

swoją usługę i stąd ponowne uruchomienie aplikacji pokaże zakładkę „Dla ciebie” 

z porcją „starannie” wybranej dla mnie muzyki.

Sam odtwarzacz muzyki na komputery jest również zdecydowanie lepszy – dla-

czego? Ponownie, jest to wiele drobnych szczegółów wynikających ze „skupienia 

się na muzyce”, a nie na „sprzedaży”. Możemy to podsumować jednym prostym 

„to po prostu działa tak jak powinno.”. 

Subiektywnie o Apple Music i Spotify
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Do tego dochodzi wspomniane już wcześniej świetne proponowanie muzyki 

odpowiednio dobranej do naszych gustów czy sytuacji. Zresztą, w tej opinii nie 

jestem odosobniony. 

Nie ma jednak róży bez kolców. Jednym z największych minusów Spotify jest 

dodawanie do list utworów znajdujących się na naszym komputerze. Teraz na 

szczęście jest to już możliwe dzięki zakładce „pliki lokalne”, ale to wciąż procedura 

dość uciążliwa (brak wyszukiwarki, niektórych plików nie da się odnaleźć). Brakuje 

zwykłego „drag & drop”, które pozwoliłoby przenieść odpowiedni folder z piosen-

kami do danej listy utworów.  

Jednak na szczęście biblioteka utworów dostępnych w Spotify znacząco się rozro-

sła i obecnie można w niej znaleźć niemal wszystko. Właściwie 99% plików, które 

wyszukiwałem podczas przenoszenia moich list z iTunes do Spotify znalazłem bez 

problemu a dodawałem nawet polskie szanty, które – nie oszukujmy się – hitami 

międzynarodowymi na pewno nie są. 

Chcąc korzystać ze Spotify, nie możemy również zapomnieć o tym, że jest to ser-

wis, który „żyje i funkcjonuje” z tego, że gromadzi olbrzymią ilość  informacji 

o swoich użytkownikach (czasami z pozoru niepotrzebnie). Przykładem na to może 

być niedawna klapa wizerunkowa, spowodowana tym, że użytkownicy Spotify 

wpadli w panikę po tym, jak aplikacja zażądała dostępu do ich zdjęć. 

Jest to zresztą po części konsekwencja niedawnej zmiany regulaminu serwisu 

i zwiększenia zakresu pozyskiwanych przez niego informacji o nas i naszych zacho-

waniach (ciekawą dyskusję na ten tema można znaleźć tutaj.

Mnie osobiście nowy regulamin Spotify nie przeszkadza – ba, już tyle innych apli-

kacji i tak zbiera tyle danych o mnie, że choćbym chciał i tak nad tym nie zapanuję. 

Poza tym szczerze powiedziawszy, nie bardzo mi to przeszkadza. Traktuję to jako 

niewielką cenę do zapłacenia za to, że dostaję świetną usługę, która „po prostu 

działa tak jak powinna”.

Zaklinanie rzeczywistości „Made in Apple"
Zarówno Apple Music, jak i Spotify kosztują w Polsce dokładnie tyle samo. Wydaje 

się więc, że walka o użytkownika ograniczy się głównie do tego, jak dana usługa 

Subiektywnie o Apple Music i Spotify
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dopasuje się do jego potrzeb oraz tego, jaka muzyka będzie w niej dostępna 

(pamiętacie słynną „premierę” płyty U2?). 

Po ponad trzech miesiącach od startu nowej usługi Apple nie zawojowało świata. 

Przedstawiciele firmy z Cupertino na początku sierpnia ogłosili, że AM subskrybo-

wało ponad 11 milionów użytkowników. Dopiero jednak jesienią AM pojawi się na 

urządzenia pod kontrolą Androida i wtedy zacznie się prawdziwa walka. 

Chwilowo jednak wyniki AM niezbyt przerażają konkurencję – wręcz przeciwnie. 

Co ciekawe, już teraz ponad 21% użytkowników Apple Music zrezygnowało z dal-

szej subskrypcji usługi, choć te dane są na pewno nieco przekłamane... Dlaczego? 

Cóż, Apple lubi czasami zaklinać rzeczywistość i nie inaczej jest w tym przypadku. 

Otóż z usługi AM możemy oczywiście zrezygnować w każdym momencie, ale... 

Apple i tak będzie ją nam dostarczać aż do końca darmowego trzymiesięcznego 

okresu testowego. Tak, nawet jeśli tego już nie chcemy. 

Według mnie nie jest to przypadek, a świadome zagranie firmy, która musi 

pokazać jak najlepsze dane, by dobrze wypaść na giełdzie. Bo chyba nie sądzi-

cie, że przypadkiem po ogłoszeniu tych danych pojawiły się trzy nowe reklamy 

tej usługi?

Przykro mi to stwierdzić, ale Apple chyba za bardzo starało się wyróżnić swoją 

usługę na tle konkurencji, zapominając o tym, co zawsze było siłą jego produk-

tów. Produkty tej firmy mianowicie „po prostu działały, jak należy”.  

Przypomina mi się pewna wypowiedź Jobsa, który powiedział: „There is an old 

Wayne Gretzky sayintg: I skate to where the pack is going to be, not where it has 

been." (Wayne Gretzky mawiał: Idę tam, gdzie grupa będzie, a nie tam, gdzie 

już była -– tłumaczenie własne). Trudno mi jednak dziś odnieść to do współcze-

snego Apple. 

Mimo wszystko dziękuję Ci, Apple Music, za motywację do powrotu do idei stru-

mienia muzyki i, dzięki temu, ponowne odkrycie Spotify. 

Subiektywnie o Apple Music i Spotify
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Wizerunek dziecka w sieci

WIZERUNEK DZIECKA 
W SIECI

PATRYCJA RUDNICKA

Powyższy cytat pochodzi z rozmów ze znajomymi mamami. Moja córka, jak 

wszystkie małe dziewczynki, rzeczywiście słodko wygląda w sukienkach, 

ze spinkami we włosach, w opasce z kwiatkiem. Czasami zdarzy się, że taka 

„śliczna” niepozowana fotka trafia na Twittera czy Facebooka. Nie chcę jednak 

na siłę robić z mojej córki modelki. Odnoszę wrażenie, że część matek prowa-

dzących blogi parentingowo-modowe realizuje własne, niespełnione marze-

nia. Jak w wyborach Małej Miss, w których matki przebierają swoje trzyletnie 

córeczki w suknie balowe, robią im makijaż, doklejają sztuczne rzęsy i zakładają 

peruki. Dziecko powinno być dzieckiem, a nie lalką na pokaz. 

„Dlaczego wrzucasz na bloga i do Internetu tak mało zdjęć Mii? Dlaczego nie prowadzisz bloga 

parentingowo-modowego? Przecież Mia jest taka śliczna! Słodko wyglądałaby w kolorowych 

spineczkach i sukience.”
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Udostępnianie zdjęć naszej pociechy w Internecie 

może poza tym okazać się niebezpieczne. Z sieci 

nic nie znika: nawet jeśli usuniemy fotkę z serwisu 

społecznościowego czy ze strony www, to pozo-

stanie ona nadal np. w archiwach wyszukiwarek. 

Musimy być świadomi tego, że zdjęcie, które raz 

opublikujemy, zostanie gdzieś w niej już na zawsze 

i być może w przyszłości znajdzie je nasze już doro-

słe dziecko lub jego koleżanki i koledzy. Dlatego 

też nie wrzucajmy zdjęć, które mogą stać się powo-

dem do kompromitacji. Artystyczna fotka dwulet-

niej wersji siebie siedzącej na nocniku nie jest tym, 

co chciałby znaleźć w sieci i zobaczyć nastolatek.

Inną kwestią jest możliwość wykorzystania naszych fotografii przez osoby trze-

cie. Znane są przypadki osób upowszechniających zdjęcia znalezione w serwi-

sach społecznościowych jako swoje. Powstał nawet blog o życiu nieuleczalnie 

chorego dziecka. Wzbudzał współczucie, zbierano na nim fundusze na lecze-

nie. Jak się później okazało, zdjęcia pochodziły z czyjegoś profilu na Facebooku, 

dziecko na nich było całkowicie zdrowe, a jego rodzice nie mieli pojęcia o tym, 

że ktoś wykorzystał wizerunek ich córki w niecnym celu.

Jest jeszcze jeden, o wiele poważniejszy problem. Wielu rodziców wrzuca zdję-

cia maluszków podczas kąpieli, przewijania, w samej pieluszce, a nawet bez 

pieluszki. Nie zdają sobie sprawy, że takie obrazki mogą być pożywką dla pedo-

filów. Na marginesie: ciekawe, co by ci rodzice sami powiedzieli, gdyby znaleźli 

swoje nagie zdjęcia w sieci?

Oczywiście nie można popadać w skrajność. Publiczne udostępnianie zdjęć 

dziecka nie jest złe, trzeba tylko zachować umiar i upowszechniać je rozważnie 

i w pełni świadomie. Nie zaszkodzimy wówczas naszemu potomstwu, a wręcz 

możemy zrobić miłą niespodziankę, pokazując mu kiedyś swój profil np. na 

Instagramie czy Flickrze. 

Artystyczna fotka 
dwuletniej wersji siebie 
siedzącej na nocniku 
nie jest tym, co chciałby 
znaleźć w sieci i zobaczyć 
nastolatek.

Wizerunek dziecka w sieci

iPatrycjaR
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Rysik lakmusowy

RYSIK LAKMUSOWY
PAWEŁ LUTY

Wszyscy wiemy, jak wyglądały lata dziewięćdziesiąte XX wieku w Apple. Bez 

Steve’a Jobsa u steru firma nie potrafiła jasno określić swojego charakteru i celu 

istnienia. Wyraźna wizja została zastąpiona bie-

gunką pomysłów i produktów. Portfolio wyglądało 

niby imponująco, ale czego by się z tamtych lat nie 

dotknęło, to okazywało się to tandetne. I widać to 

było w kondycji finansowej firmy.

Gdy do Cupertino powrócił Jobs, doszło do osła-

wionego zawężenia różnych pól działalności Apple. 

Wszyscy znamy historię o tym, jak to na białej 

tablicy Steve Jobs narysował szachownicę skła-

dającą się z czterech części i podzielił produkty 

firmy na cztery proste, zrozumiałe kategorie. Mniej 

przecież znaczy lepiej. I do tej pory świetnie się to 

w Cupertino sprawdzało.

Ale Steve’a Jobsa już z nami nie ma. Sam wielokrot-

nie pisałem, że Apple dziś, a Apple cztery–pięć lat 

temu, to zupełnie inna firma, bo i świat się zmienił. 

Mimo wszystko wciąż odczuwam pewien niepokój.

Rok 2015 będzie zapewne jednym z najbardziej kluczowych dla historii Apple. Gigant 

z Cupertino bardzo się w tym roku zmienił i zastanawiam się, czy na pewno na lepsze…

Wszyscy znamy historię 
o tym, jak to na białej 
tablicy Steve Jobs 
narysował szachownicę 
składającą się z czterech 
części i podzielił produkty 
firmy na cztery proste, 
zrozumiałe kategorie. Mniej 
przecież znaczy lepiej. I do 
tej pory świetnie się to 
w Cupertino sprawdzało.
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Gdy patrzę na bardzo, bardzo szeroką paletę Apple Watchów, to czuję pewien 

strach – a co, jeśli nie wybiorę dobrze? Było nie było, to jednak poważny zakup.

Gdy patrzę na iPada Pro, to zastanawiam się, 

komu miałby on służyć? Czy dla tych kilkuset 

tysięcy potencjalnych użytkowników warto było 

robić zupełnie nowe urządzenie? I to na dodatek 

z rysikiem?

Do dwóch rodzajów iPhone’ów już się przyzwy-

czaiłem, ale nadal mam przeświadczenie, że 

fragmentacja w przypadku rozwiązań mobilnych 

to niedobra droga. Nie chcę teraz wyliczać, ile 

jest modeli urządzeń mobilnych z iOS, ale oba-

wiam się, że za jakiś czas może być ich za dużo.

Nie możemy też zapominać o tym, że Apple Tima Cooka planuje jeszcze bar-

dziej rozproszyć swoje skupienie, wchodząc w branżę motoryzacyjną. Debiut 

samochodu rodem z Cupertino nabrał już naprawdę realnych kształtów. Niby 

rozumiem, że jest to ucieczka do przodu, bo nie na zawsze można być tą firmą 

od iPhone’ów. Ale z drugiej strony, nie ma nic złego w byciu firmą od iPhone’ów. 

Przecież właśnie skupienie na tym produkcie dało Apple status najpotężniejszej 

firmy świata. Nieprawdaż?

Może moje horyzonty myślowe są zbyt wąskie, ale jednak brakuje mi tego 

poczucia, że jak Apple coś pokazuje, to wiem, że widzę coś, co powinienem 

mieć, bo tak mówi mi guru od nowych technologii. Tak, przeszkadza mi wybór, 

który daje mi Tim Cook.

Ale może po prostu jestem dziwny.

W każdym razie rysik iPada Pro jest rysikiem lakmusowym. Tylko jeszcze do końca 

nie wiem, czy jego zabarwienie oznacza coś dobrego, czy złego.

PawelLuty

Rysik lakmusowy

Gdy patrzę na iPada Pro, 
to zastanawiam się, komu 
miałby on służyć? Czy 
dla tych kilkuset tysięcy 
potencjalnych użytkowników 
warto było robić zupełnie 
nowe urządzenie? 

http://www.twitter.com/PawelLuty
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– Piszemy o nowych technologiach
– Testujemy najnowsze samoloty

– Zapraszamy na niebanalne podróże
Sprawdź nas!

BEZPŁATNA roczna prenumerata tylko do końca marca w AppStore!
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E-GAMING CZ.2, ŻYCIE 
WEWNĄTRZ EVENTÓW

KAMIL DYRTKOWSKI, ZDJĘCIA: ANNAMIKA.PL

W poprzednim numerze mieliście możliwość zapoznania się z podstawami e-sportu w Polsce 

i na świecie. Veggie mówił o tym, czym obecnie jest ta kategoria rynku na świecie, oraz jak 

wygląda życie zawodowego gracza. Dziś mam dla was drugą część opowieści o wirtualnym 

sporcie. Tym razem jest to wywiad z jednym z najbardziej rozpoznawanych dziennikarzy 

i członków ESL Polska, Michałem „Maiko” Szafrugą.
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Kamil: Witaj, na wstępie powiedz nam, kim jesteś i czym się zajmujesz 
w świecie gier komputerowych.
Maiko: Cześć! Nazywam się Michał „Maiko” Szafruga, jestem komentatorem 

e-sportowym takich gier, jak League of Legends czy Counter-Strike: Global 

Offensive. Od niedawna na stałe pracuję w ESL.TV Polska – największej interne-

towej telewizji e-sportowej w Polsce. Oprócz komentowania prowadzę program 

na naszym kanale na YouTubie: ESL News, czyli wiadomości e-sportowe co dwa 

tygodnie, dotyczące ostatnich roszad, turniejów etc. Ostatnio miałem okazję 

pracować w jednej z najbardziej rozwijających się organizacji e-sportowych 

w Polsce – noMERCY – raz jako menedżer/trener drużyny, a potem jako osoba 

do spraw komunikacji czy video contentu.

K: Kto w rozumieniu instytucjonalnym patronuje e-sportowi w Polsce czy 
też organizuje takie rozgrywki? 
M: Obecnie jedyną firmą w Polsce, która może zaproponować fanom wiele 

atrakcji w aspekcie e-sportowym jest Turtle Entertainment Polska, grupująca 

marki takie, jak ESL, IEM, ESL One czy też Cybersport. Masa turniejów offline 

– jak ESL Pro Series (obecnie Mistrzostwa Polski) czy Liga Cybersport – co roku 

zrzesza ogromną liczbę zawodników i widzów. Walka o tytuł Mistrza Polski jest 

zawsze zaciekła i każdy chce udowodnić, że jest najlepszy. Rekordy oglądalno-

ści, liczba ludzi przewijających się przez katowicki spodek podczas IEM czy ESL 

One, pokazują, jak bardzo w Polsce ludzie lubią e-sport.

K: Czy ty, będąc częścią machiny e-sportowej w Polsce, masz jakieś obo-
wiązki, jakichś przełożonych, czy może robisz to hobbystycznie, wtedy, 
kiedy masz wolny czas?
M: Komentowałem rozgrywki League of Legends czy CS:GO, podchodząc do 

tego właśnie hobbystycznie, a ostatnio przeniosłem się do pracy biurowej 

w dziale telewizyjnym i odpowiadam za techniczne sprawy związane z transmi-

sją, przygotowaniem studia pod transmisję, sprzętu etc. 

K: Co jest takiego pasjonującego w e-sporcie, że poświęcasz temu wolny czas?
M: Kiedyś była to dla mnie rozrywka, w sumie nadal jest, lecz teraz połączona 

z pracą. Mnóstwo emocji, świetnych widowisk – to jest to „coś”, co mnie kręci.

K: Jak wygląda twój typowy dzień/tydzień związany z e-sportem?
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M: Oprócz tego, że pracuję, to staram się codziennie śledzić wiadomości e-spor-

towe ze wszystkich zakątków świata, jak i z każdej sceny. Po pracy zawsze przyj-

dzie chwila, żeby pograć ze znajomymi. 

K: Czy w e-sporcie jest gdzieś miejsce na sprzęt Apple? Czy wszystkie tech-
nologie, które podziwiamy na zawodach, są uzależnione od sponsorów?
M: W Stanach iPhone'y, iPady i reszta produktów Apple jest na porządku dzien-

nym, w Europie jest ich niewiele. Aplikacje mobilne czy gry komputerowe 

napisane na produkty Apple, dlaczego by nie? Nie spotkałem się jeszcze z tur-

niejem Apple albo nie miałem okazji usłyszeć, żeby gdzieś taki się odbył. To 

racja, że technologie są uzależnione od sponsorów. Każdy gracz dużej organi-

zacji z dużymi firmami [sponsorskimi] jest zaopatrywany w sprzęt, dla firmy jest 

to zatem reklama ich sprzętu, to oczywiste. Pozwala im to również pozyskać 

nowych klientów. Powiem tak: jeżeli Apple wejdzie w rynek gamingowy, to na 

pewno będzie to ciekawe.

K: Jak widzisz przyszłość dyscypliny e-sportu oraz dziennikarzy z nim 
związanych. Może dużo nam powie także odpowiedź na pytanie, jak 
wygląda ten świat na zachodzie Europy czy też w Azji?
M: E-sport cały czas się rozwija, coraz liczniejsze turnieje e-sportowe zalewają 

cały świat.

Pule nagród są ogromne, co imprezę bije się różne rekordy, coraz to nowe firmy 

angażują się do stworzenia czegoś wspaniałego. Jeżeli chodzi o Azję, to e-sport 

możemy spotkać w telewizji (na przykład mecze StarCrafta) – tam, gracze prze-

chadzając się ulicami, czują się jak gwiazdy filmowe w Hollywood. 

K: Jakie masz plany na przyszłość w związku z gamingiem? 
M: Zamierzam zwiedzić kilka e-sportowych imprez, takich, jak na przykład 

Gamescom czy Dreamhack. Może jeszcze będzie okazja pokomentować kilka 

takich dużych wydarzeń.

Gdyby ktoś pragnął zgłębić tajniki e-sportu razem z Maiko, to zapraszam na 

jego fanpage.
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Z OKNA 
SAMOLOTU

TOMASZ SZYKULSKI

Lot samolotem to jedna z tych sytuacji, które pozwalają na stosunkowo łatwe wykonanie 

efektownych zdjęć. Warto pamiętać o kilku zasadach, które sprawią, że staną się one jeszcze 

ciekawsze. 
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Wybór miejsca 
Zdecydowanie najistotniejszą kwestią wpływa-

jącą na jakość zdjęć z okna samolotu jest wybór 

miejsca na pokładzie. Z oczywistych względów 

powinno zależeć nam na zajęciu fotela przy oknie 

– to jednak nie wszystko. 

Podstawowym problemem większości samolo-

towych zdjęć są odblaski w szybie. Najlepszym 

sposobem na ich ograniczenie będzie wybranie 

miejsca od nienasłonecznionej strony. W przy-

padku lotów po Europie (i każdym innym miej-

scu na półkuli północnej) słońce znajduje się po 

południowej stronie nieba. Jako że trasy lotów 

biegną w większości po linii prostej, przewidze-

nie pozycji słońca nie powinno nikomu sprawić 

problemu. Przykładowo: podczas podróży na tra-

sie Warszawa–Londyn (kierunek zachodni) warto 

zdecydować się na siedzenie po prawej stronie 

85Z okna samolotu
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kabiny, promienie słoneczne bowiem bardziej 

odczują osoby po lewej stronie. 

Kolejny aspekt wynika z budowy samolotu. Jak 

wiadomo, znaczny fragment środkowej części 

kadłuba zajmują skrzydła, które skutecznie ogra-

niczają widoczność. Z tego powodu warto zdecy-

dować się na miejsce w przedniej lub tylnej części 

kabiny. W wyborze najlepszego fotela w niemal 

każdym samolocie pomoże serwis SeatGuru, 

który opisywałem na łamach iMagazine. LINK

Fotografowanie 
Zdecydowanie najwygodniejszym sprzętem do 

fotografowania z okna samolotu będzie smartfon. 

Jakość zdjęć najnowszej generacji urządzeń nie 

pozostawia wiele do życzenia, a ich niewielki roz-

miar ułatwi cały proces przebiegający w ograni-

czonej przestrzeni. Największym plusem takiego 

rozwiązania będzie jednak fakt, że mały obiektyw 

telefonu łatwiej przysunąć do samej szyby, nawet 

podczas fotografowania pod ostrym kątem. 

Ograniczenie odległości od okna do minimum 

stanowi klucz do uzyskiwania ostrych, wyraź-

nych zdjęć pozbawionych odblasków. W tym 

jednym przypadku mocno krytykowana, wysta-

jąca kamera iPhone’a 6 będzie jego wielką zaletą. 

W ograniczeniu odblasków światła wewnątrz 

samolotu pomoże także osłonięcie telefonu – do 

tego celu wykorzystuję zazwyczaj... czarny Smart 

Cover mojego iPada mini. 

Istnieje kilka różnych podejść do kwestii kom-

pozycji w fotografii, punktem wspólnym jednak 

jest zawsze chęć uzyskania ciekawego ujęcia. 

Fotografując z okna samolotu, warto ograniczyć 
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chaos i przypadkowość w komponowaniu. Decydując się na ujęcie ze skrzydłem 

samolotu, dobrze jest pokazać jego większy fragment, jednocześnie starając się 

uniknąć „ucinania” końcówki. Działa to również w drugą stronę – zbyt mały frag-

ment lub wręcz sama końcówka skrzydła zaburzy kadr, zamiast go wzbogacić.  

Wiele zdjęć z okna samolotu cechuje wysoki kontrast. Idealnym przykładem są 

tutaj gęste białe chmury na tle ciemnego lądu lub morza. Takie połączenie może 

utrudnić prawidłowe naświetlenie ujęcia, grozi ono bowiem niedoświetleniem 

ziemi lub prześwietleniem chmur. Z tego powodu warto zdecydować się na tryb 

zdjęć HDR, który w ułamku sekundy wykonuje kilka ujęć o różnej ekspozycji, 

a następnie łączy je w jedno finalne zdjęcie. 

Obróbka 
Istnieje wiele znakomitych narzędzi, które pozwalają na zaawansowaną edycję 

zdjęć na iPhonie – wystarczy wymienić tutaj Snapseed, VSCO czy Instagram. Sam 

do tego celu używam tylko systemowej aplikacji Zdjęcia. Połączenie kilku suwa-

ków do zmiany parametrów z prostymi, ale efektownymi filtrami to wszystko, 

czego potrzebuję do uzyskania finalnego obrazu. Tak jak w przypadku każdego 

rodzaju fotografii, warto jest eksperymentować, sprawdzając różne narzędzia 

i ustawienia.  

t_szykulski

Z okna samolotu

https://twitter.com/t_szykulski
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BILET W ZEGARKU

TOMASZ SZYKULSKI

Stało się. Po kilku miesiącach od premiery Apple Watcha dołączyłem do „zazegarkowanej” 

części Redakcji. Na temat najnowszej kategorii produktowej firmy z Cupertino napisaliśmy 

już bardzo wiele, dlatego w tym artykule skupię się przede wszystkim na jego 

podróżniczych zastosowaniach. 
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Apple Watch to urządzenie nietypowe, jego użyteczność bowiem ogranicza się w moim 

przypadku do zaledwie kilku funkcji. Nie sprawia to jednak, że uważam go za zbędny, mało 

praktyczny dodatek, wręcz przeciwnie – stał się nieodłącznym elementem mojego work-

flow, ułatwiając i przyspieszając wiele codziennych czynności. Najlepszym dowodem na taki 

stan rzeczy może być fakt, że jest on obecnie moim jedynym zegarkiem, który noszę na nad-

garstku każdego dnia. 

Watch to urządzenie, które w dużej mierze zorientowane jest na funkcje fitnessowe. Cecha ta 

sprawdzi się podczas podróży, które zazwyczaj oznaczają wzmożony wysiłek i przemierza-

nie dużych odległości. Wbudowane w zegarek sensory pozwalają na dokładniejszy pomiar 

przebytego dystansu, różnic poziomów i spalonych kalorii, a zebrane dane są przedstawione 

w formie czytelnych wykresów w aplikacji Aktywność. Muszę przyznać, że zapełnianie 

„kółeczek” stało się moim codziennym celem, którego osiągnięcie daje pewną satysfak-

cję. Aktywność nie jest jednak jedyną systemową funkcją, która sprawdzi się w podróży. 

W tym kontekście warto wspomnieć o trzech innych aplikacjach: Pogoda, Mapy i Passbook. 

Zalet aplikacji Pogoda nie muszę nikomu przedstawiać. Warto natomiast wspomnieć, jak 

wygodnym rozwiązaniem jest jej wykorzystanie na zegarku. Domyślnym „homescreenem” 

na moim zegarku jest tarcza modularna, która pozwala na wyświetlenie wielu informacji 

naraz. Moją ulubioną częścią jest duży panel na środku ekranu, który wykorzystuję do pre-

zentacji danych pogodowych w aktualnej lokalizacji. Dzięki temu informacje z jednej appki 
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spełniają dwie bardzo przydatne funkcje – wska-

zują nazwę miejsca, w którym się znajdujemy, 

a także w wygodny sposób informują o panują-

cych w tej chwili warunkach pogodowych. 

Systemowa aplikacja Mapy ma stosunkowo nie-

wielką funkcjonalność. Pozwala na prowadzenie 

do zapamiętanej lokalizacji lub głosowego wybra-

nia interesującego nas punktu. Zaletą takiego 

rozwiązania jest łatwe nawigowanie na przykład 

w nieznanym mieście. Idealnym przykładem sytu-

acji, w której chętnie skorzystałbym z Watcha, 

była moja wizyta w San Francisco, gdzie z dwiema 

walizkami szedłem ze stacji kolejowej do hotelu. 

Znalezienie właściwego adresu wymagało cią-

głego zatrzymywania się i wyciągania telefonu 

z kieszeni. Inteligentny zegarek pozwala tego unik-

nąć – wystarczy szybkie spojrzenie na nadgarstek. 

Często zdarza mi się również korzystać z widgetu 

Mapy w panelu Glances, który w łatwo dostępnym 

miejscu pokazuje nasze aktualne położenie.  

Nawiązując do tytułu tego wpisu, nie mógłbym nie wspomnieć o jednej z moich ulubionych 

aplikacji systemu iOS – Passbook. Premiera Apple Watch sprawiła, że pojawiła się zupełnie 

nowa forma wykorzystania tej funkcjonalności, która w założeniu ma być jeszcze wygod-

niejsza, niż wyświetlanie kart pokładowych, biletów i kuponów na iPhonie. Passbooka na 

zegarku użyłem kilkukrotnie na lotniskach i na tej podstawie mam już kilka zastrzeżeń. 

Po pierwsze, wyświetlenie karty pokładowej na Apple Watch bez zdejmowania go z nad-

garstka może być problematyczne w niektórych sytuacjach – nie sprawdzi się on podczas 

nadawania bagażu i kontroli paszportowej (kartę pokładową musimy wtedy pokazać oso-

bie z obsługi), a także przy bramkach na niektórych lotniskach. Przykładowo, warszawskie 

Lotnisko Chopina wykorzystuje skanery wbudowane w blat stanowiska, przez co włożenie 

nadgarstka i zeskanowanie kodu jest prawie niemożliwe. Nie do końca intuicyjnym rozwiąza-

niem jest także umieszczenie skrótu do aktualnie aktywnego passa w sekcji Powiadomienia 

– zdecydowanie bardziej odpowiadałby mi przycisk lub ikona na tarczy zegarka, czyli roz-

wiązanie podobne do ikonki na zablokowanym ekranie iPhone. Warto jednak pamiętać, że 

Bilet w Zegarku
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Apple Watch ma być rozszerzeniem ekosystemu i dodatkiem, który przyda się w niektórych 

sytuacjach, a nie urządzeniem, które wykona wszystkie zadania.  

Na koniec warto wspomnieć o aplikacjach firm trzecich, których używam na Apple Watch. 

Prawdą jest, że można wiele zarzucić płynności ich działania w pierwszej wersji WatchOS, 

sytuacja ta jednak powinna zdecydowanie poprawić się wraz z instalacją WatchOS 2. 

W podróży z pewnością przyda się Citymapper, czyli bardzo wygodne mapy transportu 

publicznego w największych miastach świata, które doczekały się rozszerzenia na Apple 

Watch. Dzięki Citymapper w łatwy sposób można nawigować do zapamiętanego adresu, 

na przykład domu, bez konieczności wyjmowania telefonu z kieszeni. Podobną zasadą dzia-

łania charakteryzuje się Uber. Aplikacja łącząca kierowców z pasażerami pozwala na zamó-

wienie przejazdu z odbiorem w aktualnej lokalizacji jednym kliknięciem. Na jedną z wad 

takiego rozwiązania zwrócił mi uwagę Michał Zieliński – aplikacja na zegarek nie pozwala na 

zmianę punktu odbioru. Ogólnie patrząc, lista aplikacji dostępnych na Apple Watch jest już 

naprawdę pokaźna, dzięki czemu również osoby spędzające dużo czasu w podróży docenią 

jego zalety. Faktem jest, że obecna wersja OS zegarka nadal odznacza się pewnymi niedocią-

gnięciami, możemy jednak liczyć na to, że szybko zostaną poprawione. 

t_szykulski

Bilet w Zegarku
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DLA KOGO IPAD PRO? 
CZY DLA MNIE? CZY DLA CIEBIE?

MICHAŁ ŚLIWIŃSKI

Na ostatniej prezentacji Apple zademonstrował nie tylko nowe iPhone'y, ale także iPady. 

I okazuje się, że mój iPad Air 2 ciągle jest najlepszym iPadem w ofercie... ale już tylko w swojej 

kategorii wagowej. Pojawił się bowiem jego „większy" brat: iPad Pro.
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Co to jest iPad Pro?
Zacznijmy od tego, że iPad Pro będzie faktycznie duży. Plotki się potwierdziły 

– będzie miał prawie 13-calowy ekran i do tego będzie ważył tyle, co pierwszy 

iPad. W porównaniu do mojego Aira 2 to olbrzym! Szczególnie dla tych z Was, 

którzy jak ja, przyzwyczaili się zarówno do idealnego rozmiaru 10 cali, jak i piór-

kowej wagi – mojego obecnego iPada mogę dłużej trzymać jedną ręką.

Dla kogo iPad Pro?
Ponieważ pracuję (i piszę ten tekst) na iPadzie, dostałem sporo pytań doty-

czących tego, czy będę kupował nowego iPada Pro. Zanim na nie odpowiem, 

zastanówmy się, dla kogo on tak naprawdę jest?

Dla artystów na pewno. Oni dostaną niesamowity Apple Pencil, czyli piórko do pre-

cyzyjnych rysunków na iPadzie. Faktycznie otrzymają narzędzie, które będzie cyfro-

wym odpowiednikiem kartki papieru i ołówka. Tylko lepsze. Bo właśnie cyfrowe!

Pytanie dla kogo jeszcze, bo jakoś trudno sprecyzować inną grupę docelową niż 

artyści. Chociaż im dłużej o tym myślę, zastanawiam się, czy nie będzie on naj-

lepszym „pierwszym" komputerem dla nowego pokolenia użytkowników.

Czy poszerzy on grono użytkowników 
iPad-only?
No właśnie, iPad Pro będzie miał dużo większy ekran. To 

na pewno okaże się sporym ułatwieniem dla osób z gor-

szym wzrokiem. Ale nie tylko to. Po prostu będzie mniej 

wyglądał jak „zabawka", a bardziej jak prawdziwy kom-

puter. Do tego ma również dodatkowe funkcje...

Split view – czyli dwie aplikacje naraz
Na nowym iPadzie będzie można także odpalić dwie 

aplikacje obok siebie. To może być decydujący argu-

ment dla osób, dla których „tylko jedna aplikacja naraz" 

to za mało. Owszem, taką funkcję ma też iPad Air 2, ale 

na Pro mamy praktycznie dwa iPady na jednym ekranie. 

Duuużo miejsca.

Dla kogo iPad Pro? Czy dla mnie? Czy dla Ciebie?

Na nowym iPadzie 
będzie można także 
odpalić dwie aplikacje 
obok siebie. To może 
być decydujący 
argument dla osób, 
dla których „tylko 
jedna aplikacja naraz" 
to za mało. 



wyimek
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Na obecnym iPadzie prawie zawsze pracuję w pionie, ale nie wiem, czy dzięki 

split-view nie zacznę pracować w poziomie z dwiema aplikacjami naraz. 

Zobaczymy.

Czy duży ekran to więcej komfortu pracy? Czy nie?
Z jednej strony duży ekran może bardzo pozytywnie wpłynąć na moją pracę na 

iPadzie. Obecne 10 cali w Air 2 jest super, ale stosując analogię biurka: im więcej 

przestrzeni, tym lepiej. Obecnie rysując w aplikacji Paper, tworząc mapy myśli 

w aplikacji iThoughts lub diagramy w Graffio, brakuje mi trochę tego miejsca. 

W takich aplikacjach najbardziej by mi się przydał większy ekran.

Z drugiej strony, taki duży iPad może być znacznie mniej poręczny. Może być 

niewygodny w noszeniu. Na pewno nie zmieści mi się do mojej obecnej torby 

iPadowej. Co do wagi, to się mniej boję, bo ciągle mamy w domu iPada pierw-

szej generacji i wcale taki ciężki nie jest.

Czy iPad Pro jest dla mnie?
Nie wiem, ale na pewno go kupię i sprawdzę. Jestem ciekaw, czy większy roz-

miar będzie udogodnieniem, czy przeszkodą w użytkowaniu tego komputera.

Ciągle zadaję sobie też pytanie, jak dalece iPad Pro przyjmie się na rynku i czy 

osoby, które są sceptyczne wobec stylu pracy „iPad only", skuszą się i zamiast 

nowego Macbooka spróbują kupić właśnie iPada Pro.

Myślę, że nowe funkcje iOS 9 oraz rysik Apple Pencil czynią z iPada Pro bardzo 

ciekawą alternatywę dla „zwykłego" komputera.

Czy sprawdzi się na rynku? Nie wiem.
Kupicie go? Ja na pewno. Dajcie mi znać na Twitterze na @MSliwinski, czy pla-

nujecie zakup. Ja się nie mogę doczekać, by się nim pobawić i spróbować zastą-

pić mojego iPada Air 2 tą nową bestią od Apple.

Dla kogo iPad Pro? Czy dla mnie? Czy dla Ciebie?

MSliwinski

http://www.twitter.com/MSliwinski
http://www.twitter.com/MSliwinski


Niektóre rzeczy się nie zmieniają.
Czy zdarza Ci się otwierać stronę 

sklepu Apple i konfigurować kompu-
ter w wolnych chwilach? A podczas 
pracy, kiedy szef nie patrzy?

Łapiesz się na tym, że konfiguru-
jesz różne Maki, ignorując ich cenę, 
nie będąc do końca pewnym, który 
z nich jest dla Ciebie idealną maszy-

ną? A co mówisz szefowi, który Cię 
na tym przyłapuje? Może odbiera to 
jako sugestię, że należy Ci się wyższa 
pensja?

Czy podczas rodzinnych wyjazdów 
członkowie rodziny pytają Cię, który 
Mac będzie dla nich odpowiednim 
wyborem? A może proszą o pokaza-

nie im Twojego MacBooka, aby móc 
się nim „pobawić”, jakby to była jakaś 
zabawka?

Ten poradnik może Ci pomóc ura-
tować zdrowie psychiczne, stosunki 
z teściową i szefem, i ograniczy ra-
chunki od psychologa.

Daj mu szansę.

https://itunes.apple.com/pl/book/jakim-jestes-makiem/id1016020086?ls=1&mt=11&at=10lHvd&ct=iMag201508


CAŁY TYDZIEŃ 
Z iPHONE 6S

NORBERT CAŁA

W ocenie wszystkich ostatnia konferencja Apple miała się skupiać właśnie na iPhonie 6S, 

odnoszę jednak wrażenie, że Apple starało się za wszelką ceną pokazać nam, iż iPhone nie jest 

dla nich najważniejszym produktem w portfolio i mają jeszcze całą masę fajnych produktów 

i pomysłów – patrz Apple TV i iPad Pro. I choć może się wydawać, że 6S to nic nowego 

i jedynie lekki face-lifting poprzedniego modelu, to – pozostając przy motoryzacyjnych 

porównaniach – obsługa jednego i drugiego będzie się od siebie różniła – jak jazda 

samochodem z manualną skrzynią biegów od jazdy nowoczesnym automatem.
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W ocenie wszystkich ostatnia konferencja Apple 

miała się skupiać właśnie na iPhonie 6S, odnoszę 

jednak wrażenie, że Apple starało się za wszelką 

ceną pokazać nam, iż iPhone nie jest dla nich naj-

ważniejszym produktem w portfolio i mają jeszcze 

całą masę fajnych produktów i pomysłów – patrz 

Apple TV i iPad Pro. I choć może się wydawać, 

że 6S to nic nowego i jedynie lekki face-lifting 

poprzedniego modelu, to – pozostając przy moto-

ryzacyjnych porównaniach – obsługa jednego 

i drugiego będzie się od siebie różniła – jak jazda 

samochodem z manualną skrzynią biegów od 

jazdy nowoczesnym automatem.

Pierwszym, czego doświadczymy, biorąc do ręki 

iPhone’a 6S w wersji małej lub dużej, to wraże-

nie większej wagi nowego modelu. To zresztą nie 

samo wrażenie, waga nowych modeli jest wyż-

sza o około 10%. Uczucie znacznej różnicy wagi 

dość szybko mija, kiedy już odłożymy „szóstkę” 

i zaczniemy używać tylko „eski”. Po kilku minutach 

przestaniemy zauważać wyższą wagę i zauwa-

żymy, że aluminium użyte w obudowie iPhonie 

6S minimalnie różni się od tego z iPhone’a 6. To 

dość subiektywne, ale jednak jakaś różnica jest. 

Odnoszę wrażenie, że telefon lepiej leży w ręku. To 

może być efekt zastosowania innego aluminium 

lub efekt odmiennego wyważenia. Sporo cięż-

szy jest wyświetlacz i przez to telefon leży w ręku 

zdecydowanie inaczej. Obudowa jest niesamo-

wicie sztywna, starałem się ją zginać i wykręcać, 

aby usłyszeć ewentualne skrzypienie, nic takiego 

się jednak nie zdarzyło. Jeśli chodzi o kolory, to 

nie zmieniły się one w stosunku do zeszłego roku. 

Doszedł kolor Rose Gold, czyli delikatny odcień 

pasteloworóżowy, który w dniu premiery cieszył 
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się największym powodzeniem. Wytłumaczenie tego faktu jest dość proste: tylko po tym 

kolorze możemy poznać, że ktoś ma naprawdę nowy telefon, osoby, które muszą się „poka-

zać”, wybierały więc właśnie taki kolor. Nie wygląda on źle i nawet mężczyźni mogą go uży-

wać, na podobnej zasadzie, na jakiej zakładają różową koszulę – wybór należy do Was.

Rozmiary iPhone’a 6S też nieznacznie różnią się od poprzednika, ale w tym przypadku są to 

różnice rzędu 0,2 mm, czyli niewyczuwalne dla ręki oraz praktycznie pomijalne, nawet jeśli 

chodzi o akcesoria typu obudowa. Każda z moich obudów bez problemu pasowała na now-

szy model.

W środku iPhone’a 6S mamy klasyczny update „eski”. Szybszy o 70% procesor A9 oraz szybsza 

o 90% karta graficzna i 2GB pamięci RAM, czyli dwa razy więcej niż było. 70% może nie robić 

wrażenia, ale szybkość nowego telefonu wywiera kolosalne wrażenie. W żadnym z elemen-

tów systemu nie doświadczymy lagów czy spowolnień. Jeśli chcecie jeszcze więcej wrażeń, 

to warto przyjrzeć się cyferkom. iPhone 6S w testach Geekbench jest dwa razy szybszy niż 

iPhone 6, jest szybszy niż najnowszy MacBook 12” (!) i niewiele wolniejszy niż mój MacBook 

retina. Te dane wciskają w fotel i rzucają szczęką o ziemię. Doprawdy niesamowite jest to, 

jaki potencjał kryje się dziś w naszych kieszeniach. Dodatkowo zmieniono takie szczegóły jak 

Bluetooth 4.2, przednią kamerę – 5 megapikseli zamiast 1,2 – czy drugą generację Touch ID.

O aparacie jeszcze wspomnę, ale pierwszym wrażeniem i zaskoczeniem przy kontakcie 

z uruchomionym już iPhonie 6S jest szybkość działania Touch ID. O ile w iPhonie 6 działał 

dobrze, to w 6S jest po prostu genialny. Wystarczy dosłownie lekkie muśnięcie placem przy-

cisku Home i telefon błyskawicznie się odblokowuje. Robi to niesamowite wrażenie. Czasem 

wydaje się, że działa nawet zbyt szybko. Dość często dotykałem delikatnie przycisk Home 

w szóstce, by ekran się zaświecił, żeby zobaczyć godzinę i powiadomienia. W przypadku 6S 

większość takich dotknięć kończyła się odblokowaniem telefonu.
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Drugim zaskoczeniem jest to, jak fajnie w systemie 

zastosowane są nowe gesty związane z 3D touch, 

czyli mocne przytrzymanie, przytrzymanie i prze-

ciągnięcie. System operacyjny w iPhone 6S został 

w ogromnej mierze przebudowany pod najwięk-

szą nowość w tym modelu, czyli ekran z funkcją 

3D touch. Od tej pory ekran będzie rozpoznawał 

to, jak mocno go dotykamy i dzięki temu wywoły-

wał nowe akcje. Będziemy mogli mocniej nacisnąć 

na ikonkę Wiadomości i otworzy się nam menu, 

z którego wyślemy nową wiadomość. Naciśnięcie 

mocniej na ikonę aparatu otworzy menu z moż-

liwością zrobienia selfie lub nagrania filmu. Takie 

nowe interakcje ukryto w prawie każdej syste-

mowej aplikacji. Mnie to absolutnie zachwyciło 

i wymieniłbym iPhone’a 6 na 6S, nawet gdyby 

jedyną zmianą było dodanie 3D touch. Pewnie 

przez kilka godzin będziecie musieli się przyzwy-

Doszedł kolor Rose Gold, czyli delikatny 
odcień pasteloworóżowy, który 
w dniu premiery cieszył się największym 
powodzeniem.
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czajać do nowych gestów i szukać ich systemie, nie będę Wam zdradzał tajemnicy, gdzie one 

są, bo to naprawdę fajna zabawa. Trochę też dlatego, że sam ich jeszcze wszystkich nie odkry-

łem. Teraz pozostaje nam tylko czekać na implementację tych gestów w aplikacjach pisanych 

przez zewnętrznych deweloperów, bez tego nie przyzwyczaimy się do tej nowej funkcjonal-

ności. Niestety, tydzień po premierze nowego iPhone’a aplikacji korzystających z 3D touch 

jest nadal jak na lekarstwo. Trochę to dla mnie dziwne, bo uważam, że 3D touch to największa 

zmiana w sposobie obsługi iPhone’a od czasów iPhone OS 1, tylko deweloperzy muszą też to 

zrozumieć – mam nadzieję, że to przyjdzie bardzo szybko. Nie mogę, niestety, pozbyć się też 

wrażenia, że większość funkcjonalności związanej z 3D touch można by było uzyskać nawet 

na starych urządzeniach, dzięki analizie długości naciśnięcia ekranu.

Zdecydowanie na plus wypada też aparat. Dwanaście megapikseli zamiast ośmiu w poprzed-

niku, z lepszą matrycą, dzięki której będzie mniej szumów i pełniejsze kolory, oraz z możli-

wością kręcenia filmów w 4K – to imponujące możliwości. Aparat przetestowałem w dobrych 
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warunkach oświetleniowych, a największe pro-

blemy były w nocy. Na większy test aparatu przyj-

dzie więc jeszcze czas i miejsce w następnym 

numerze. Jedyne co mogę stwierdzić kategorycz-

nie, to to, że przednia kamera jest o niebo lep-

szej jakości niż w poprzedniku. Zdjęcie zrobione 

za pomocą przedniej kamery w iPhone 6S są od 

teraz po prostu dobre i spokojnie można je publi-

kować jako selfie w serwisach społecznościowych. 

Trzeba też wspomnieć o Live Photo. Po włącze-

niu tego trybu zdjęcia zachowywane są z zapi-

sanym ruchem – 1,5 sekundy przed zrobieniem 

zdjęcia i 1,5 po zrobieniu. To świetny bajer i teraz 

tylko czekam na Instagrama, który będzie obsłu-

giwał takie zdjęcia, lub na program, który zamieni 

je na „gify” wrzucane potem do sieci. Największy 

bowiem problem z Live Photo jest taki, że zoba-

czyć je mogą tylko użytkownicy iPhone’a 6S. 
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iPhone 6S to bardzo 
solidna aktualizacja 
poprzedniego modelu, 
która zmienia sposób 
obsługi telefonu dzięki 
zastosowaniu 3D 
touch.

Nowy iPhone potrafi też nagrywać filmy w rozdzielczości 4K; Wojtek już przetestował nową 

rozdzielczość, karmiąc tresowane wiewiórki. Niestety jakość You Tube’a nie powala, 

a ten film wygląda zdecydowanie lepiej oglądany bezpośrednio z iPhone’a. Nagrywanie fil-

mów ujawnia też jedyną (poza wielkością wyświetlacza) różnicę między iPhone 6S a 6S Plus 

– optyczna stabilizacja obrazu. W mniejszej wersji iPhone’a jej nie uświadczymy i to nie jest 

dobra wiadomość, bo działa naprawdę dobrze. 

Obawiałem się trochę tego, że przez 3D touch popsuje się jakość wyświetlacza, nic takiego 

się nie stało i czytelność jest taka sama, jak była. Nie zauważyłem też żadnej różnicy w jako-

ści dźwięku, choć testowałem go na wielu różnych słuchawkach. Pewnie za wcześnie też, aby 

mówić o baterii, bo nie zdążyłem jej dokładniewypróbować, ale pierwsze dni zdradzają, że 

jest tak samo, jak w iPhonie 6. Czyli przy intensywnym użytkowaniu pod koniec dnia będzie 

koniec baterii, ale do tego chyba już zdążyliśmy się przyzwyczaić. 

iPhone 6S to bardzo solidna aktualizacja poprzedniego modelu, która zmienia sposób 

obsługi telefonu dzięki zastosowaniu 3D touch. Słyszałem wiele głosów mówiących, że ta 

generacja nikogo nie zainteresuje, bo zmienił się jedynie kolor. Sam nawet tak myślałem, gdy 

w Berlinie widziałem zdecydowanie mniejsze kolejki niż rok temu. Tymczasem Apple sprze-

dało w ciągu trzech pierwszych dni aż 13 milionów nowych iPhone’ów. To jest około 30% 

więcej niż w przypadku iPhone’a 6. Tym samym Apple znów podniosło sobie poprzeczkę. 

Wyniki finansowe obejmujące początek sprzedaży 6S zobaczymy 27 października. Poznaliśmy 

też datę polskiej premiery. iPhone 6S będzie dostępny w naszym kraju już 9 października, 

w następujących cenach:

iPhone 6S, 16GB – 3199 PLN
iPhone 6S, 64GB – 3699 PLN
iPhone 6S, 128GB – 4199 PLN
iPhone 6S Plus, 16GB – 3699 PLN
iPhone 6S Plus, 64GB – 4199 PLN
iPhone 6S Plus, 128GB – 4699 PLN

norbertcala
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PATRYCJA RUDNICKA

W piątek, 25.09. około godziny 9:30 stałam się szczęśliwą posiadaczką iPhone'a 6S Plus 

w kolorze pięknej, gwiezdnej szarości. Telefon zmieniałam ze srebrnej „szóstki". Pierwsza 

reakcja po rozpakowaniu: „Wow! Jaki on wielki!". Rzeczywiście smartfon jest, delikatnie 

mówiąc, duży. Przez pierwsze kilka godzin nie wiedziałam, jak go trzymać, żeby w miarę 

wygodnie go używać i nie upuścić na ziemię. Jednak z czasem wypracowałam sobie odpo-

wiedni chwyt i używa mi się go już bardzo komfortowo. A gdy patrzę teraz na iPhone'a 6, 

wydaje mi się taki malutki! 

Ekran w 6S Plus jest genialny. Przeglądanie stron, pisanie e-maili czy delikatny retusz zdjęć 

– dzięki 5,5’’ stały się czystą przyjemnością. Touch ID działa bardzo szybko, powiedziała-

bym nawet, że za szybko – aby zobaczyć powiadomienia na lockscreenie trzeba smart-

fona wybudzać bocznym przyciskiem Power lub przyciskać „Home” paznokciem. 3D Touch 

działa świetnie, lecz trzeba się przyzwyczaić do jego istnienia. Przyznam, że jeszcze często 

o nim zapominam. Live Photos to funkcja teoretycznie mało przydatna, ale bardzo fajna. 

Szczególnie, jak się jest rodzicem lub ma się zwierzęta. Zrobiłam już chyba z 50 ruchomych 

zdjęć córki i efekt po przytrzymaniu palca na zdjęciu jest rewelacyjny! Na przykład: doty-

kając zdjęcia uśmiechniętego dziecka, widzimy, jak robi głupie miny lub zaczyna uciekać 

z kadru. Szkoda tylko, że nie można ich w prosty sposób udostępnić posiadaczom innych 

smartfonów. Podejrzewam jednak, że szybko powstaną aplikacje konwertujące takie obrazy 

do formatu .gif.

Podsumowując, jestem bardzo zadowolona ze zmiany. I ani trochę nie żałuję zakupu.
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MICHAŁ ZIELIŃSKI

Szok! Niedowierzenie! Apple zrobiło nowy telefon! 

Jak co roku, kolejny iPhone jest „najlepszym iPho-

ne’em dotychczas”, a wielu twierdzi nawet, że to 

najlepszy telefon na rynku. Proszę Pana Aleksandra 

Grahama Bella, pan widział, do czego to doszło? Ten 

nowy telefon jest szybki. Piorunująco szybki. Szybko 

się go odblokowuje przy użyciu Touch ID, szybko się 

na nim włącza aplikacje, szybko się skacze między 

kartami w Safari. Podobno szybko się też rozłado-

wuje, ale mając większą wersję Plus, nie zauważam 

tego problemu. Z nowości mamy 3D Touch, czyli 

ekran, który rozpoznaje siłę nacisku. Jest też lepszy 

aparat! Ach, zapomniałbym – kolor różowo-złoty, 

który powinniście wybrać, jeśli kupujecie 6S.

Naczelny poprosił mnie o napisanie kilku zdań 

o wrażeniach z 6S, którego mam już cały weekend. 

Szczerze? Ot, kolejny iPhone. Tak, jest szybszy, niż 

6. Tak, robi lepsze zdjęcia. Te wszystkie przechwałki 

ze sceny się potwierdziły. Ale to wszystko schodzi 

na bok, kiedy skupimy swoją uwagę na 3D Touch. 

Pozorna bzdura zmienia zupełnie sposób, w jaki 

korzystamy z telefonu. Mocne wciskanie ikony 

Maila, żeby przejść do nieprzeczytanych wiadomo-

ści, szybko weszło mi w nawyk. Naciskanie na wyda-

rzenia w Kalendarzu czy link do stron WWW, żeby 

podejrzeć, co się pod nimi kryje – takich rzeczy jest 

więcej, ale nie dostatecznie dużo. Wiele aplikacji, 

nawet tych od Apple, ciągle nie wspiera 3D Touch. 

Ale jeśli telefony będą szły w tym kierunku, to pro-

szę mnie zapisać do listy chętnych, bo dawno nie 

widziałem czegoś tak rewolucyjnego. 

Pozostaje tylko jedno pytanie: jakie słowo kryje się 

za literką „S” tym razem?

Pierwsze wrażenia iPhone 6s
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WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Dzisiaj minie 48 godzin odkąd mam w swoich rękach nowego iPhone’a. Paroma rzeczami 

jestem zachwycony, innymi zaskoczony, a z jeszcze innych - niezadowolony. Są jednak trzy 

nowości, które mają znaczący wpływ na najbliższą przyszłość.

Plus
Zdecydowałem się na model 6S Plus z jednego, prostego powodu – ma większą baterię. 

Nigdy nie byłem fanem jego dużego rozmiaru, który rozpycha kieszeń, a z dresów do bie-

gania wręcz wystaje, ale co ma człowiek zrobić – rozpuścił mnie długi czas pracy na jednym 

ładowaniu i na obecną chwilę nie mam najmniejszego zamiaru wracać do 4,7”, dopóki nie 

będzie miał znacząco większego akumulatora.

3D Touch
Nie spodziewałem się, że to aż tak zmieni moje podejście do UI iOS-a, a przy okazji tak wpły-

nie na UX. To technologia, nad którą Apple pracowało wiele lat i wprowadzili ją, dopiero gdy 

była gotowa. Taka właśnie jest i działa znakomicie. Należy jednak pamiętać, że sam 3D Touch 

byłby absolutnie niczym bez odpowiednich nowości w iOS 9 – to właśnie one powodują, 
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że zakochałem się w tej funkcji. Zdaję sobie sprawę, że Huawei ma coś takiego w jednym ze 

swoich smartfonów, ale u nich ta funkcja nie ma praktycznie żadnej sensownej funkcjonal-

ności. Na iPhonie po prostu ułatwia życie, skracając czas potrzebny na wykonanie codzien-

nych czynności, przy okazji je upraszczając.

Live Photos
HTC Zoe powstało wiele lat temu i to, co Apple pokazało, jest bardzo podobne. iPhone 

nagrywa półtora sekundowy film przed i po wykonaniu zdjęcia. Ma on około 12 fps. 

Myślałem, że będzie mi to przeszkadzało, ale dzięki temu bardziej przypomina GIF-a niż 

film. Prawdopodobnie wynika to z chęci ograniczenia przestrzeni, którą te filmy zajmują. 

Najfajniejsze jest jednak to, że pod El Capitan w Photos dla OS X oraz na innych urządze-

niach z iOS 9, można ten ruch podejrzeć.

Apple już zapowiedziało API, ale liczę na to, że będzie można te ruchome zdjęcia wstawiać 

do internetu już wkrótce. No i tutaj niewątpliwie cieszy mnie, że iOS ma tak dużo użytkowni-

ków – jest nadzieja, że Live Photos staną się standardem nie tylko w ekosystemie Apple, ale 

również we wspomnianym internecie.

Taptic Engine
Silniczek znany z Apple Watcha, zastąpił tradycyjny i bardzo toporny silnik wibracyjny. 

Jestem zaskoczony, jak pozytywne wrażenie to na mnie wywarło – jego wibracje, a w zasa-

dzie „uderzenia”, są wyraźniejsze i przyjemniejsze w obcowaniu. Są też znacznie bardziej 

wyrafinowane i zdają się pasować do jakości wykonania samego telefonu.

Waga
Ten fakt niczego nie zmieni w świecie technologii, ale niestety pewne nowości technolo-

giczne w iPhonie wymusiły na Apple zwiększenie jego wagi – odpowiedzialne za to rze-

komo jest ekran z 3D Touch i Taptic Engine. Już 6 Plus był za ciężki, a dodatkową wagę 

wyraźnie czuję w kieszeni. W ręce nie ma to dla mnie większego znaczenia, ale podczas cho-

dzenia, czuję telefon na każdym kroku. Pod tym względem brakuje mi czasów iPhone’a 5 

i 5S, gdzie czasami łapałem się na tym, że sprawdzałem, czy go w ogóle mam ze sobą.

iPhone
Pomimo że obecny design nadal mi nie leży, Plus jest za duży i za ciężki, a paski na plecach 

oraz wystający obiektyw nadal go szpecą, to nowe modele z uaktualnieniem sprzętowo-

-software’owym są świetne. Polecam każdemu, chociażby dla samych Live Photos i 3D Touch.
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WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Jedną z największych nowości na wrześniowym keynote Apple był iPad Pro, mimo że dla 

wielu nie będzie to najistotniejszy produkt w portfolio firmy. Przecieki o nim pojawiały się 

od dawna, ale chyba nie do końca wierzyłem, że naprawdę pojawi się na scenie.

iPAD PRO – PRZEMYŚLENIA
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Hardware
Apple wzięło wyciąg z iPada Air, dodało szczyptę proszku sporządzonego z  magicznego 

rogu jednorożca, skropiło całość krwią dziewicy zebraną podczas jesiennego przesilenia 

i podniosło cenę.

A9X
Efektem tego jest nowy SoC – Apple A9X – który jest prawie dwukrotnie wydajniejszy od 

A8X i ma dwukrotnie szybszy układ graficzny. Już A8X w iPadzie Air 2 znacząco wyprzedzał 

swój czas, zastanawiam się więc, jakim demonem będzie najnowszy chip firmy. Teoretycznie 

też potwierdzono ilość RAM-u w tym 12,9” gigancie – Apple włożyło mu całe 4 GB, co 

powinno z powodzeniem wystarczać do uruchomienia dwóch pamięciożernych aplika-

cji obok siebie. Ekran ma rozdzielczość 2732 x 2048 px, ale bardziej interesujący jest fakt, że 

jego krótszy bok ma takie same wymiary jak iPad 9,7” – to znaczy, że na Pro zmieści się jedna 

pełna aplikacja z iPada w pionie, a druga będzie tylko nieznacznie ściśnięta. Przy progra-

mach prawidłowo wykorzystujących Auto Layout powinno być wzorowo.

Wielu profesjonalistów zapewne też zainteresowało to, że na nowym iPadzie będzie można 

równocześnie montować trzy klipy w rozdzielczości 4K. Nowy iMovie już wspiera tę ostatnią 

i to jedna z rzeczy, która mnie najbardziej zaintrygowała.
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Waga
Waga iPada Pro oscyluje w rejonie 713 gramów dla 

modelu Wi-Fi i 723 gramów dla Wi-Fi + Cellular. 

To nie jest mało – to trochę więcej niż pierwszy 

iPad, a przy zwiększonych wymiarach zewnętrz-

nych nikt poza Gortatem raczej nie będzie z niego 

korzystał jedną ręką.

Głośniki
Ciekawie rozwiązano nagłośnienie. Po raz pierw-

szy w iPadzie otrzymamy prawdziwe stereo, gdzie 

głośniki są rozmieszczone w czterech rogach obu-

dowy – dwie pary po dwa. Dźwięk ma być między 

nimi dynamicznie balansowany, by optymalnie 

rozchodził się w przypadku, gdy jeden z nich jest 

na przykład zakryty ręką.

Smart Connector
Apple po raz pierwszy wprowadziło nowe złącze 

do swoich iUrządzeń. Wiele osób nadal krzyczy, że 

chce zwykłe USB, ale Apple pewnie kroczy obraną 

ścieżką. Widzą iUrządzenia jako inną kategorię 

i nie chcą przenosić na platformę przyszłości nale-

ciałości ze świata PC. Smart Connector to całkowi-

cie nowy interfejs, który umożliwia przenoszenie 

zasilania i danych dzięki trzem magnetycznym 

„kropkom” na brzegu urządzenia. Obecnie będzie 

służył jedynie do podłączania zewnętrznych, 

fizycznych klawiatur do iPada, ale ciekaw jestem 

kierunku, w którym się rozwinie – zastosowania 

mogą być znacznie szersze, niż nam się wydaje.

Smart Keyboard
Wraz z iPadem Pro Apple wprowadziło dwa nowe 

akcesoria. Smart Keyboard to klawiatura bardzo 

zbliżona pomysłem i designem do tej zapre-

Apple wzięło wyciąg 
z iPada Air, dodało szczyptę proszku 
sporządzonego z  magicznego rogu 
jednorożca, skropiło całość krwią 
dziewicy zebraną podczas jesiennego 
przesilenia i podniosło cenę.
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zentowanej przez Microsoft dla Surface. Całość wygląda jak grubszy Smart Cover znany 

z wcześniejszych iPadów, ale rozkłada się w stojak i, po podłączeniu przez Smart Connector, 

możemy korzystać z zewnętrznej klawiatury.Na dole ekranu pojawia się pasek znany 

z klawiatury ekranowej w iOS 9, a sama klawiatura układem przypomina te dostarczane 

z Macami. Różnica oczywiście jest w samych klawiszach, które pokryte są materiałem, ale ich 

mechanizm przypomina ten znany z MacBooka 12”.

Dzięki nowemu złączu nie trzeba jej ładować ani łączyć przez Bluetooth, ale z tego powodu 

nie będzie też działała z żadnym innym sprzętem, przynajmniej dopóty, dopóki nie pojawią 

się iPady lub iPhone’y ze Smart Connectorem.

Pencil
Drugim akcesorium przeznaczonym dla iPada Pro jest Pencil – rysik, który potrafi wykrywać 

siłę nacisku oraz kąt pochylenia. To właśnie dla niego opracowano specjalny ekran w naj-

większym iPadzie, który odświeża się 240 razy na sekundę, gdy wykrywa, że używany jest 

Pencil. Podczas korzystania z dotyku, częstotliwość odświeżania ekranu wynosi 120 Hz (tyle, 

co w iPadzie Air 2), a LCD potrafi również oszczędzać energię, przełączając się w tryb 60 Hz.
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Przemyślenia
iPad Pro oferuje znacznie więcej nowości niż się spodziewałem. Wdrażanie całej technologii 

związanej z Pencil pokazuje, jak Apple skupia się na najmniejszych detalach, wprowadza-

jąc nowe funkcje. Niestety, Smart Keyboard nie imponuje specjalnie i nic nie zapowiada, że 

będzie wygodny w używaniu na kolanach… Jest też zaskakująco drogi jak na klawiaturę – to 

chyba najdroższe akcesorium Apple w historii firmy. Szkoda też, że nie zdążyli z 3D Touch na 

pierwszą generację iPada Pro.

Spodziewam się, że z czasem funkcje z iPada Pro pojawią się w pozostałych modelach. 

Podejrzewam, że braku nowego iPada Air 3 należy doszukiwać się właśnie w specyfikacji 

technicznej Pro, a konkretnie w ekranie (odświeżanie przy 240 Hz, by wesprzeć Pencil) oraz 

Smart Connectorze. Mam tylko nadzieję, że równocześnie wprowadzą 3D Touch, bo to funk-

cja, która zapowiada się znakomicie.

Przez niemal dwa tygodnie codziennie zastanawiałem się, czy nie zamienić iPada Air 2 

i MacBooka Pro 13” na nowego iPada Pro z jego 12,9” ekranem, ale zdecydowałem, że nie 

połknę tego haczyka. Poczekam jeszcze chwilę na wprowadzenie 3D Touch oraz poobser-

wuję rynek aplikacji na nową rozdzielczość ekranu – początki zapewne nie będą łatwe. Nie 

ukrywam też, że przeszkodą dla mnie jest jego waga – nie bez powodu przesiadłem się na 

mini i wróciłem do iPada z 9,7” ekranem dopiero po pojawieniu się Aira 2.

Może za rok… może za dwa…

morid1n
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PAWEŁ OKOPIEŃ

Apple po raz kolejny tworzy konsole do gier i przygotowuje się do rewolucji w telewizji. 

Co ciekawe, robi to w czwartej generacji swojego urządzenia. Nowe Apple TV jest 

ewolucją poprzednich wersji. W rzeczywistości to nowe rozdanie w świecie Smart TV.

APPLE TV 
– DO CZTERECH RAZY SZTUKA. 
BĘDZIE REWOLUCJA W SMART TV!

   /   NOWOŚCI APPLE   /   Apple TV – do czterech razy sztuka. Będzie rewolucja...  
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Pamiętacie Apple PinPin? Nie musicie, sprzedano raptem 45 tysięcy egzemplarzy. To 

wprowadzona w 1996 roku konsola do gier z Cupertino. Śmiem twierdzić, że tym razem 

Apple rozdało więcej egzemplarzy deweloperskich swojej nowej przystawki, a ona sama 

znajdzie więcej nabywców już w pierwszym dniu. Nowe Apple TV będzie najlepiej sprze-

dającym się set-top-boksem firmy, a jednocześnie te wyniki będą wciąż dalekie od sukce-

sów iPhone’a, czy iPada. Roz(g)rywka w dużym pokoju dopiero się zaczyna.

Przywykliśmy, że kolejne generacje urządzeń są coraz mniejsze. Nie tym razem! Nowe 

Apple TV jest wyższe i cięższe od swojego poprzednika. Niestety, tak jak w przypadku 

wcześniejszej wersji, w pudełku nie znajdziemy przewodu 

HDMI. Urządzenie pozbawiono też optycznego wyjścia 

dźwięku. Z tyłu znalazło się miejsce na zasilanie, wspo-

mniane HDMI (wyłącznie w standardzie 1.4) oraz USB-C, 

które przynajmniej na razie ma być używane w celach 

serwisowych. Jest także port Ethernet do połączenia sie-

ciowego. Co ciekawe, jest on przynajmniej na papierze wol-

niejszy od Wi-Fi zastosowanego w tym set-top-boksie.
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Przywykliśmy, że kolejne 
generacje urządzeń są 
coraz mniejsze. Nie tym 
razem!
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Nowy jest też pilot, który rozmiarowo niewiele zmienił się w porównaniu do poprzednika, 

ale jest zupełnie inną konstrukcją, wykorzystującą do komunikacji bluetootha. Pilot wypo-

sażono w cztery przyciski i niewielki szklany gładzik u góry. Ma także żyroskop i mikrofon 

oraz port podczerwieni. Dzięki IR będzie można sterować głośnością telewizora, a także 

go włączać i wyłączać. Opcjonalnie do nabycia mają być gamepady do gier od firm trze-

cich, jednak wszystkie gry i aplikacje działają przy wykorzystaniu dołączonego pilota, któ-

rego oficjalna nazwa to „Siri Remote”.

Apple podejmuje spore ryzyko. Do tej pory gładziki w pilo-

tach do Smart TV były zupełnie niepraktyczne, a pod-

chodziły do nich Sony, Samsung i Panasonic. Żyroskop 

stosowany jest w kontrolerach Philipsa, LG i Samsunga. 

Sprawdza się lepiej, ale też nie idealnie. Sterowanie głosowe 

w przypadku telewizorów koreańskich producentów rów-

nież wypada raczej średnio. Nadal najlepszym sposobem na 

kontrole Smart TV jest klasyczny pilot. Nowe Apple TV ma 

szansę dokonać przełomu na tym polu zarówno jeśli chodzi 

o nawigacje, jak i…

… aplikacje. Obecnie platformy Smart TV w rzeczywistości ograniczają się do serwisów 

VOD oraz gier i to tylko kilkudziesięciu. Nowe Apple TV także radykalnie tego nie zmienia: 

liczyć się będzie głównie dostęp do materiałów wideo oraz gier. W końcu to się najlepiej 

sprawdza na dużym ekranie. Jednocześnie tvOS, bo tak nazywa się „odłam” iOS dla Apple 

TV czwartej generacji i późniejszych, zakłada dużą rolę aplikacji. Na nowy system mają 

powstawać wygodne programy, na przykład AirBnB, czy aplikacje zakupowe. Wkrótce po 

premierze okaże się, czy tego typu aplikacje mają sens.

Nowe Apple TV jest produktem stworzonym 

z myślą przede wszystkim o rynku amerykańskim. 

To tam użytkownicy dostaną na starcie mnóstwo 

serwisów VOD w pełni zintegrowanych z wyszu-

kiwarką tvOS. Tam też ma działać sterowanie gło-

sowe z użyciem Siri. W Polsce możliwości Apple 

TV będą ograniczone, ale należy się spodziewać, 

że i nasze lokalne serwisy VOD doczekają się apli-

kacji na platformę Apple.

Apple TV – do czterech razy sztuka. Będzie rewolucja...  

Przełomem jest App Store 
i tutaj należy upatrywać 
zmian w tym, jak 
korzystamy z telewizora.

Apple podejmuje spore 
ryzyko – do tej pory 
gładziki w pilotach do 
Smart TV były zupełnie 
niepraktyczne.
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Kolejna generacja set-top-boksa Apple tylko z pozoru nie jest rewolucją. Urządzenie jest 

niepozorne i – jak na sprzęt z Cupertino – stosunkowo tanie: podstawowa wersja – 32 GB 

– kosztuje 149 dolarów, za 50 dolarów więcej otrzymamy wersję 64 GB. Przełomem jest 

App Store i to tutaj należy upatrywać zmian w tym, jak korzystamy z telewizora. Wszystko 

będzie zależało od tego, jakie aplikacje dostarczą nam deweloperzy. Apple TV ma szansę 

stać się też bardzo tanią minikonsolą do gier, konkurującą z Wii U, Amazon Fire TV, Nvidia 

Shield TV i wszystkimi innymi przystawkami oraz platformą Smart TV. Jednocześnie, jak to 

zwykle w przypadku Apple TV, kolejne generacje będą zwiększać możliwości. Dzisiaj jed-

nym z największych mankamentów przystawki jest brak wsparcia dla 4K.

Czwarte Apple TV to zupełnie nowe rozdanie. Konkurencja na razie lekceważy tę przy-

stawkę, ale czy nie tak samo było z pierwszym iPhone’em?
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paweloko

https://twitter.com/paweloko
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DEVIALET SILVER PHANTOM

NORBERT CAŁA

Devialet SILVER PHANTOM

„Ten zestaw stereo jest tak mocny, że zrywa dziewczynom ubrania”
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Jeden z bohaterów filmu „Włoska robota” zapy-

tany o to, co sobie kupi za pieniądze uzyskane 

z wielkiego skoku, odpowiada: „Kupię sobie 

zestaw stereo tak mocny, że zrywa dziewczynom 

ubrania”. Chyba ten film musieli oglądać inży-

nierowie Devialet w czasie tworzenia głośników 

Phantom. To zresztą by się zgadzało czasowo. 

Film wszedł na ekrany kin w 2003 roku, a stwo-

rzenie głośników zajęło podobno czterdziestu 

francuskim inżynierom dziesięć lat. W tym czasie 

zdobyli 88 patentów na technologie użyte w tym 

głośniku, a cały proces projektowania zamknął się 

w sumie 30 mln dolarów! 

Devialet PHANTOM to bardzo nietypowe urzą-

dzenie. Możemy je kupić w dwóch wersjach, 

Phantom i Silver Phantom. Pierwsza gene-

ruje moc wyjściową 750 W i wytwarza ciśnie-

nie dźwięku na poziomie 99 dB. Silver Phantom 

zaś daje nam do dyspozycji aż 3000 W i poziom 

ciśnienia dźwięku sięgający 105 dB. W teście 

mam dwa głośniki Silver Phantom, możecie mi 

już zazdrościć. Naprawdę. Co ciekawe, wcale 

nie potrzebujemy dwóch głośników, wystar-

czy jeden, z którym połączymy się za pomocą 

Bluetooth z naszego telefonu. To rozwiązanie 

sprawdzi się idealnie w sypialni lub innym mniej-

szym pomieszczeniu. Jednak pełnię tego systemu 

odkryjemy, jeśli kupimy przynajmniej dwa gło-

śniki oraz zepniemy je ze sobą za pomocą routera 

Devialet Dialog. To mała skrzyneczka, którą wpi-

namy kablem w naszą sieć i która pozwoli nam 

na bezprzewodowe spięcie ze sobą aż 24 gło-

śników. Już samo podpinanie głośnika zdradza 

nam, że mamy do czynienia z czymś, co „żyje”. 

Aby go podpiąć, należy po prostu położyć na nim 

Devialet SILVER PHANTOM

W czasie prób odsłuchowych 
mój sąsiad zza ściany mówił, że 
słyszy muzykę, jakby grała u niego 
w domu, czyli brak zniekształceń 
w każdym zakresie.
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rękę, a wtedy wyda z siebie pierwsze tchnienie. Z tych nawet 24 głośników możemy ułożyć 

system stereo, kino domowe 5.1 lub każdy inny system strefowy. Możemy też przez złącze 

optyczne podpiąć AirPort Express lub Apple TV i uzyskać funkcjonalność AirPlay. 

Wróćmy jednak do samego głośnika. W tym miejscu opisałbym Wam, jak on wygląda, jed-

nak nie potrafię. W zamian macie jego zdjęcie [ZDJĘCIE]. Przyznajcie sami, tego się nie da 

opisać. Jeśli miałbym się pokusić o coś choć odrobinę oddającego wygląd Phantoma, to 

byłby to robot BB-8 z nowych Gwiezdnych Wojen. Jeden głośnik wielkości pięciolitrowej 

butli wody waży 12 kilogramów – 12 kilogramów niespotykanej technologii produkującej 

dźwięk. Obudowa głośnika to konstrukcja wykonana z kompozytu, będącego połączeniem 

tworzywa ABS oraz włókna szklanego. Wykonanie jest naprawdę perfekcyjne, począwszy 

od misternej rozety przykrywającej umieszczony z przodu głośnik, a kończąc na żółtym 

kablu zasilającym, który jest tak gruby, jakby miał dostarczać prąd do całego domu. Wraz 

z Phantomem Devialet stworzył nową kategorię produktów audio – implozyjne centrum 

dźwięku. Określam to pojęciem „oddech Phantoma”. Po obu stronach głośnika umieszczono 

membrany, które przy dużej sile dźwięku i przy uderzeniu basu potrafią wychylić się o kilka 

centymetrów. Tak „oddychający Phantom” robi piorunujące wrażenie. Można się w niego 

wpatrywać godzinami. 

Sercem urządzenia jest autorska technologia 

ADH Intelligence, która łączy zalety wzmocnienia 

analogowego z mocą wzmocnienia cyfrowego. 

Została tu ponadto zastosowana technologia 

SAM Processing, która steruje głośnikami tak, 

by odtwarzały ciśnienie akustyczne dokładnie 

takie, jakie zostało zarejestrowane przez mikro-

fon podczas nagrania. ADH Intelligence i SAM 

Devialet SILVER PHANTOM
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Processing wspólnie tworzą jedyny na świecie sil-

nik, pozwalający napędzić to, co czyni Phantoma 

implozyjnym: Heart Bass Implosion. HBI składa się 

z dwóch przetworników niskotonowych o długim 

skoku membrany (26 mm pomiędzy skrajnymi 

wychyleniami), dostępnych wyłącznie w kon-

strukcji Devialet. Całość dopełniają jednostki śred-

niotonowa i tweeter, które zostały zamocowane 

współosiowo w przedniej części obudowy. 

Sterowanie całością przejmuje aplikacja Spark 

dostępna na smartfony i komputery. Dzięki niej 

dodamy do systemu kolejne Phantomy oraz 

wybierzmy źródło dźwięku dla naszych głośni-

ków. Będzie mogło to być wejście optyczne, 

ale również system streamingowy z bezstratną 

muzyką, czyli Tidal, Deezer, Qobuz, a w przy-

szłości Apple Music. Mogą to być też pliki 

w bezstratnych formatach zapisane na dysku 

USB podpiętym do Dialoga. Phantom i Silver 

Phantom, dzięki hybrydowej technologii wzmoc-

nienia ADH oraz układowi DSP,  mogą się 

pochwalić pasmem przenoszenia od 16 Hz do 

25 kHz. Dzięki temu dostarczają mocny i głęboki 

bas, bez względu na ustawiony poziom głośno-

ści. Kolejną zaletą urządzeń jest liniowa i płaska 

charakterystyka częstotliwościowa, która w zakre-

sie 20 Hz - 20 kHz wyróżnia się bardzo małą nie-

równomiernością, nieprzekraczającą 0,5 dB. Dla 

nas oznacza to tyle, że możemy słuchać muzyki 

z pełną mocą i bez zniekształceń. W czasie prób 

odsłuchowych mój sąsiad zza ściany mówił, że 

słyszy muzykę, jakby grała u niego w domu, czyli 

brak zniekształceń w każdym zakresie. Góra, śro-

dek, dół – to wszytko jest w Phantomie idealne. 

Początkowo myślałem, że bas jest zbyt przery-

Devialet SILVER PHANTOM
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sowany, ale po przesłuchaniu kilku utworów wiem, że to była konsekwencja źle dobranego 

repertuaru. Po prostu Phantomy obnażyły sztuczki w masteringu płyt. Swój zestaw ustawi-

łem początkowo w dużym pomieszczeniu i tam grał genialnie, potem przeniosłem go do 

mniejszego gabinetu, gdzie przy pełnej mocy generował takie ciśnienie, że zatykało uszy jak 

w samolocie. Nie próbujcie tego w domu, warto słuchać go na maksymalnie 70%, chyba że 

macie mieszkanie takie, jak bohaterowie kolejnego akapitu. 

Początkowo cena 18 297 złotych za zestaw, jaki testowałem, czyli 2 x Devialet SILVER 

PHANTOM plus Devialet Dialog może wydawać się wygórowana, w końcu za tyle kupimy 

całkiem niezły samochód lub wyjątkowo świetne wino. Są jednak tego warte i mówię to 

z pełną odpowiedzialnością; takiego zestawu muzycznego jeszcze nie testowaliśmy. Devialet 

PHANTOM to system głośnikowy nastawiony na robienie wielkiego „WOW”! Zaczyna się od 

spektakularnego wyglądu, który zachwyci każdego, niczym Monica Bellucci. Potem mamy 

ogrom mocy, który absolutnie wszystkich znokautuje, jak lewy sierpowy Kliczki. Koniec zaś 

to precyzja i czystość dźwięku, której równać się może tylko skalpel neurochirurga. Grające 

w parze dwa Devialety SILVER PHANTOM to najlepszy system głośnikowy, jaki można kupić, 

nie będąc w pierwszej 100 Forbsa, a porównywalnego czucia dźwięku możemy doświad-

czyć, tylko stojąc w pierwszym rzędzie od sceny na Open’erze. Po raz pierwszy mam pro-

blem z przyznaniem oceny, gdyż skala się skończyła. To najlepszy zestaw stereo, jaki można 

kupić za wyobrażalne pieniądze. 

Ocena iMagazine:       

norbertcala

Devialet SILVER PHANTOM

http://www.twitter.com/norbertcala
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MOSHI MUSE 12

JAN URBANOWICZ

Moshi Muse 12

Jakiś czas temu kupiłem nowego MacBooka – tak, tego 12” z jednym złączem – i choć 

go uwielbiam, to stwierdziłem, że średnio mam go w czym nosić poza domem. Na 

szczęście, pewne akcesoria już zaczęły się pojawiać.
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Na początku nosiłem go głównie w torbie na ramię, która ma przegrodę na MacBooka 13”. 

Jest ona na tyle ciasna, że nowy MacBook spokojnie się w niej mieści, nie lata w środku i się 

nie obija. Jednak nie zawsze chcę brać ze sobą całą torbę. Czasami chciałbym włożyć kom-

puter do małego etui i wziąć go pod pachę tylko po to, by przenieść do samochodu czy tak-

sówki. O dziwo, przekonałem się, że nie ma zbyt dużego wyboru w tego typu akcesoriach. 

Niestety, moja ulubiona firma produkująca tego typu rzeczy, czyli Mujjo, jeszcze nie ma 

w swojej ofercie nic na ten model MacBooka, a jako że miałem już kilka ich produktów, to 

wiem, że kupiłbym kolejny bez większego zastanowienia. Na szczęście przynależność do Tej 

Wspaniałej Redakcji ma takie plusy, że od czasu do czasu i mnie wpadnie coś do testowania. 

I tak oto przywędrowało etui Muse 12 od firmy Moshi.

Etui jest w zasadzie tak proste, jak to tylko jest moż-

liwe. Dla mnie to duży plus, bo cenię sobie minima-

lizm w takich akcesoriach. Nie potrzebuję zbędnych 

„bajerów”. Chcę tam schować laptopa i bezpiecznie 

przetransportować. Do tego Muse 12 sprawdza się 

idealnie. Całe etui zostało wykonane z solidnego 

materiału, choć nie jest to skóra. Całość jest jednak 

na tyle mocna, że nie musimy się obawiać, że pokro-

wiec nam się porwie lub zarysuje. Chyba że będziemy 

nim rzucać, ale wtedy bardziej bym się martwił 

MacBookiem w środku. Znajdziemy tu dwie kiesze-

nie. Większa jest przeznaczona na komputer, mniej-

sza (choć niewiele mniejsza) na ładowarkę i kable. Co 

Moshi Muse 12
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prawda wtedy całość nie jest już  taka smukła, ale dobrze wiedzieć, że w razie czego jest tu 

wystarczająco dużo miejsca, bym mógł zabrać ze sobą jeszcze zasilanie. Kieszonki wykoń-

czone są od środka mikrofibrą, dzięki czemu nasz sprzęt się nie porysuje, a nawet będzie się 

częściowo czyścił podczas wyjmowania. Nad tym, by komputer nie wypadł, czuwa „klapka”, 

która zakrywa kieszonki. Szkoda, że nie jest ona zabezpieczona dodatkowo magnesem. 

Wtedy byłoby bezpieczniej, a tak nie jest niczym zapięta. 

Trochę żałuję, że po włożeniu komputera do etui całość robi się dość szeroka. W pokrowcu 

nie włożę go już do mojej torby, by mieć komputer zabezpieczony dodatkowo – etui jest za 

szerokie. Dlatego bardziej preferuję inne rodzaje pokrowców. Jednak Muse 12 to naprawdę 

dobra propozycja dla kogoś, kto szuka zabezpieczenia swojego małego MacBooka. 

Popularne są pokrowce z pianki zasuwane na suwak, to jednak zupełnie nie mój styl. 

Etui dostępne jest w dwóch kolorach: beżowym i granatowym (właściwie to taki trochę 

Space Grey). Oba są bardzo ładne i który wybierzemy, to już tylko kwestia tego, który nam 

się bardziej podoba. Jednak z doświadczenia wiem, że jaśniejszy pewnie będzie się nam bar-

dziej brudził.

Moshi Muse 12

Moshi Muse 12             

• Design: 4,5/6

• Jakość wykonania: 5/6

• Oprogramowanie: n/d

• Wydajność: 4,5/6

Cena: około 130 zł

yasiek_

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.twitter.com/yasiek_
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BLUELOUNGE TOTE 
– MESSENGER W PIONIE

DOMINIK ŁADA

Bluelounge Tote – messenger w pionie

Ci z Was, którzy mnie trochę lepiej znają lub obserwują na Twitterze, wiedzą, że prócz pasków 

do Apple Watch, bardzo, ale to bardzo lubię torby na ramię. Pomysłów na idealną torbę na 

niezbędne rzeczy, a przede wszystkim na Macbooka, jest tyle, ilu jest użytkowników. 
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Jedni wolą mniejsze, inni większe. Jedni 

wolą sportowe, inni eleganckie. Jeszcze 

inni wolą klasyczne messengery, które są 

wygodne na rower, a inni szukają bardziej 

oryginalnych rozwiązań. Takim właśnie 

bardziej „oryginalnym” rozwiązaniem jest, 

według mnie, pionowa torba Bluelounge 

Tote.

Jestem dużym fanem produktów firmy 

Bluelounge. Są one nie tylko funkcjonalne, 

ale przede wszystkim piękne i świetnie 

wykonane. Regularnie zdobywają nagrody 

na różnych konkursach dizajnerskich. Gdy 

zobaczyłem nowy produkt, torbę Tote, od 

razu chciałem ją przetestować. Poszukuję 

od dawna tej jedynej, „idealnej” torby dla 

mnie, a Tote na zdjęciach bardzo zbliżał się 

do moich wyobrażeń.

Torba Tote, podobnie jak klasyczny mes-

senger, którego już testowaliśmy w iMaga-

zine 2/2014, zrobiona jest… z recyclingu. 

Wykonana jest w 100% z materiału wytwo-

rzonego z przetworzonych butelek PET. 

Dzięki temu jest całkowicie nieprzemakalna.

Wyposażono ją w bardzo wygodne kiesze-

nie i schowki na różne drobne rzeczy, któ-

rych brakuje w innych torbach dostępnych 

na rynku.

Wewnątrz torby znajduje się duża, neopre-

nowa przestrzeń na Macbooka 13”. Warto 

dodać, że Bluelounge oferuje też wersję 

torby Tote dla 15” komputerów.

Bluelounge Tote – messenger w pionie
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Miłym dodatkiem jest dołączony do torby masywny karabińczyk, który idealnie sprawdzi 

się jako miejsce do przyczepienia kluczy, parasola czy np. bidonu z piciem.

Dzięki wbudowanym rączkom możemy torbę nosić w dłoni jak teczkę. Brakowało mi tego, 

jakże naturalnego rozwiązania, w wielu torbach, które testowałem.

Świetnym rozwiązaniem jest dodatkowo zabezpieczony spód torby. Od dołu mamy 

wzmocniony materiał, dzięki czemu nie będziemy mieli stresu związanego ze stawianiem 

jej w różnych miejscach, w tym np. zamoczonych.

Bluelounge jest świetną propozycją dla osób poruszających się po miejskiej dżungli. Jest 

wygodna, ma dużo schowków i kieszeni, jest wodoszczelna. Jedyne do czego mógłbym 

się przyczepić to jej waga, ale dobre zabezpieczenie przed uszkodzeniami sprzętu oraz 

pełna wodoodporność muszą odbić się na wadze torby. Tote jest świetnie zaprojektowana 

i oryginalna. Na pewno nosząc ją, będziecie się wyróżniać w tłumie, bo wygląda świetnie.

Bluelounge Tote w wersji 13” kosztuje 349 złotych i można ją kupić np. w iMad.

Bluelounge Tote       

Bluelounge Tote
Plusy:
• wygląd

• wodoodporność

• dużo kieszeni i schowków

• ecofriendly

Minusy:
• waga

Cena:  349 PLN (13”), 
      389 PLN (15”)

Bluelounge Tote – messenger w pionie

dominiklada

http://imad.pl/bluelounge-bonobo-sleeve-15-czarny-13939899.html
http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.bluelounge.com/us/bags/laptop-tote
http://www.twitter.com/dominiklada
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PURO CHARGE 
& SYNC HOLDER

Nawet Apple dostrzegło, że dock to potrzebny dodatek do smartfona i rozszerzyło 

swoją ofertę w tej kategorii. Te stacje dokujące są jednak bardzo proste, 

w przeciwieństwie do Puro, które usprawniło tę standardową konstrukcję.

PAWEŁ HAĆ

Puro Charge & Sync Holder
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Dock Puro, w przeciwieństwie 

do większości tego typu kon-

strukcji, ma naprawdę dużą 

podstawę. Przeznaczony jest 

bowiem nie tylko dla iPhone-

’ów, ale też dla iPadów Mini 

i Air. Urządzenie zrobiono 

z solidnego, matowego pla-

stiku, a jego spód pokryto 

gumą dla zwiększenia stabil-

ności. Guma znalazła się też na 

podpórce na środku, nie ma 

więc ryzyka, że porysujemy 

o nią obudowę, choćby pod-

czas wstawiania go do docka 

po ciemku. Za nią umieszczono 

pokrętło do regulacji wyso-

kości wtyczki Lightning. Dock 

zasilany jest przez złącze micro 

USB, w komplecie dostajemy 

jedynie kabel, nie ma nato-

miast ładowarki. Wzornictwo 

nie jest może najlepsze – zde-

cydowanie brak mu elegancji, 

nie można jednak odmówić mu 

funkcjonalności.

Charge & Sync Holder potrafi, 

jak sama nazwa wskazuje, 

zarówno ładować, jak i syn-

chronizować dane z kompute-

rem. Urządzenie ma certyfikat 

MFi, dlatego też powinno dzia-

łać niezawodnie. Podczas kilku 

tygodni używania ani razu nie 

miałem żadnych problemów 

Puro Charge & Sync Holder
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z ładowaniem czy odczytywaniem telefonu przez komputer. Dock jest uniwersalny – jak 

wspomniałem, stabilnie utrzymuje zarówno iPhone’a, jak i iPada Air. W przypadku tego 

drugiego ryzyko wywrócenia się jest większe, z powodzeniem można jednak korzystać 

nawet z ekranu dotykowego, „pacając” go dość mocno (używałem go tak w połącze-

niu z klawiaturą Bluetooth, do pisania). Puro postanowiło wprowadzić do docka pewne 

usprawnienie, dzięki któremu nie tylko pasuje do iPhone’ów i iPadów, ale też da się go 

podłączyć nawet wtedy, gdy urządzenie znajduje się w etui. Wspomniane wcześniej 

pokrętło może zmienić wysokość wtyczki Lightning w ten sposób, by dolna krawędź tele-

fonu zawsze opierała się o docka. Dopasowuje się więc zarówno do etui od Apple, gdzie 

spód jest odsłonięty, jak i do bardziej pancernych obudów pokroju podstawowych modeli 

Otterboxa. iPad zamknięty w etui nie jest w stanie przeważyć podstawki – to również bar-

dzo istotne. Złącze Lightning odchyla się do przodu i do tyłu, odłączanie urządzeń jest 

więc o wiele wygodniejsze niż w przypadku wtyczki zamocowanej na sztywno.

Do niemal każdego iPhone’a, którego używałem, 

dokupywałem docka. Ten, który stworzyło Puro, jest 

bardzo uniwersalny, pasuje do każdego nowszego 

urządzenia z iOS (nie licząc najprawdopodobniej iPada 

Pro, którego nie byłem jeszcze w stanie sprawdzić), i to 

nawet zamkniętego w pokrowcu. Fakt, dock mógłby 

wyglądać lepiej, jego funkcjonalność jednak sprawia, 

że jego design całkowicie przestał mi przeszkadzać.

pawelhac

Puro Charge & Sync Holder

Puro Charge & Sync Holder  
                         

• Design: 4/6

• Jakość wykonania: 4/6

• Oprogramowanie: n/d

• Wydajność: 4,5/6

Cena: 180 zł

http://www.twitter.com/pawelhac
http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html


Dzisiaj bez internetu praktycznie nie da się pracować. Maile i wymiana danych są 

w większości profesji niezbędne, ważne więc, by działały sprawnie i były przy tym 

bezpieczne. I tu właśnie przydaje się Sherly, bo oprócz szybkości, oferuje też całkowitą 

kontrolę nad przepływem i poufnością informacji.

PAWEŁ HAĆ
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SHERLY

Sherly
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Sherly jest, upraszczając, serwerem NAS z oprogramowaniem, które dostosowuje do udo-

stępniania danych określonym grupom osób. Urządzenie jest stosunkowo niewielkich 

rozmiarów i wygląda doskonale dzięki błyszczącej, okrągłej obudowie. Wszystkie kable 

i porty są niewidoczne, ukryto je na spodzie. Do Sherly można podłączyć dwa urządze-

nia USB, kabel Ethernet, urządzenie audio przez port minijack, a także ekran (za pomocą 

HDMI). Głównym nośnikiem danych jest HDD o pojemności 1 TB, podłączany przez złącze 

SATA; w razie potrzeby można wymienić go na inny. System kontrolujący urządzenie zna-

lazł się natomiast na karcie SD. Urządzenie nie ma wbudowanego Wi-Fi, ale jest dostarczane 

z modułem sieci bezprzewodowej, podłączanym do jednego z portów USB. To o tyle dobre 

rozwiązanie, że bez trudu można wymienić go na szybszy bądź też zwolnić port, jeśli jeden 

okaże się niewystarczający. To, w jaki sposób rozwiązano prowadzenie kabli, jest wzorowe: 

wychodzą przez otwór w podstawie, a następnie kierowane są na bok. W efekcie wszyst-

kie przewody mogą być całkowicie ukryte za urządzeniem i zwrócone w stronę ściany. 

Dodatkowo w pudełku znajdziemy rękaw, który umożliwia połączenie ich ze sobą.

Głównym zadaniem Sherly jest 

udostępnianie danych w grupach 

użytkowników. Wymaga to zain-

stalowania dedykowanej aplikacji, 

dostępnej na OS X, Debiana oraz 

Sherly

Głównym zadaniem Sherly jest udostępnianie 
danych w grupach użytkowników.
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Windows. Ewidentnie brakuje tu systemów mobilnych, jak iOS czy Android, jednak specy-

fika pracy z Sherly sprawia, że na urządzeniach przenośnych nie byłbym w stanie korzystać 

z niego wygodnie. Aplikacja nastawiona jest bowiem nie na otwieranie pojedynczych plików 

i pracę na nich (tak, jak wygląda to w dowolnym programie na iOS bazującym na iCloud), ale 

na swobodnym udostępnianiu całych katalogów ze zróżnicowanymi dokumentami i wymia-

nie uwag. Aby stworzyć zespół bądź dołączyć do już istniejącego, należy założyć darmowe 

konto w serwisie Sherly, przy czym posiadanie urządzenia nie jest wymagane. Po tym, jak 

pobierzemy program i zalogujemy się w nim, możemy powiązać z kontem urządzenie. 

Jest to bardzo proste, wystarczy podłączyć Sherly przewodowo do sieci, a następnie przy-

trzymać dotykowy przycisk na obudowie. Parowanie zajmuje zaledwie kilkanaście sekund. 

Kolejnym krokiem jest utworzenie grupy – maksymalnie może ona liczyć 10 osób, jeśli korzy-

stamy z podstawowej, bezpłatnej subskrypcji, jeżeli natomiast zdecydujemy się na płatne 

konto, liczba ta wzrasta do 50. Wykupienie subskrypcji wiąże się oprócz tego ze zwiększe-

niem limitu grup (również do 50) i automatyczną synchronizacją danych. Podstawowa wersja 

wydaje się więc wystarczająca dla małych firm czy pojedynczych działów firmy.

Praca z Sherly nie wymaga poświęcania szczególnej uwagi narzędziom – tych jest niewiele 

i są bardzo łatwe w obsłudze. Każdy zespół ma własny czat, na którym może wymieniać się 

uwagami odnośnie do swoich zadań bądź też dodanych, konkretnych plików. Aplikacja daje 

pełny ogląd tego, co dzieje się z danymi oraz kto ma do nich dostęp. Dzięki temu bardzo 

trudno doprowadzić do sytuacji, gdy z danych może korzystać niepowołana osoba. Nie bez 

znaczenia jest też przetrzymywanie wszystkich informacji jedynie na dysku Sherly, z pomi-

nięciem jakichkolwiek usług zewnętrznych pokroju Dropboxa czy OneDrive. W razie awarii 

któregoś z tych serwisów i wycieku haseł użytkowników nie mamy żadnego wpływu na to, 

co może stać się z naszymi plikami. Gdyby takie same problemy pojawiły się w przypadku 

Sherly, wystarczy odpiąć je od internetu. Osoby podłączone do serwera zdalnie stracą do 

niego dostęp, ale w razie potrzeby właściciel Sherly 

będzie mógł udostępnić dane w inny sposób.

Dane, które widoczne są w aplikacji, nie pobierają 

się automatycznie na dysk komputera – dokładnie 

tego brakowało mi choćby w Dropboksie, który 

synchronizuje katalog na dysku z chmurą. Tu każdy 

plik musi być indywidualnie pobrany przed otwar-

ciem. Nie jest to może szczególnie wygodne, ale 

dzięki temu rozwiązaniu ryzyko uszkodzenia kopii 

Sherly

Aktualizacja plików jest 
błyskawiczna, o ile mamy 
odpowiednio szybkie 
łącze i do takiego też jest 
podłączony serwer.
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na Sherly maleje, a duże pliki nie zajmują niepotrzebnie miejsca w pamięci komputera. Po 

dołączeniu do grupy na dysku tworzony jest katalog, stąd też bez problemu można zacho-

wać porządek. Dodatkowo służy on do synchronizacji nowych plików – przesunięcie pliku 

na okno aplikacji powoduje skopiowanie go zarówno do tego katalogu, jak i na dysk Sherly. 

Aktualizacja plików jest błyskawiczna, o ile mamy odpowiednio szybkie łącze i do takiego 

też jest podłączony serwer. Sherly działa na zmodyfikowanej wersji Linuxa, jest więc dość 

elastyczną platformą. Można rozszerzyć jej możliwości choćby przez doinstalowanie Plexa.

Sherly nie zastąpi mi usług, z których korzystam prywatnie do synchronizacji małych pli-

ków. Nie jest jednak do tego stworzone – to urządzenie nastawione na wykorzystanie 

w zespołach, pracujących na tych samych danych i potrzebujących dobrej komunikacji. 

W tej roli Sherly sprawdzi się świetnie, jest bowiem szybkie i wygodne. To też dobra alter-

natywa usług chmurowych dla biznesu, daje bowiem większą kontrolę nad dostępem do 

danych i pozwala na szybszą i skuteczniejszą interwencję w przypadku jakiejkolwiek awarii.

pawelhac

Sherly

Sherly              

• Design: 5,5/6

• Jakość wykonania: 5/6

• Oprogramowanie: 4,5/6

• Wydajność: 4,5/6

Cena: 399 USD

http://www.twitter.com/pawelhac
http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
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PHOTOFAST 
MEMORIESCABLE

PAWEŁ HAĆ

PhotoFast MemoriesCable

Fizyczne nośniki przestają mieć tak duże znaczenie, jakie miały zaledwie kilka lat 

temu, są jednak wciąż potrzebne. Nowe rozwiązanie PhotoFast jest tego doskonałym 

dowodem. Wymiana plików między urządzeniami z iOS a tradycyjnymi komputerami 

jest dzięki niemu błyskawiczna i niezależna od dostępu do internetu.



Po raz pierwszy spotkałem się z PhotoFast kilka lat temu, gdy do moich rąk trafił pierwszy iFla-

shDrive, czyli pendrive z wtyczką USB i 30-pinowym złączem Dock. Było to kilka lat temu, inter-

net mobilny nie był wtedy jeszcze tak tani, a jego prędkość w wielu miejscach niezadowalała. 

Teraz sytuacja wygląda znacznie lepiej, korzystanie z internetu za granicą nie przyczynia się 

do tworzenia długów, których spłata wymaga spieniężenia nerki, a jego szybkość pozwala na 

oglądanie wyginających się iPhone’ów na YouTubie w 4K i 60 FPS. Nie zawsze tak jednak jest, 

czasem ilość danych jest na tyle duża, że pakiet internetowy z trudem ją pokryje. Innym razem 

miejsce na telefonie zwyczajnie się kończy i trzeba je w jakiś sposób zwolnić (zdarza się mi to 

dość często na wakacyjnych wyjazdach). MemoriesCable wydaje się więc urządzeniem, które 

jak najbardziej może się przyjąć. Zwłaszcza że jego forma jest dość niecodzienna i myląca.

Pozornie MemoriesCable to bardzo krótki kabel z końcówką Lightning oraz USB służący do 

synchronizacji iPhone’a lub iPada z komputerem. Co prawda potrafi go tylko ładować, jednak 

nadrukowane na obudowie oznaczenie pojemności wskazuje na to, że na tym się nie kończy. 

I owszem, MemoriesCable ma własną pamięć flash, w której można zapisywać pliki. Występuje 

w kilku wersjach pojemnościowych, od 32 GB do 128 

GB, co daje mnóstwo miejsca na dane. Urządzenie 

ma bardzo solidną, metalową obudowę ze szlifowa-

nymi brzegami i uchwyt, który pozwala złączyć ze 

sobą dwa odcinki kabla. Wygląda niesamowicie, cho-

ciaż kolorystycznie nie zgrywa się z żadnym mode-

lem iPhone’a. Jest też solidnie wykonane, kabel ma 

grubą i elastyczną izolację, a obudowa nie rysuje się 

od monet czy kluczy.

Dzięki menu udostępniania w iOS 
można ponadto bez problemu 
przenieść dane do aplikacji; działa 
to też w drugą stronę.
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Pendrive na komputerze działa jak… pendrive. Po 

podłączeniu pojawia się jako nośnik danych, na 

którym można swobodnie zapisywać pliki oraz je 

odczytywać. Musi być jednak sformatowany do 

FAT32, w przypadku ExFAT aplikacja na iOS go, nie-

stety, nie rozpoznaje. Jest to równoznaczne z mak-

symalną wielkością pliku równą 4 GB, co powoduje 

pewne ograniczenia, zwłaszcza jeśli zamierzaliście 

wykorzystać MemoriesCable do trzymania filmów. 

Do obsługi urządzenia na telefonie konieczna jest 

dedykowana aplikacja. Po podłączeniu pendri-

ve’a do smartfona wyświetli się powiadomienie, 

które pozwoli natychmiast przejść do aplikacji. To 

drobne, ale świetne usprawnienie. Dzięki menu 

udostępniania w iOS można ponadto bez pro-

blemu przenieść dane do aplikacji; działa to też 

w drugą stronę. Pewnym zgrzytem jest natomiast 

brak możliwości zapisania pliku bezpośrednio na 

nośniku zewnętrznym. Musi być on najpierw sko-

piowany do danych aplikacji PhotoFast, a dopiero 

później przeniesiony, co skutkuje tworzeniem 

duplikatów, a tym samym zbędnym zajmowa-

niem pamięci. Wyjątkiem są pliki z Dropboxa oraz 

Google Drive – te dwie chmury są zintegrowane 

z aplikacją, dzięki czemu można przeglądać ich zawartość bezpośrednio z aplikacji PhotoFast 

(po zalogowaniu się i uwierzytelnieniu w każdym serwisie). Dodatkowo aplikacja daje też 

możliwość tworzenia kopii zapasowych kontaktów, zdjęć i kalendarzy, a nawet przenoszenia 

danych z albumu na Facebooku, w Instagramie oraz w Tumblr. Wspomniane wcześniej pliki 

z Dropboxa i Google Drive również da się w pełni przenieść na pendrive’a. Jest jeszcze jeden, 

doskonały dodatek: integracja z YouTube’em oraz Vimeo. Każdy film umieszczony w tych 

serwisach da się pobrać do odtwarzania w trybie offline, a nawet zapisać na MemoriesCable 

i to w formacie MP4. Aplikacja ma też prosty dyktafon, również z opcją eksportu plików.

Do zabezpieczenia danych można wykorzystać czterocyfrowy kod bądź TouchID. O ile na 

telefonie faktycznie uniemożliwia on dostęp do danych osobom niepowołanym, to już 

na komputerze pliki nadal są dostępne. Sytuacja wygląda zresztą podobnie w przypadku 
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PhotoFast MemoriesCable   
                   

• Design: 5,5/6

• Jakość wykonania: 5,5/6

• Oprogramowanie: 3,5/6

• Wydajność: 4,5/6

Cena: 129 USD za 32 GB, 159 USD 
za 64 GB, 229 USD za 128 GB

podpięcia pendrive’a do innego sprzętu z iOS. TouchID bądź kod zabezpieczają więc 

wyłącznie te dane, które są trzymane w pamięci telefonu, wewnątrz aplikacji. Prędkość 

działania jest wzorowa – zastosowano USB 3.0 oraz szybką pamięć flash, dzięki której 

transfer danych trwa naprawdę krótko. Nie ma też żadnych problemów z odtwarzaniem 

filmów bezpośrednio z pendrive’a na urządzeniu z iOS (warunkiem jest jedynie zapisanie 

ich w formacie MP4). Sama aplikacja, mimo mnóstwa funkcji, nie zachwyca pod względem 

ergonomii. Nikt nie pofatygował się, by dostosować ją do iPhone’a 6 czy 6 Plus, ani nawet 

do ekranu iPada, właściciele tych urządzeń są więc zmuszeni pogodzić się z rozciągniętym 

interfejsem. Program ma polską wersję językową, ale trudno określić ją mianem choćby 

poprawnej. Nie dość, że nie obejmuje całego interfejsu i wciąż znajdziemy w nim nieprze-

tłumaczone treści, to na dodatek bywa myląca. Pamięć telefonu określona jest mianem 

„External”, co zupełnie mija się z prawdą. Trzeba jednak przyznać, że dość łatwo poruszać 

się po aplikacji i korzystać z jej licznych funkcji.

MemoriesCable dołączyło do akcesoriów, które zabieram na każdy, nawet krótki wyjazd, 

przydaje się mi też w pracy. Używam go głównie w połączeniu z powerbankiem – podpi-

nam się do niego wieczorem i jednocześnie zgrywam zdjęcia z danego dnia. Używam go 

też w biurze i w delegacjach, do synchronizacji ze służbowym PC, jest o wiele szybszy niż 

wymiana danych przez iTunes. Aplikacja trochę mnie zawiodła, nie należy do najładniej-

szych, a brak wersji odpowiedniej dla dostępnego od roku iPhone’a 6 oraz specjalnego 

interfejsu na iPada bardzo mnie zawiódł. Nadrabia jednak funkcjami – tych jest mnóstwo 

i naprawdę się przydają. Nie uważam MemoriesCable za niezbędne akcesorium, jeśli jednak 

szukacie rozwiązania, które pozwoli Wam na transfer danych między iOS a komputerem bez 

użycia internetu, to najprawdopodobniej lepszego nie znajdziecie.
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pawelhac

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.twitter.com/pawelhac
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OSOMOUNT ARC PRO

MACIEJ SKRZYPCZAK

OSOmount Arc Pro

Uchwyty samochodowe są różne. Jedne przeznaczone do przyklejenia na szybę, inne 

na karoserię, a jeszcze inne da się wpiąć w wylot wentylacji. Firma OSO posiada jednak 

jeden produkt, który można wykorzystać na kilka sposobów.
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OSOmount Arc Pro to akcesorium, które 

łączy w sobie możliwość wykorzystania go 

na praktycznie wszystkie podane we wstępie 

sposoby. Ale zacznijmy od początku.

Produkt firmy OSO jest dostępny w dwóch 

wersjach kolorystycznych: białej i czarnej. 

Zbudowano go głównie z plastiku, a na spo-

dzie podstawki wyposażono w przyssawkę 

wykonaną z bardzo lepkiej gumy. Oprócz 

podstawy w zestawie znajdują się jesz-

cze uchwyt oraz dwa wymienne elementy 

– jeden krótki, drugi długi z zawiasem. 

Pierwszy z nich, po połączeniu z resztą, two-

rzy tradycyjny uchwyt na smartfona, który 

można zamontować albo na szybie, albo na 

karoserii przed szybą. Z kolei drugi wariant 

pozwala na umieszczenie telefonu na pozio-

mie wylotu wentylacyjnego, a dodatkowa 

gumowa wypustka zapobiega jego obijaniu. 

Otrzymujemy więc jeden produkt i trzy moż-

liwości jego wykorzystania.

Montaż całego zestawu jest bajecznie pro-

sty. Za pomocą specjalnej konstrukcji złą-

czy bez problemu wepniemy dłuższy bądź 

krótszy „wysięgnik”, natomiast sam uchwyt 

jest przymocowany na specjalnej kulce 

dokręconej nakrętką, dzięki czemu możemy 

ustawić go pod dogodnym dla nas kątem. 

Dodatkową regulację stanowi pewnego 

rodzaju suwak, znajdujący się na wspomnia-

nych wysięgnikach. Wystarczy ścisnąć odpowiednio oznaczone miejsca, by ustawić wyso-

kość, na jakiej znajdzie się nasz smartfon.

Otrzymujemy jeden produkt i trzy 
możliwości jego wykorzystania.

OSOmount Arc Pro
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Jeśli zaś chodzi o montaż podstawki za pomocą wspomnianej wcześniej przyssawki, to 

również jest to banalne, choć temu procesowi najlepiej poświęcić odrobinę więcej czasu. 

Ponieważ od tego, jak mocno podstawa będzie się trzymała, zależy stabilność całej konstruk-

cji, należy pamiętać, by montażu dokonać na uprzednio przetartej z kurzu powierzchni, która 

powinna być jak najbardziej płaska. Oczywiście w tym przypadku chodzi mi o przymocowy-

wanie uchwytu na karoserii, bo na szybie takich problemów nie mamy. Po wybraniu odpo-

wiedniego miejsca i przyłożeniu podstawki musimy tylko posłużyć się specjalną dźwignią, 

by jeszcze bardziej przyssać ją do powierzchni. Jeśli zrobiliśmy to prawidłowo, uchwyt nie 

powinien dać się przechylać. Kiedy montowałem Arc Pro po raz pierwszy, nie zwróciłem na to 

większej uwagi i chciałem przymocować go na nieco zaokrąglonej powierzchni. Już po paru 

przejechanych metrach całość się odkleiła. Ale kiedy wybrałem całkowicie płaską powierzch-

nię nieco bliżej szyby i tam przykleiłem uchwyt, nie było siły, by go stamtąd ruszyć.

Oczywiście równie ważny, jak dobrze przymocowana podstawa, jest uchwyt, który ma prze-

cież bezpiecznie utrzymywać nasz smartfon. I jak na firmę OSO przystało, nie zawiedziemy 

się także i w tej części. Przede wszystkim uchwyt zarówno od strony pleców smartfona, po 

bokach, jak i od dołu pokryty jest tworzywem, które ma unieruchomić telefon po zamoco-

waniu, a przy tym go nie zarysować. Podoba mi się, że dolna półeczka, na której stawiamy 

nasze urządzenie, jest dość głęboka, dzięki czemu nie musimy się obawiać, że przy wyciąga-

niu telefon nam spadnie. A jak w ogóle wygląda operacja mocowania smartfona? Zgadliście, 

jest bardzo łatwa, tak łatwa, że bez problemu zrobimy to jedną ręką. Wystarczy tylko posta-

wić urządzenie na uchwycie i stosunkowo mocno ścisnąć boki, by zablokować możliwość 

poruszania się. Z kolei, by wyciągnąć telefon, musimy wcisnąć dwa przyciski, które znajdują 

się po obu stronach dolnej części uchwytu, co skutkuje rozsunięciem się boków. A jeśli już 

przy tym jesteśmy, to warto zauważyć, że rozstaw uchwytu pozwala na zamontowanie urzą-

dzenia o szerokości do niemal dziewięciu centymetrów, bez problemu więc zmieścimy tam 

nawet iPhone'a 6/6S Plus.

Podsumowując, OSOmount Arc Pro to 

świetne akcesorium samochodowe. 

Nie tylko pozwala na wiele możliwo-

ści montażu, ale zapewnia przy tym 

bezpieczeństwo naszemu smartfo-

nowi w czasie podróży oraz prostotę 

w obsłudze, nawet jedną ręką.

OSOmount Arc Pro             

• Design: 5/6

• Jakość wykonania: 5/6

• Oprogramowanie: n/d

• Wydajność: 5/6

Producent: OSOmount
Dystrybutor: ZGSklep
Cena: 149 zł

OSOmount Arc Pro

mcskrzypczak

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.osomount.pl/
http://www.zgsklep.pl/product-pol-841-Uchwyt-samochodowy-OSOMount-Arc-Pro-bialy.html?affiliate=d.lada@imagazine.pl
http://www.twitter.com/mcskrzypczak
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FOLIA 3D FIRMY 3MK 
– INNA NIŻ WSZYSTKIE

Folia 3D firmy 3mk – inna niż wszystkie

PATRYCJA RUDNICKA

Praktycznie od zawsze byłam przeciwniczką oklejania telefonu folią. Niestety, teraz gdy 

w oczekiwaniu na 6S Plus używam pożyczonego od mojego taty iPhone'a 6, pod groźbą 

chłosty musiałam odpowiednio zabezpieczyć również ekran. Nakleiłam bardzo dobrą 

jakościowo szklaną folię polskiej firmy 3mk. Chroniła ekran super, jednak nie wyglądała dobrze. 

iPhone 6 (podobnie jak najnowszy model 6S i ich odpowiedniki z Plusem) ma zaokrąglone 

krawędzie ekranu i folia ich nie pokrywała. Pojawiła się nieestetyczna przerwa.
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Niedawno przypadkowo usłyszałam o folii 3D, również firmy 3mk. Na zdję-

ciach umieszczonych na stronie producenta wygląda rewelacyjnie. A właściwie 

w ogóle nie wygląda, bo jej nie widać. A jak jest naprawdę?

Przy okazji ostatniego pobytu w Warszawie odwiedziłam punkt firmy 3mk, bo 

na razie tylko w punkach można ją zamontować. Dopiero na dniach ma się poja-

wić wersja tej folii do samodzielnego montażu. Dwie przemiłe panie, Pamela 

i Basia, bardzo sprawnie uporały się z montażem folii na przód oraz na tył 

(postanowiłam kompleksowo zabezpieczyć telefon taty). I rzeczywiście – zakła-

danie tej folii wymaga pewnej wprawy i precyzji. Nie każdy sam sobie z tym 

poradzi, lepiej więc zdać się na profesjonalistów.

Ogólne wrażenia są bardzo pozytywne. Smartfon żyje w symbiozie z folią od 

pięciu dni. Jest noszony w kieszeni spodni i w torebce. Nic złego się nie dzieje. 

Folia na ekranie nie zaburza w żaden sposób używania telefonu. Wprawdzie 

wyczuwam ją pod palcami (nie jest to szkło, więc czuje się taką lekką miękkość), 

ale w żaden sposób mi to nie przeszkadza. Wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że 

pisze się wygodniej. Warstwa jest bardzo cienka, zakrywa cały ekran i gdyby 

nie to, że są dwie dziurki na kamerkę FaceTime oraz czujnik zbliżeniowy, to folii 

w ogóle nie byłoby widać. Dzięki pamięci materiału i udoskonalonej elastyczno-

ści idealnie przylega do zaokrąglonych krawędzi ekranu i obudowy.

Folia na tył jest grubsza. Ze względu na to, że zakrywa zaokrąglone boki, na 

których są przyciski i złącza, widać ją z bliska. Trzyma się bardzo dobrze. Jak już 

wcześniej wspominałam, iPhone’a noszę w kieszeni spodni oraz w torebce (czę-

sto luzem) i nie zauważyłam żadnych uszkodzeń. Czasami zdarza się, że pod 

naciskiem powstanie małe odkształcenie, lecz po kilku minutach samo znika. 

Dzieje się tak zapewne dlatego, żefolia regeneruje swoją powierzchnię przez 

zastosowanie powłoki Self-Heal. Według producenta absorbuje również ude-

Folia 3D firmy 3mk – inna niż wszystkie
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rzenia, a złożona struktura zmniejsza możliwość 

uszkodzenia obudowy i ekranu. Wolę jednak 

tego nie testować (Pamiętacie? Chłosta, jeśli na 

iPhonie pojawi się chociaż jedna rysa).

Podsumowując, jeśli chcecie zabezpieczyć sam 

ekran lub całego smartfona czymś innym niż 

futerał, to z całym sercem mogę wam polecić 

folię 3D firmy 3mk.

Folia 3D firmy 3mk – inna niż wszystkie

iPatrycjaR

https://twitter.com/iPatrycjaR


SAMSUNG GALAXY S6 
– DLA OBRAŻONYCH NA iPHONE’A

MICHAŁ ZIELIŃSKI, ZDJĘCIA: ALEKSANDER BIEROŃSKI

To nie tak, że nie zauważyłem premiery najnowszego wcielenia Galaxy S. Jako 

użytkownik iPhone’a 6 i LG G4 byłem niezwykle zaintrygowany nową propozycją od 

Samsunga. Gdy w końcu udało mi się spędzić z S6 solidne dwa tygodnie, zrozumiałem, 

że w moim zainteresowaniu nie było nic dziwnego.
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Zacznijmy od początku. W 2010 roku Samsung 

zaprezentował pierwszego Galaxy S, który – cóż 

– czerpał garściami z przebojowego telefonu Apple. 

Przez kolejne lata Koreańczycy starali się wyrobić 

własny styl, czego efektem były coraz lepsze tele-

fony. Zapominali jednak o jednym banalnym fakcie: 

żeby konkurować z iPhone’em, ich flagowiec musi 

wyglądać. I to musi wyglądać dobrze. Dlatego wła-

śnie po testach każdej z „eSek” miałem ten sam nie-

dosyt. Co roku dostawaliśmy świetny telefon, który 

w kategorii stylistyki plasował się w tych samych 

rejonach, co żaba rozdeptana przez załatwiającego 

się pod siebie konia. 

Galaxy S6 w pięknym stylu zrywa z tą trady-

cją. Między dwiema taflami kolorowanego szkła 

umieszczono naprawdę porządne podzespoły, 

które otoczono aluminiową, ciekawie zaprojekto-

Samsung Galaxy S6 – dla obrażonych na iPhone’a
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waną ramką. Tradycyjnie pojawiały się głosy, że tele-

fon przypomina iPhone’a 6, głównie ze względu na 

ułożenie portów: u dołu, na środku znalazło miejsce 

złącze ładowania, głośnik z prawej, a port słuchaw-

kowy z lewej strony. Cóż, skoro taki układ działa, to 

po co go zmieniać? Wracając do wyglądu. Widzę 

w tym kontynuację tego, co Samsung rozpoczął 

wraz z modelem S4. Obłe kształty, ekran wypełnia-

jący tyle, ile się da i przycisk startowy w kształcie 

prostokąta z zaokrąglonymi rogami – to znaki roz-

poznawcze „eSek”.

Zmiana materiałów z tandetnego plastiku na 

porządne szkło i aluminium niewyobrażalnie popra-

wiły wrażenie z korzystania z Galaxy S. Chyba naj-

lepszym porównaniem byłaby różnica, którą można 

poczuć, wyjmując iPhone’a z etui po naprawdę dłu-

gim noszeniu plastikowej obudowy. W przeciwień-

stwie jednak do iPhone’a 6, flagowiec Samsunga 

leży naprawdę dobrze w dłoni. Jest tej samej gru-

bości, ale dzięki wyższej wadze i zastosowaniu 

innych materiałów można go chwycić pewniej, co 

przekłada się na znacznie większą stabilność. S6 

nigdy nie wypadł mi z ręki, podczas gdy mój iPhone 

z ziemią jest „na ty” i w zasadzie spędza tam więcej 

czasu niż w mojej kieszeni. 

Teraz kiedy trzymamy w ręce najnowszego Galaxy 

S i nie mylimy go z plastikowym koszykiem 

z Biedronki, możemy w pełni docenić moc, którą 

skrywa to urządzenie. Nie mam pojęcia, ile punktów 

wyciąga procesor S6 w testach szybkości, ale wiem 

jedno: ten telefon jest piekielnie szybki. W ułamek 

sekundy po pacnięciu w ikonę aplikacji możemy 

z niej korzystać – coś, czego nie spotyka się w iPho-

nie. Również „skakanie” między programami nie 



skutkuje czkawką. S6 znosi dzielnie każde, nawet najtrudniejsze działanie, dopóki nie przyjdzie 

do przeglądania sieci. To prawdopodobnie bardziej wina domyślnie zainstalowanego Chrome, 

ale widać, że strony nie wczytują się tak szybko, jak na konkurencie od Apple. 

Jakość wykonania aplikacji na Androidzie mocno odstaje od tego, co możemy znaleźć w App 

Store. Trudno za to winić Samsunga, ale to coś, o czym trzeba pamiętać, decydując się na S6. 

Szkoda, bo Koreańczycy naprawdę postarali się, by ich autorska nakładka TouchWiz była jak 

najmniej inwazyjna i obciążająca, oferując przy tym wyjątkowy wygląd. Aż dziw, że to piszę, 

ale w obecnej formie TouchWiz jest zwyczajnie ładny. Moją ulubioną funkcją pozostaje możli-

wość dzielenia ekranu na dwie aplikacje – bardzo przydatne podczas oglądania czegoś w tle 

na YouTubie. 

Inną wadą, o której muszę powiedzieć, jest bateria. Po raz pierwszy w Galaxy mamy niewy-

mienialny akumulator. Ruch dziwny, szczególnie po głośnej kampanii Samsunga, w której 

wyśmiewano takie rozwiązanie w iPhonie, pokazując dziesiątki osób „przytwierdzonych” do 

lotniskowych ścian, bo ładowały telefon. Kupując S6, prawdopodobnie zaprzyjaźnisz się z tymi 

osobami, bo flagowiec Samsunga u mnie nigdy nie dociągnął do końca dnia. Użytkowałem je 

porównywalnie, iPhone i Galaxy rozładowywały się bardzo podobnie. 
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wyimek

wyimek

Mamy więc telefon, który jest łudząco podobny do iPhone’a 6. Leży trochę wygodniej w dłoni, 

oferuje gorsze aplikacje, ale summa summarum wrażenia z użytkowania byłyby podobne. Są 

jednak dwie kategorie, w których S6 po prostu miażdży iPhone’a: ekran i aparat.

Wyświetlacz w modelach z linii Galaxy od zawsze przyciągał wzrok. Wysoka rozdzielczość, duża 

powierzchnia i mocno przesadzone kolory w Super AMOLED-ach – to nie nowość. S6 wpada 

w każdą z tych kategorii: na 5,1 cala producent upchnął rozdzielczość 2560 x 1400 (powodzenia 

w znalezieniu tapety, która nie jest rozmazana). Kolory faktycznie mogą niekoniecznie się pokry-

wać z paletą RGB, ale w swoim życiu spotkałem dokładnie dwie osoby, które by się tym przejmo-

wały. Dla większości liczy się, że barwy na Super AMOLED są ładne, a czerń prawdziwa. 

Oczywiście, obie te osoby zajmują się fotografią i będą argumentować, że na S6 nie ma możli-

wości podglądu, jak faktycznie wyszło nam dane zdjęcie. Tym również nie ma co się przejmo-

wać, bo aparat w Galaxy S6 miażdży absolutnie wszystko, co można dostać na rynku (no, może 

poza iPhone’em 6S, ale w chwili pisania tej recenzji nie miałem do niego dostępu). Rozdzielczość 

16 Mpix, jasny obiektyw i opcja korzystania z manualnych ustawień sprawiają, że Samsunga czę-

sto wyciągałem z kieszeni – szczególnie wieczorami.

Taki więc jest Galaxy S6 z perspektywy użytkownika iPhone’a. Lepszy sprzętowo, ale pozba-

wiony integracji z usługami Apple, a to może boleć najbardziej. Jeśli jednak nie korzystasz 

z Handoff czy AirDropa, a iOS zaczyna cię irytować, warto zainteresować się S6, bo to zdecydo-

wanie najlepszy telefon z Androidem, który można kupić. Fani dawnych Galaxy S z pewnością 

sięgną po wspomnianego przeze mnie G4, który pozwala na wyjęcie baterii czy dorzucenie 

karty pamięci, ale dla nas, przyzwyczajonych do ograniczeń iPhone’a, Samsung jest naprawdę 

świetną alternatywą.
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mikeyziel

Samsung Galaxy S6         
        

• Design: 6/6

• Jakość wykonania: 6/6

• Oprogramowanie: 5/6

• Wydajność: 6/6

http://www.twitter.com/mikeyziel
http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
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FITBIT SURGE 
I CHARGE HR

Fitbit Surge i Charge HR

Rynek technologii ubieralnej coraz bardziej się rozrasta i niewątpliwie spory udział 

w napędzeniu tego rynku ma Apple Watch – bodajże najlepiej wykonane urządzenie 

od strony użytych materiałów oraz procesu produkcji na rynku. Nie oznacza to jednak, 

że pozostali gracze się poddali – Fitbit prawdopodobnie (bo na podstawie szacunków) 

sprzedaje obecnie najwięcej akcesoriów fitnessowych, a ich portfolio niedawno 

powiększyło się o trzech nowych członków – dwóch z nich używam od miesiąca.

WOJTEK PIETRUSIEWICZ
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Do testów otrzymałem dwa modele, oba wyposażone w czujniki pomiaru tętna, oparte na 

podobnych rozwiązaniach, jak wiele produktów konkurencyjnych – wbudowane są w spód 

urządzenia i dokonują pomiaru na nadgarstku. Ta metoda prawdopodobnie jest nieznacznie 

mniej dokładna niż bezpośrednio na klatce piersiowej, ale nie są to produkty przeznaczone 

dla zawodowców. Z moich testów wynika, że dokładność obu modeli – Charge HR i Surge 

– jest na tyle duża, i notabene bardzo zbliżona do wyników Apple Watcha, że nie mam do 

niej większych zastrzeżeń.

Charge HR
Model z przydomkiem HR różni się od tańszego Charge’a dwoma rzeczami – ma pasek zapinany 

podobnie jak tradycyjny zegarek oraz ma wspomniany czujnik pomiaru tętna. W moim przypadku, 

gdy na lewym nadgarstku cały czas noszę Apple Watcha dla porównania wyników, to pierwsze 

uważam za minus – bardziej podoba mi się zatrzask w zwykłym Charge niż zapięcie zegarkowe. 

Osobom noszącym go jako jedyne urządzenie zapewne nie będzie to przeszkadzało…

Kwestię wyglądu pozostawię do oceny każdemu z osobna – gusta mamy w końcu różne 

i jedni się w nim zakochają, a inni niekoniecznie. Osobiście jednak wolałbym, by guma, z któ-

rego wykonano Charge’a HR, była bardziej zbliżona do tej w Garminie vivofit 2 – jest po pro-

stu przyjemniejsza dla oka.

Bardzo pozytywnie, i to wyjątkowo pozytywnie, oceniam ciągły pomiar tętna 24/7. Co ciekawe, 

w aplikacji Fitbit na iPhone’a można go podejrzeć na żywo i obserwować jak zmienia się wykres 
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(nie testowałem wersji androidowej, nie wiem więc, 

czy jest wyposażona w tę funkcję). Pomimo to, urzą-

dzenie wytrzymuje do pięciu dni na jednym łado-

waniu – takie dane podaje Fitbit i w rzeczywistości 

osiągam bardzo zbliżone wyniki. Za pierwszym razem 

komunikat o niskim stanie baterii pojawił się po czte-

rech dniach, za drugim po pięciu, a potem już nie 

zwracałem na to uwagi.

Ciekawostką dla mnie samego był fakt, że za każ-

dym razem, gdy podłączałem Charge’a do łado-

wania, bolało mnie serce, że stracę kilka godzin 

pomiaru. Oczywiście w przenośni…

Surge
Wyjątkową funkcją produktów Fitbit jest wspo-

mniany ciągły pomiar tętna. Surge do tego dodaje 

jeszcze możliwość rejestrowania treningów, space-

rów i innych biegów – za pomocą GPS-a. Niestety, ta 

czynność kończy się źle dla baterii, ale dokładność 

urządzenia jest bardzo zbliżona do wyników, jakie 

osiągnąłem iPhonem w kieszeni – pysznie! Trasę 

można za pomocą serwisu WWW Fitbita później 

wyciągnąć jako plik TCX, co zapewne wielu osobom 

się spodoba.

Pewnego dnia w zeszłym tygodniu, udałem się na 

dwuipółgodzinny spacer. Na lewym nadgarstku mia-

łem Apple Watcha (który czerpał dane z GPS-a iPho-

ne’a spoczywającego w kieszeni), a na prawym 

Surge’a. Oba założyłem rano, około 6:00, i nie zdej-

mowałem ich do wieczora. Około godziny 18:00 

Surge’a musiałem już podłączyć do ładowarki – GPS 

zeżarł mu całą baterię w mig. Apple Watch w tym 

czasie miał jeszcze około 40% ładunku. Taka jest, nie-

stety, cena dokładnego pomiaru trasy i to się prędko 

Fitbit Surge i Charge HR
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nie zmieni – podejrzewam, że to właśnie jest powodem, dla którego Apple Watch nie ma wbu-

dowanego GPS-a. Ale tutaj jednocześnie uwidacznia się przewaga Fitbita dla osób, które chcą 

trenować bez telefonu pod ręką – nie jest po prostu konieczny. A dokładność GPS-u mnie 

zaskoczyła – po tym spacerze różnica wynosiła zaledwie 20 metrów i wynikała zapewne 

z tego, że można rozpocząć pomiar, zanim zegarek złapie sygnał z satelit, tzw. Quick Start.

Powyższe wyniki potwierdziłem również przy okazji kolejnych spacerów czy biegów – nie-

stety, dopóki ktoś nie wynajdzie wyraźnie bardziej oszczędnych układów GPS, dopóty 

będziemy skazani na szukanie gniazdka przed zachodem słońca. Grubo przed nim…

Nie jestem fanem designu Surge’a, a już w szczególności  UI. Na jego ekranie widać piksele, 

a obraz jest czarnobiały – przy smartwatchach typu Apple Watch, Moto 360 czy Samsung 

Gear S2 wyraźnie widać różnicę w technologii. Drugą stroną medalu jest oczywiście fakt, 

że dzięki takiemu zabiegowi bateria starcza na dłużej, co może mieć znaczenie dla wielu 

– Fitbit zapewnia, że Surge wytrzyma do siedmiu dni na jednym ładowaniu, pod warunkiem, 

że nie korzystamy z GPS-a.

Cechy wspólne
Fitbity są wyjątkowe nie tylko z powodu czujników mierzących tętno 24/7, ale również dlatego, 

że nie potrzeba smartfona, by ich używać. Każdy w komplecie otrzymuje małego dongle’a do 

podłączenia do komputera, dzięki czemu synchronizują się automatycznie, gdy znajdziemy 

się w jego zasięgu – raz na około 15 minut, gdy są nowe dane, komputer jest włączony, podłą-

czony do internetu i ma zainstalowany Fitbit Connect. To może być ogromny plus ze względu 

na fakt, że nie musimy korzystać z BT w smartfonie, dzięki czemu oszczędzamy jego baterię.

Niestety po paru tygodniach noszenia obu modeli znalazłem jedną wadę struktury mate-

riału, z którego je wykonano – przyciągają do siebie „farfocle” z ubrań, a jako że Fitbity są 

czarne, to pięknie widać białe niteczki z ciuchów i kurz, który zadomawia się w fakturze 

gumy. Mycie pod wodą nie pomaga – potrzebne jest solidne szczotkowanie.

A skoro już jestem w temacie wody… Producent nie zaleca nawet brania prysznica w żad-

nych z tych dwóch Fitbitów. Nie testowałem ich więc pod tym kątem, obawiając się zalania.

HealthKit
Niestety wszystkie Fitbity mają dla mnie jedną ogromną wadę – nie wspierają HealthKit od 

Apple. Zupełnie nie rozumiem tego posunięcia i tylko to jest dla mnie barierą przed wej-

ściem w ich ekosystem. Mam nadzieję, że wkrótce to wprowadzą.

Fitbit Surge i Charge HR
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Ale dlaczego Apple Health?!
To proste! Fitbit zamyka nas w swoim ekosystemie i zmusza do tego, by wyszukiwać kom-

patybilne z nim urządzenia i je kupować, często pochodzące od producentów trzecich. To 

ogranicza nasze możliwości. Co gorsze, jeśli przesiądziemy się na konkurencję, to w zasa-

dzie stracimy swoje archiwalne dane – da się ja wyciągnąć, ale nie jest to ani wygodne, ani 

praktyczne.

Health jest wyjątkowy dlatego, że jest częścią ekosystemu Apple. Jeśli jakieś akcesorium lub 

aplikacja go wspiera, to może poprosić o dostęp do danych. W przypadku naszej zgody, apli-

kacja będzie nowe dane dostarczała lub odczytywała. Zaletą takiego rozwiązania jest fakt, 

że nie musimy polegać na API firm trzecich – jeśli coś wspiera Health, to nie musi być kompa-

tybilne z niczym innym.

Oto kilka prostych przykładów:
• Dzisiaj używam wagi Withings, która zapisuje od Health codziennie moją wagę. Jutro 

mogę ją wyrzucić i wstawić na jej miejsce inną, a dane pozostaną.

• Mogę zainstalować za rok aplikację, która prześledzi moje dane w Health i na tej podsta-

wie wyciągnie jakieś wnioski. Nie muszę jej przez ten rok używać – od razu mogę jej po 

prostu dać dostęp do danych, które zbieram od dłuższego czasu.

• Jeśli dzisiaj używam Myfitnesspal do spisywania spożywanych kalorii, to jutro mogę wy-

mienić go na coś lepszego, a nowy app odczyta stare dane, jeśli będzie miał taką potrzebę.

Fitbit Surge i Charge HR
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• Dzisiaj mogę używać Jawbone UP do pomiaru 

snu, ale jutro mogę chcieć przesiąść się na Misfit 

Shine – ten nowy tracker będzie miał dostęp do 

archiwum mojego snu.

Fitbit jako jeden z niewielu producentów jeszcze 

nie wspiera Health. Jak już wspominałem wcześniej, 

liczę, że to się zmieni.

Sen
Zarówno Charge HR, jak i Surge, mierzą sen i potra-

fią to robić automatycznie (ale nie dopisują danych 

do Health!). Koniec z czasami, gdy trzeba było tę 

funkcję ręcznie aktywować. Oba wyposażono 

też w budzik, który stara się nas obudzić wibra-

cjami – potwierdzam od razu, że działa to skutecz-

nie. Brakuje mi tylko algorytmów inteligentnego 

budzenia, z jakich korzysta Jawbone UP3, ale ten 

z kolei nie ma ciągłego pomiaru tętna. Ech, te kom-

promisy… Z zaskoczeniem zaobserwowałem, że 

mając Fitbita na ręku, bardziej się wysypiałem niż 

bez niego. Trudno mi nawet określić, z czego to 

wynikało, ale być może akurat w powietrzu kurso-

wały dobre prądy. Bardzo chciałbym jednak móc 

ustawić sobie to okienko, na przykład między 5:30 

a 6:00 rano, żeby Fitbit obudził mnie w optymalnym 

momencie. Do dzisiaj świetnie to wspominam.

Konkurencja oraz wady i zalety
Rynek trackerów fitnessowych jest dzisiaj naprawdę 

zaskakująco obszerny – każdy chce kawałek tego 

tortu. Muszę przyznać, że gdyby nie powyższa 

wada z brakiem wsparcia dla Health, która dla mnie 

jest bardzo istotna (ale dla Ciebie czytelniku może 

niekoniecznie) to określiłbym model Charge HR naj-

lepszym fitnessowym trackerem na rynku. Brakuje 

mu też fajniejszego paska z tańszego Charge’a.
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Model Surge z kolei to taka hybryda trackera i smartzegarka. Nie zrobił na mnie 

specjalnie dużego wrażenia, ale to obecnie jeden z niewielu gadżetów wspierają-

cych pomiar tętna na nadgarstku i posiadający GPS. Szkoda tylko, że tego ostat-

niego nie dodali do Charge’a HR – jest znacznie zgrabniejszy, podczas gdy Surge 

jest wyraźnie większy niż Apple Watch. Nie jest też urządzeniem, które założył-

bym do garnituru. A Jawbone’a już tak…

Zatem podsumowując rynek moim subiektywnym okiem:

• Najlepszy tracker bez GPS i bez wsparcia dla Health, ale z pomiarem tętna na 

nadgarstku: Charge HR.

• Najlepszy tracker kroków i snu, bez pomiaru tętna i GPS, ze wsparciem Health: 

Jawbone UP2 (jest też przy okazji najładniejszy).

• Najlepszy tracker z niezależnym wsparciem dla pulsometru na klatkę piersio-

wą: Garmin vivofit 2.

• Najlepsza hybryda trackera ze smartwatchem, GPS-em i bez wsparcia dla He-

alth: Surge.

Jak widzicie, nie ma w tej chwili idealnego rozwiązania – każdy wybór będzie 

kompromisem. Jeśli jednak przełkniecie sportowy design Fitbitów oraz brak 

wsparcia dla Health, to nie powinniście się na nich zawieść – to solidne produkty.

Dystrybucją produktów Fitbit w Polsce zajmuje się firma Alstor, a znajdziecie je 

na półkach dobrze znanych Wam polskich resellerów, takich jak iMad, iSpot czy 

Cortland, oraz wielu innych – pełną ich listę znajdziecie tutaj.

morid1n

Fitbit Charge HR              

• Design: 4/6

• Jakość wykonania: 5/6

• Oprogramowanie: 4/6

• Wydajność: 6/6

Cena: 559PLN

Fitbit Surge             

• Design: 3/6

• Jakość wykonania: 4/6

• Oprogramowanie: 4/6

• Wydajność: 5/6

Cena: 1099PLN

Fitbit Surge i Charge HR

http://www.alstor.pl/
http://www.icorner.pl/gdzie-kupic/
http://www.twitter.com/morid1n
http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
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WD MY CLOUD EX2 
– DWUDYSKOWY NAS DO DOMU

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

WD My Cloud EX2 – dwudyskowy NAS do domu

Bezpieczeństwa naszych danych w wielu sytuacjach nie da się wycenić. Dla przykładu 

moje zdjęcia są dla mnie bezcenne i nie wiem, co bym zrobił, gdybym je utracił. Może 

niekoniecznie pchnęłoby mnie to do samobójstwa, ale do depresji już być może tak. 

Dlatego mam trzy różne backupy wszystkich moich danych, a, kto wie, niedługo może 

będę miał czwarty.
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W pudełku
W pudełku otrzymujemy tylko to, co niezbędne 

– kabel ethernet, zasilacz, papierologię oraz 

samego NAS-a. Ten ostatni można zamówić 

w pięciu różnych konfiguracjach. Najtańsza opcja 

jest bez dysków i należy nabyć we własnym 

zakresie – WD dysponuje listą kompatybilnych 

dysków, również innych producentów. Można 

też skusić się na modele z dwoma dyskami WD 

RED o sumarycznej pojemności 4, 6, 8 lub 12 TB 

– pojedynczy dysk ma oczywiście połowę tej 

pojemności.

Nie wiem, który raz napiszę te słowa, ale bardzo 

proszę wszystkich producentów o zamykanie 

zasilacza wewnątrz obudowy – nie ma nic bar-

dziej irytującego niż kolejna cegła pod biurkiem 

(lub na nim!), nawet jeśli ma wbudowaną wtyczkę 

do gniazdka.

RAID
NAS-y, DAS-y i inne tego typu rozwiązania sto-

sują więcej niż jeden dysk z trzech powodów. 

Pierwszym jest możliwość ich połączenia w jedną 

całość (RAID 0, stripe), by mieć maksymalnie dużo 

miejsca, które jest widziane przez system opera-

cyjny jako jeden duży dysk. Niestety, wadą tego 

rozwiązania jest to, że jeśli jeden z nich padnie, to 

tracimy wszystkie nasze dane, a większa wydaj-

ność jest jedną z niewielu zalet. Drugą opcją jest 

tak zwany mirror (RAID 1), w którym dane są zapi-

sywane na oba dyski równocześnie, dzięki czemu, 

nawet jeśli jeden z nich padnie, to na drugim 

mamy lustrzaną kopię. System widzi taką parę 

dysków jako jeden, a wadą tego rozwiązania jest 

utrata połowy dostępnego miejsca oraz niższa 

WD My Cloud EX2 – dwudyskowy NAS do domu
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wydajność NAS-a. Trzecią możliwością jest zasto-

sowanie JBOD (Just A Bunch of Disks, „po prostu 

kilka dysków”), gdzie są one niezależne od siebie 

i widziane przez system jako osobne woluminy.

Osobiście gorąco polecam stosowanie RAID 1, 

aby w razie awarii dysku mieć kopię danych. 

Wyjątkiem jest sytuacja, w której dysk jest wyko-

rzystywany jako kolejny backup i utrata danych 

nie spowoduje ataku serca.

Software
My Cloud EX2, w odróżnieniu od wielu innych 

producentów, ma specjalne oprogramowanie 

dla OS X (i Windows). Nie jest, niestety, idealne 

i wadą takiego rozwiązania są potencjalne pro-

blemy z oczekiwaniem na wersję dostosowaną 

do nowszego systemu operacyjnego. Na szczę-

ście można po prostu polegać na łączeniu się 

z NAS-em za pomocą narzędzi wbudowanych 

w OS X.

Funkcje prywatnej chmury już opisywałem przy 

okazji modelu EX4 od WD i niewiele się zmie-

niło. Jest to w każdym razie bardzo ciekawe roz-

wiązanie dla osób, które chcą mieć całkowitą 

kontrolę nad własnymi danymi, a jednocześnie 

dostęp do nich ze wszystkich swoich urządzeń, 

w tym z iOS-a. EX2 wspiera też zdalne backupo-

wanie po internecie na inne EX2 lub EX4, dzięki 

czemu dodatkowo można ochronić dane przed 

kradzieżą, pożarem czy zalaniem (odpukałem 

w niemalowane!). Można też wybrać backup do 

ElephantDrive lub Amazon S3, lub ostatecznie na 

własny serwer po FTP.

Osobiście gorąco polecam 
stosowanie RAID 1, aby w razie 
awarii dysku mieć kopię danych. 
Wyjątkiem jest sytuacja, w której 
dysk jest wykorzystywany jako 
kolejny backup i utrata danych nie 
spowoduje ataku serca.

WD My Cloud EX2 – dwudyskowy NAS do domu
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WD dodatkowo wspiera aplikacje uruchamiane bezpośrednio na samym EX2. Kolekcja 

nie jest tak bogata, jak u naszych dalekowschodnich sąsiadów, ale najważniejsze pozycje 

są: PLEX, FTP, P2P dla torrentów, wsparcie dla Dropboxa, Wordpressa i więcej. Dzięki nim 

nasz NAS może stać się małym sieciowym komputerem, a najczęstsze zastosowanie widzę 

w kwestiach podawania plików wideo po DLNA/uPNP.

EX2 wspiera również iSCSI, który pozwala OS X widzieć dysk sieciowy, jakby był podłączony 

do niego fizycznie. Niestety, tu pojawia się problem software’owy dla systemu operacyjnego 

Apple – lepsze wsparcie w tym zakresie oferuje Windows – nie testowałem więc takiej możli-

wości, choć niezwykle mnie korci, by to zrobić.

Macuserzy otrzymują za to inny powód do zadowolenia – WD wspiera Time Machine, 

można więc spokojnie skusić się na połączenie dysków w EX2 w stripe (RAID 0) i następnie 

wykorzystać ich pełną powierzchnię dla backupu wszystkich Maców w domu (lub pracy).

Ceny
Oficjalne ceny brutto przedstawiają się 

następująco:

EX2 bez dysków – 825 PLN

EX2 4 TB – 1323 PLN

EX2 6 TB – 1613 PLN

EX2 8 TB – 2152 PLN

EX2 12 TB – 3810 PLN

Jeśli jednak dobrze poszukacie, a to 

nie powinno być trudne, to znajdziecie 

je w sporo niższych cenach w różnych 

zakątkach polskiego internetu.

WD My Cloud EX2 – dwudyskowy NAS do domu

morid1n

WD My Cloud EX2             

• Design: 5/6

• Jakość wykonania: 5/6

• Oprogramowanie: 4/6

• Wydajność: 5/6

Dane techniczne:
• Producent: WD

• Model: My Cloud EX2

• Wersje: 0 TB, 4 TB, 6 TB, 8 TB, 12 TB

• Złącza: Ethernet, USB 3.0 (x2), 
zasilanie, Kensington

• Wymiary: 171,45 x 99,06 x 
154,94 mm (wys. x dł. x szer.)

• Procesor: 1.2 GHz

• Pamięć: 512 MB

• System plików: NTFS, FAT, 
HFS+, EXT2, EXT3, EXT4

• RAID: 0, 1, JBOD

• Wiatrak: 35 mm, 9500 RPM

• Backup: Wsparcie dla Time Machine

http://www.twitter.com/morid1n
http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
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GRY I PROGRAMY Z APP STORE
NORBERT CAŁA

Grainee ma nam pomóc skupić się na „właściwych” zajęciach 

w kontekście ilości poświęconego czasu. Kolorowe kulki reprezentują 

czasochłonne zajęcia. Każdą kulkę można opisać nazwą wykonywanej 

czynności, kolorem i ikoną. Dodatkowo można określić jednostkę tego, 

co zyskuje użytkownik, wykonując czynność reprezentowaną przez 

kulkę oraz ile tego zyskuje na godzinę. Grainee kalkuluje, co zyskujemy 

i wyświetla to na kulkach. Kiedy użytkownik poświęca na coś swój 

czas – aktywuje stosowną kulką pojedynczym tapnięciem i zaczyna 

się liczenie. Zastosowań może być tak wiele, ile jest czynności, które 

wykonujemy w naszym życiu. Aplikacja posiada wersję na Apple Watch. 

Cena: 0,00 Euro          Pobierz

GRAINEE

System watchOS 2 przynosi zupełnie nowe życie naszemu zegarkowi. 

Aplikacje mogą teraz działać bezpośrednio na zegarku i mogą 

korzystać z czujników smartwatcha. Jedną z pierwszych aplikacji jest 

Sleep++, która pozwala monitorować nasz sen. Oczywiście musimy 

mieć zegarek na ręku. Obsługa programu jest prosta, klikamy „Start 

Sleeping” i kładziemy się spać, rano zaś klikamy „Stop Sleeping”. 

W rezultacie otrzymujemy analizę snu i widzimy, jak często i kiedy 

się przebudzaliśmy. Aplikacja jest zgodna z HealthKit i wysyła dane 

do aplikacji Zdrowie. W czasie siedmiogodzinnego snu naładowanie 

baterii w zegarku spadnie o około 15%

Cena: 0,00 Euro          Pobierz

SLEEP++

https://itunes.apple.com/gb/app/grainee/id1006601956?mt=8=11lHMT
https://itunes.apple.com/gb/app/sleep++/id1038440371?mt=8=11lHMT


   /   PROGRAMY   /   165Gry i programy z App Store

Kolejną nowością związaną z watchOS 2 jest możliwość dodawania 

do cyferblatów zegara komplikacji, czyli elementów pochodzących 

od zewnętrznych aplikacji. Jedną z aplikacji, która pozwala na 

dodawanie komplikacji jest iTranslate, czyli świetne narzędzie 

do tłumaczenia fraz między językami. W przypadku iTranslate 

komplikacja może wyświetlać automatycznie tłumaczone frazy 

zależne od godziny i naszego położenia, może też wyświetlać 

przycisk do wywołania tłumacza, któremu wystarczy podyktować 

zdanie do przetłumaczenia. Aplikacja działa bardzo szybko i warto 

ją mieć na zegarku, jeśli dużo podróżujemy. 

Cena: 0,00 Euro          Pobierz

iTRANSLATE

Do zbierania różnych punktów w programach lojalnościowych 

jesteśmy od dawna przyzwyczajeni. Punkty Pełne Dobra to podobny 

program, ale łączący w sobie możliwość zbierania punktów 

niezależnie od tego, gdzie kupujemy produkty lub usługi, oraz 

możliwość przeznaczania punktów na „coś dobrego”. Może być to 

dbanie o środowisko, posiłek dla dziecka, wsparcie bezdomnych 

zwierząt. To my decydujemy, który obszar chcemy wspierać.   

Jak dodać punkty? Wystarczy zrobić zdjęcie paragonowi, jeśli są na 

nim produkty, które biorą udział w akcji, to do naszego konta zostaną 

dopisane punkty. Pełna lista na punktypelnedobra.pl.

Cena: 0,00 Euro          Pobierz

PUNKTY PEŁNE DOBRA

https://itunes.apple.com/gb/app/itranslate-translator-dictionary/id288113403?mt=8=11lHMT
https://itunes.apple.com/gb/app/punkty-pe-ne-dobra/id1024982776?mt=8=11lHMT
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norbertcala

Odkąd smartfony mają dużą moc obliczeniową, można je 

wykorzystać do produkowania wirtualnych światów. Aby w nie 

wejść, potrzebujemy prostego akcesorium, w które wkładamy 

telefon i zakładamy je na głowę. Mogą to być właśnie okulary 

Homido lub inne podobne, są nawet takie, które możemy zrobić 

sami. Homido Center to miejsce, w którym znajdziemy różne, 

podzielone na kategorie aplikacje wspierające tego typu akcesoria. 

Są tam gry z podziałem na kategorie, są filmy 3D, filmy 360 stopni. 

W AppStore nie ma podobnego podziału, jeśli więc macie takie 

akcesorium, to powinniście mieć także tę aplikację. 

Cena: 0,00 Euro          Pobierz

HOMIDO CENTER

iOS 9 wprowadza możliwość dodawania do Safari content 

blockerów; dzięki nim możemy blokować przede wszystkim reklamy, 

ale też narzędzia śledzące, widgety Facebooka, Twittera, treści dla 

dorosłych itp. Programów tego typu w AppStore pojawiło się bardzo 

dużo. Większość jest bezpłatna, ale oferują ograniczone możliwości. 

Najlepszy wydaje się 1Blocker, który za pomocą jednego przycisku 

blokuje wszystkie treści i robi to bardzo dobrze. Wersja darmowa 

pozwala na blokowanie jednej kategorii, na przykład reklam, 

w aplikacji za 2,99 euro możemy kupić wersję blokującą na raz 

wszystkie treści, których nie chcemy oglądać.

Cena: 0,00 Euro          Pobierz

1BLOCKER

http://www.twitter.com/norbertcala
https://itunes.apple.com/gb/app/homido-center/id942928960?mt=8=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/1blocker-block-ads-tracking/id1025729002?mt=8=11lHMT


https://itunes.apple.com/pl/app/odkrywamy-kenia-2012/id878653220?mt=8&at=10lHvd
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iOS 9 I ZDJĘCIA
MACIEJ SKRZYPCZAK

iOS 9 przynosi wiele zmian. Część z nich dotyczy aplikacji Zdjęcia. Oto dwie najważniejsze.

1. Dwa nowe albumy

Jeśli ktokolwiek z Was przygotowy-

wał materiały w stylu podobnym 

do trików w tym dziale, to wie, że 

po zrobieniu zrzutów ekranu trzeba 

było je później znaleźć w głów-

nym albumie. Odnalezienie ich 

w gąszczu innych zdjęć mogło zająć 

chwilę. W iOS 9 tego problemu 

już nie ma, ponieważ zaimple-

mentowano nowy album – Zrzuty 

ekranu. To samo zresztą tyczy się 

innego rodzaju zdjęć, mianowicie 

robionych przy pomocy aparatu 

FaceTime, czyli tego, którego znaj-

dziemy na przedzie naszych iUrzą-

dzeń. Takie fotki znajdziemy teraz 

w albumie Selfie. Oczywiście w dal-

szym ciągu wszystkie zrzuty ekranu 

i selfie znajdziemy w ogólnym fol-

derze Wszystkie zdjęcia.

iOS 9 i zdjęcia
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2. Zaznaczanie zdjęć
Załóżmy teraz inny sce-

nariusz. Mamy kilkadzie-

siąt zdjęć, które chcemy 

wysłać komuś mailem. 

Do tej pory wiązało się 

to z mozolnym zazna-

czaniem każdej foto-

grafii z osobna. Całe 

szczęście iOS 9 wnosi 

zmiany i w tym zakresie, 

oczywiście na lepsze.

Obecnie wystarczy, że 

w albumie dotkniemy 

przycisk Wybierz, 

a następnie dotykamy 

i przytrzymujemy zdję-

cie, od którego przesu-

wamy palcem najpierw 

w lewą lub prawą stronę, 

a potem w zależności od 

potrzeb w dół lub górę. 

Dzięki temu błyskawicznie 

zaznaczymy dużą liczbę 

zdjęć. Działa to nawet 

w przypadku, gdy chcemy 

zaznaczyć więcej, niż mieści się na jednym ekranie 

– po prostu dojeżdżamy do górnej lub dolnej kra-

wędzi ekranu iUrządzenia i czekamy, aż zacznie się 

przewijać.

mcskrzypczak

iOS 9 i zdjęcia

http://www.twitter.com/mcskrzypczak
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#LIFEHACKER
JAK NIE DAĆ SIĘ OSZUKAĆ NA AUKCJACH 
INTERNETOWYCH

KINGA OCHENDOWSKA

Aukcje internetowe i sklepy online to coraz bardziej oczywiste miejsca, w których robimy 

zakupy. Wraz ze wzrostem ich popularności rośnie też rzesza zawiedzionych klientów.

Zakupy w internecie robię od lat. Wiele lat temu używałam polskiego serwisu Allegro, jesz-

cze w czasach, kiedy zakupy w internecie nie były takie oczywiste. Kupowanie w internecie jest 

wygodne – nie trzeba wychodzić z domu, a przesyłkę przyniesie nam listonosz. Warto jednak 

pamiętać, że są pewne zasady, do których powinniśmy się stosować, jeśli chcemy oszczędzić sobie 

stresu i nie stracić pieniędzy.

Poniżej znajdziecie kilka rad, które pomogą Wam właściwie ocenić sprzedawcę i interesujący Was 

przedmiot. Bo internet bywa zwodniczy i warto zabezpieczyć się przed przykrą niespodzianką.

1.  Sprawdź sprzedawcę
Wszystkie portale aukcyjne oferują systemy oceny osób sprzedających. Zamiast kierować się 

ilością lub kolorem „znaczków”, kliknij nazwę sprzedawcy i sprawdź, jakie komentarze uzyskał 

w jednym miesiącu. Raz na jakiś czas każdemu zdarza się złapać „negatywa” albo „neutrala”, 

zwłaszcza jeśli transakcje idą w tysiące, co nie jest dzisiaj rzeczą niespotykaną. Przeczytaj ostat-

nie komentarze i oceń, czy zgodnie ze zdrowym rozsądkiem zażalenia klientów mają sens, czy są 

tylko wynikiem niezrozumienia zasad kupowania w internecie. Zwracaj uwagę na komentarze, 

które otrzymał „Jako sprzedawca”, nie „Jako kupujący”. Niekiedy nieuczciwi sprzedawcy kupują na 

aukcjach dużo drobnych przedmiotów, żeby zapewnić sobie pozorną wiarygodność.

2. Dokładnie przeczytaj opis produktu
Kupując w internecie, nie mamy możliwości dokładnego obejrzenia przedmiotu aukcji, a zdjęcia 

mogą być zwodnicze. Czytając, zwróć uwagę na wymiary, jeśli takie są podane. W przypadku, gdy 

nie możesz sobie ich wyobrazić, użyj linijki lub miarki. Zwracaj uwagę na opis koloru, który może róż-

nić się od tego na zdjęciu. Zastanów się też nad tym, czego sprzedawca nie napisał, chociaż logicz-
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nie powinno znaleźć się w opisie. Czasem zdarza się lapidarny opis, ze względu na brak literackich 

zdolności sprzedającego, może się jednak okazać, że brak informacji ukrywa wady przedmiotu.

3. Zadawaj pytania
Jeśli masz wątpliwości, zadawaj pytania. Zadawanie pytań sprawdza również rodzaj komunikacji 

ze sprzedającym. Osoba, która rzetelnie wystawia przedmiot na aukcji, nie będzie miała proble-

mów z odpowiadaniem na pytania potencjalnego kupującego. Oczywiście należy być rozsądnym 

– odpowiedź nie musi nadejść w ciągu pięciu minut – w końcu ludzie pracują i zajmują się swoimi 

sprawami. Jeśli jednak sprzedający nie odpowiada w ciągu 24 godzin, a w opisie nie ma informa-

cji, że na przykład wyjeżdża na urlop albo weekend, lepiej nie angażować się w transakcję.

4. Sprawdzaj numery
Kupując sprzęt elektroniczny, poproś o numer seryjny lub IMEI, w zależności od tego, czy przed-

miotem aukcji jest komputer, telefon czy sprzęt fotograficzny. To nie jest nadgorliwość, tylko 

upewnianie się , że sprzęt pochodzi z legalnego źródła. Nikt nie chce mieć w domu sprzętu, 

który „wypadł” komuś z kieszeni albo został „znaleziony na ławce w parku”. Zwykle problemów 

doświadcza kupujący, a sprzedawca znika i szukaj wiatru w polu.

5. Nie kupuj podejrzanie tanich przedmiotów
Wyjątkowo niska cena bywa kusząca, ale prawdziwe okazje zdarzają się bardzo rzadko. Gdy 

oferowany przedmiot ma bardzo zaniżoną cenę, oznacza to zwykle, że albo jest wadliwy, albo 

pochodzi z nielegalnego źródła, albo nie istnieje. Lepiej zapłacić więcej i mieć spokojną głowę. Na 

portalach informacyjnych aż roi się od oszukanych klientów, którzy kupili „bardzo okazyjny” tele-

fon czy komputer i nigdy nie zobaczyli go na oczy.

6. Reklamacje zgłaszaj przez stosowne centrum rozwiązywania 
problemów
Większość serwisów aukcyjnych oferuje zarówno ubezpieczenie transakcji, jak i centrum roz-

wiązywania dysput między sprzedającym a kupującym. Jeśli przesyłka nie pojawiła się u Ciebie 

w oznaczonym terminie, skontaktuj się ze sprzedającym i poproś o wyjaśnienia. Jeśli widzisz, że 

nie odpowiada albo „kluczy”, złóż reklamację. Jest duża szansa, że odzyskasz pieniądze, które 

zapłaciłeś za wadliwy lub niedostarczony przedmiot. Należy się jednak uzbroić w cierpliwość, bo 

procedura ta może potrwać. Poza wysłuchaniem twojej opinii właściciel portalu musi skontak-

tować się z drugą stroną i wysłuchać jej wersji wydarzeń, po czym ocenić sytuację i ponownie 

skontaktować się z Tobą. Czas, jaki strony mają na udzielenie odpowiedzi, powinien być zawarty 

w regulaminie, który warto przeczytać przed skorzystaniem z portalu.

Bezpiecznych zakupów! santee76

#lifehacker - Jak nie dać się oszukać na aukcjach  nternetowych

http://www.twitter.com/santee76
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PEBBLE TIME I NOWOŚCI 
W OPROGRAMOWANIU

MACIEJ SKRZYPCZAK

We wrześniu pojawiła się aktualizacja oprogramowania Pebble Time do wersji 3.4, 

w której pojawiły się dwie nowe, ciekawe opcje.

Quiet Time
Co prawda już w klasycznej wersji oprogramowania Pebble można było ustawić tryb „Nie 

przeszkadzać”, ale wprowadzona aktualizacja daje pod tym względem więcej możliwości.

Wcześniej mieliśmy możliwość na sztywno ustawić, w jakich godzinach nie chcemy być nie-

pokojeni przez powiadomienia przychodzące na zegarek. Teraz możemy jeszcze lepiej skon-

figurować działanie funkcji nazywanej Quiet Time. Po pierwsze, możemy ręcznie uruchomić 

bądź dezaktywować tę funkcję. Mamy na to dwa sposoby – albo przez przejście do usta-

wień, albo dłuższe przytrzymanie przycisku cofania, co oczywiście jest o wiele szybsze.
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Oprócz tego Quiet Time może aktywować się automatycznie na podstawie kilku kryteriów: 

w trakcie wydarzenia zapisanego w kalendarzu, w dni robocze – w określonych godzinach 

oraz analogicznie w weekend.

Dodatkowo mamy możliwość wyboru, czy wyciszane mają być wszystkie powiadomienia, 

czy zezwolimy tylko na informacje o połączeniach przychodzących.

Tryb Stand-By
Chociaż Pebble Time należy do tych smartzegarków, które najdłużej trzymają na jednym 

ładowaniu baterii, nic nie stoi na przeszkodzie, by jeszcze to poprawić.

Taką właśnie możliwość daje nowy tryb – Stand-By, którego zadaniem jest wyłączenie 

Bluetooth, gdy nie ruszamy Pebble przez dłużej niż 30 minut. W tym stanie zegarek ma 

pobierać aż 50% mniej energii.

Tryb Stand-By jest na razie w fazie eksperymentów, dlatego jest domyślnie wyłączony. Aby 

go jednak aktywować, musimy przejść do ustawień – Settings, wybrać System, a na końcu 

przełączyć Stand-By Mode z Off na On.

Źródło: Pebble Blog

mcskrzypczak

https://blog.getpebble.com/2015/09/09/fw3-4/
http://www.twitter.com/mcskrzypczak
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Szalone, ale jedynie na początku. Postanowiłem skonfigurować komputer od zera, bez przy-

wracania go z TimeMachine. Zalogowałem się więc do iCloud, do Dropboxa i… to wystar-

czyło. Miałem wszystkie dane, łącznie ze zdjęciami (bo są w chmurze), muzyką (również 

w chmurze), archiwum tekstów (tak, też w chmurze) i obszerną bibliotekę czasopism związa-

nych z moją branżą (pewnie domyślacie się, gdzie się znajduje). Większe pliki, takie jak filmy, 

trzymam na dysku sieciowym. Nie potrzebuję ich poza domem, więc nie ma potrzeby, bym 

w ogóle miał je na dysku komputera. Razem działa to całkiem fajnie w 99% przypadków. 

Ten ostatni, jeden mały procent bywa jednak upierdliwy, a bierze się stąd, że nowy MacBook 

ma, nie licząc złącza minijack, tylko jeden port, na dodatek niezbyt popularny. Z czasem ta 

sytuacja z pewnością się zmieni; podejrzewam, że za kilka lat większość użytkowników zre-

zygnuje w ogóle z nośników fizycznych, niemniej jednak obecnie są wciąż wykorzystywane. 

Zebrałem więc kilka rozwiązań, które pozwolą przetrwać ten okres przejściowy.

Kingston DataTraveler microDuo 3C
Podstawowy nośnik danych to obecnie pendrive. 

MacBook jest o tyle problematyczny, że, owszem, 

ma port USB, ale w standardzie C, a nie powszech-

nym A, w związku z czym nie sposób podłączyć do 

niego niemal każdego pendrive’a. Niemal, bo jed-

nak na rynku jest już kilka rozwiązań, które są kom-

patybilne zarówno ze „starym”, jak i z „nowym” USB. 

Życie z MacBookiem, życie bez złącz

ŻYCIE Z MACBOOKIEM, 
ŻYCIE BEZ ZŁĄCZ

PAWEŁ HAĆ

Po przeanalizowaniu swoich obecnych potrzeb doszedłem do wniosku, że duża moc 

obliczeniowa nie jest mi już potrzebna tak bardzo, jak wtedy, gdy studiowałem. Dużo 

ważniejsza stała się mobilność, dlatego też zdecydowałem się na zmianę komputera na 

MacBooka – urządzenie piękne, lekkie i szalone w swoim zamyśle.
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DataTraveler microDuo 3C jest bardzo mały, wygląda jak dwie połączone ze sobą wtyczki. 

USB-C ma zatyczkę, z niewiadomych powodów zabrakło jej natomiast po drugiej stronie. 

Znalazło się za to miejsce na uchwyt na smycz (uwierzcie mi, jeśli nie chcecie go zgubić, 

to musicie ją tam przypiąć). Pomimo mikroskopijnych rozmiarów pendrive ma pojemność 

nawet 64 GB (w sprzedaży jest też model o pojemności 32 GB oraz 16 GB), a na dodatek 

działa bardzo szybko. Nic w tym nadzwyczajnego, jest bowiem kompatybilny ze standar-

dem USB 3.1, oferującym transmisję danych z prędkością do 100 MB/s. W praktyce prędkość 

zapisu w kilku testach wyniosła około 25 MB/s (podczas gdy producent deklaruje jedynie 

15 MB/s), natomiast prędkość odczytu wynosiła już około 90 MB/s (tu specyfikacja wskazuje 

na prędkość do 100 MB/s). Te wyniki są więcej niż zadowalające, zwłaszcza że microDuo 3C 

nie należy do drogich pendrive’ów.

Producent: Kingston
Cena: 16 GB – ok. 40 PLN, 32 GB – ok. 60 PLN, 64 GB – ok. 90 PLN

SanDisk Connect Wireless Stick
Zawsze preferuję rozwiązania uniwersalne, 

w przypadku przenoszenia danych zależy mi 

więc na tym, bym miał do nich dostęp z każdego 

urządzenia. Connect Wireless Stick SanDiska jest pendri-

ve’em, który oprócz klasycznego USB-A, ma też Wi-Fi, może 

więc łączyć się z urządzeniami z iOS oraz z Androidem. Dzięki dedy-

kowanej aplikacji można wrzucać na niego dane oraz je z niego pobierać, 

a także aktualizować oprogramowanie i zmieniać ustawienia sieci bezprzewo-

dowej. Równie dobrze z pendrive’a może też korzystać MacBook, tyle że dostęp do 

jego zasobów jest ograniczony. Jedynym sposobem na przeglądanie i pobieranie danych 

jest interfejs przeglądarkowy. Nie dość, że wygląda fatalnie, to na dodatek nie pozwala 

na dodawanie plików, można jedynie tworzyć nowe katalogi. Domyślam się, że to błąd 

oprogramowania i zostanie szybko naprawiony, obecnie jednak jest to duże ogranicze-

nie. Connect Wireless Stick nie sprawdzi się więc tam, gdzie obustronna wymiana danych 

między wszystkimi urządzeniami jest niezbędna. Nadaje się za to doskonale do zbierania 

danych z urządzeń mobilnych, by udostępnić je później na komputerze – sprawdzi się to 

choćby w przypadku zdjęć, zbieranych z różnych smartfonów.

Producent: SanDisk
Cena: od 29 USD za 16 GB do 99 USD za wersję 64 GB

Życie z MacBookiem, życie bez złącz
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Kingston MobileLite Wireless G2
O uniwersalnym czytniku Kingstona pisałem jeszcze w ubiegłym roku, wtedy jednak opi-

sywałem go jako akcesorium do urządzeń z iOS. Okazuje się, że świetnie współpracuje też 

z MacBookiem, choć nie jest to początkowo oczywiste. Jedną z funkcji MobileLite Wireless 

G2 jest udostępnianie sieci przewodowej przez Wi-Fi, wystarczy podpiąć kabel Ethernet 

i połączyć się z G2, by móc z niej korzystać. To doskonałe rozwiązanie w hotelach, gdzie czę-

sto dostępny jest tylko przewodowy internet. G2 ma jeszcze dwa porty: USB-A oraz czytnik 

kart SD. Aby uzyskać dostęp do podłączonych do nich nośników, należy połączyć się z G2 za 

pośrednictwem Samby (czyli odczytać IP routera i skopiować je do Findera). Pamięć zostaje 

wtedy zamontowana jako dysk zewnętrzny. Takie rozwiązanie jest co prawda nieszczególnie 

szybkie, ale do transferu małych plików (a takie zazwyczaj przenoszone są na pendrive’ach) 

w zupełności wystarcza.

Producent: Kingston
Cena: ok. 100 PLN

Adapter Apple USB-C do USB-A
Pomimo dostępnych pendrive’ów z USB-C oraz czytników, które pozwolą przesłać do 

MacBooka dane z kart SD, a także udostępnią mu internet, wiele urządzeń USB wciąż będzie 

wymagać bezpośredniego połączenia z komputerem. Chodzi tu zarówno o duże dyski 

twarde, jak i o mikrofony, karty dźwiękowe czy bardzo niszowe i specjalistyczne urządzenia. 

W tym przypadku zastosowanie przejściówki jest niestety niezbędne. Sam korzystam z ory-

Życie z MacBookiem, życie bez złącz
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ginalnej przejściówki, sprzedawanej przez Apple, z uwagi jednak na to, że USB-C jest otwar-

tym standardem, z powodzeniem można wybrać model innej firmy i nie martwić się o to, 

czy będzie działać (tak jest choćby z kablami Lightning bez certyfikatu MFi). Zdecydowałem 

się na tę od Apple z uwagi na krótki kabel, dzięki któremu mogę podpiąć do komputera 

nawet grubszego pendrive’a (a przy MacBooku każdy wydaje się monstrualnych rozmia-

rów). Wyceniono ją na 89 złotych, jest więc droga, nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by, 

zamiast niej, wybrać sporo tańszy adapter Incipio, Kanex bądź innej firmy. Mimo to, że port 

USB-A w komputerze wydaje się niezbędny, nie noszę jej ze sobą codziennie – choć korzy-

stam z MacBooka od miesiąca, nie miałem jeszcze potrzeby, by podłączyć do niego żadne 

urządzenie z tym złączem.

Producent: Apple
Cena: 89 PLN

Creative T4 Wireless
MacBook to nie tylko narzędzie 

do pracy; równie często uży-

wam go do słuchania muzyki. 

Co prawda moje głośniki można 

podpiąć do niego przez złącze 

minijack, częściej jednak wyko-

rzystuję to, że mogą też łączyć 

się z nim bezprzewodowo, przez 

Bluetooth. Nie jest to rozwiąza-

nie idealne, zasięg jest bowiem 

dość ograniczony, a jakość dźwięku potrafi być zauważalnie gorsza (choć to nie reguła), podczas 

pracy w domu wynagradza mi to jednak komfortem. Zazwyczaj siedzę przy biurku, ale gdy spę-

dzam przy komputerze więcej niż godzinę, dla wygody przenoszę się z pracą na kanapę bądź 

w inne miejsce. Oczywiście zamiast wspomnianych Creative’ów można korzystać z innych gło-

śników z Bluetooth, sam jednak używam ich od dawna i nie mam do nich żadnych zastrzeżeń.

Producent: Creative
Cena: ok. 900 PLN

Życie z MacBookiem, życie bez złącz
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Apple TV 3
Ostatnio Apple pokazało nową wersję Apple 

TV, z możliwością instalowania aplikacji, 

sterowania za pomocą Siri oraz świetnym, 

bezprzewodowym pilotem. Sam korzy-

stam z tego urządzenia głównie dla AirPlay, 

dostępnego w drugiej, trzeciej i czwartej 

generacji Apple TV. Dzięki temu urządze-

niu mogę przesyłać muzykę do stacjonar-

nego systemu audio, udostępnić ekran oraz 

oglądać filmy (co wymaga jednak bardzo 

szybkiej sieci bezprzewodowej, w przeciw-

nym razie trzeba się liczyć z opóźnieniem 

i spadkami liczby klatek na sekundę). W razie 

potrzeby zabieram je też ze sobą, by zro-

bić prezentację lub pokazać rodzinie zdję-

cia z wakacji. Mogę, owszem, zamiast niego 

używać adaptera, nie daje on jednak tyle 

komfortu co AirPlay.

Producent: Apple
Cena: 369 PLN

pawelhac

Życie z MacBookiem, życie bez złącz

http://www.twitter.com/pawelhac
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KRYPTONIM U.N.C.L.E.
JAN URBANOWICZ

Przyznam szczerze, że czekałem na ten film. Większość z Was zapewne też – choć warunkiem 

jest tu raczej uwielbienie dla twórczości Ritchiego. Kiedy w 1998 roku obejrzałem „Porachunki”, 

a dwa lata później „Przekręt”, wiedziałem, że jego filmy będę oglądał zawsze z wielką przy-

jemnością. Później jednak związał się on z Madonną i małżeństwo nie służyło jego twórczości. 

Wrócił do formy, wraz z dwiema częściami „Sherlocka Holmesa” z Robertem Downeyem Jr. 

Tym razem znów poniekąd cofa się w czasie, choć trochę mniej niż w przypadku słynnego 

detektywa. Akcja „Kryptonim U.N.C.L.E.” rozgrywa się we wczesnych latach sześćdziesiątych 

Guy Ritchie powrócił! Po czterech latach milczenia (od czasów ostatniego „Sherlocka 

Holmesa”) Brytyjczyk w końcu postanowił wprowadzić na ekrany kin swój najnowszy 

film. Widać jednak, że reżyser zmienia styl, jest to jednak bardziej ewolucja niż całkowita 

przemiana. Według mnie trafia on w dziesiątkę.

      

https://youtu.be/QYl53QPWrwE
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ubiegłego wieku. Bohaterami jest dwójka szpiegów – jeden sowiecki, a drugi od 

Wuja Sama. Choć są wrogami, ich agencje łączą się i powierzają im wspólną akcję, 

która jak nietrudno się domyślić, polega na uratowaniu świata. Przy okazji poznają 

piękne kobiety, biorą udział w pościgach i oczywiście szpiegowskich aferach. 

Nie wiem jak Wy, ale ja jestem wielkim fanem Jamesa Bonda. Zwłaszcza tych 

starszych filmów – zaraz będzie premiera najnowszej części serii, a dla mnie 

Daniel Craig to najgorszy Bond w historii. Najnowszy film Ritchiego to w mojej 

opinii hołd złożony starym filmom o przygodach agenta 007. Pomijam już sam 

fakt Zimnej Wojny i tych wszystkich szpiegowskich gadżetów. W filmie jest rów-

nież masa humoru, momentami bardzo przypominającego stare Bondy (choć 

może tu było go nieco więcej). To jest film na luzie, bez niepotrzebnego udawa-

Kryptonim U.N.C.L.E.
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nia, daje akcję, rozrywkę i cieszy oko. Takie 

filmy lubię i dla mnie „Kryptonim…” speł-

nił znakomicie swoje zadanie. Wyszedłem 

z kina bardzo zadowolony. 

Oczywiście, filmu by nie było, gdyby nie 

aktorzy, którzy wcielili się w główne role. 

Dwóch szpiegów zagrali Henry Cavill oraz 

Armie Hammer. Pierwszego doskonale może-

cie znać z roli ostatniego (i nadchodzącego) 

„Supermana”, a ten drugi wystąpił między innymi w „The Social Network” oraz 

w „Jeźdźcu znikąd”. Obaj sprawdzili się w swych rolach znakomicie, a sam Cavill 

byłby według mnie idealnym kandydatem do roli Jamesa Bonda, gdyby produ-

cenci chcieli przy okazji nieco zmniejszyć poważny ton dzisiejszych produkcji. 

Aktor bowiem jest Brytyjczykiem, ma ciemne włosy, obłędnie wygląda w garni-

turze, świetnie sprawdza się w scenach walk i akcji, a co najważniejsze, potrafi być 

również zabawny i to w niewymuszony sposób (w przeciwieństwie do Craiga). 

Jednak największą zaletą filmu nie są ci wspaniali mężczyźni, a wspaniałe 

i piękne kobiety. Alicia Vikander i Elizabeth Debicki były osobami, które najbar-

dziej przyciągały moją uwagę podczas seansu. Nie chodzi to tu jednak wyłącz-

nie o ich zewnętrzne piękno, którego chyba nikt im odmówić nie może, ale 

przede wszystkim o naturalność i rewelacyjne wcielenie się w powierzone im 

role. Vikander (znana z „Ex-Machina”) była znakomita. Już po poprzednich fil-

mach wiedziałem, że ma ona niezwykły talent i z niecierpliwością będę czekał 

na jej kolejne produkcje. Debicki, którą mogliśmy zobaczyć przede wszystkim 

w roli drugoplanowej w „Wielkim Gatsbym”, tutaj również znakomicie wypadła 

– tym razem w roli czarnego charakteru. Zapamiętajcie, proszę, te dwa nazwi-

ska, bo Panie kiedyś będą wchodzić na scenę i odbierać najważniejsze nagrody 

w przemyśle filmowym. 

Kryptonim U.N.C.L.E.

Jednak największą zaletą filmu nie są ci wspaniali mężczyźni, 
a wspaniałe i piękne kobiety.

Kiedy w 1998 roku obejrzałem 
„Porachunki”, a dwa lata później 
„Przekręt”, wiedziałem, że jego 
filmy będę oglądał zawsze 
z wielką przyjemnością.
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Kryptonim U.N.C.L.E.

Nie mogę nie wspomnieć o muzyce, która towarzyszy nam w filmie. Jest znako-

mita. I to zarówno piosenki, jak i muzyka oryginalna. Bardzo dobrze pasowała do 

tego, co oglądałem na ekranie, ale również przyjemnie mi się jej słuchało na kana-

pie w domu czy w podroży na słuchawkach. Ale Guy Ritchie znany jest z tego, że 

zawsze ciekawie dobiera muzykę do swoich filmów. Pod tym względem nic się 

nie zmieniło. 

„Kryptonim U.N.C.L.E.” to znakomity film szpiegowski, a raczej komedia szpiegow-

ska. Jestem świadom tego, że nie jest ona pozbawiona wad, ale spójrzmy praw-

dzie w oczy: filmów bez wad powstało zaledwie kilka w całej historii kina. To jest 

czysta rozrywka, która nie ma być mądra czy realistyczna. Tu się mamy dobrze 

bawić i wyjść z kina w dobrych nastrojach, by później przez resztę piątkowego 

wieczoru, dobrze się bawić ze znajomymi na kolacji czy przy drinku. Dla mnie ide-

alnie tę funkcję wypełnił i mam wrażenie, że większości z Was również przypad-

nie do gustu. Jeśli podobały Wam się inne filmy Ritchiego, to na ten także można 

śmiało poświęcić czas.

http://www.twitter.com/yasiek_
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SICARIO
JAN URBANOWICZ

Dwa lata temu wszedł do kin film „Labirynt” z Hugh Jackmanem oraz Jake’em Gyllenhaalem. 

Pamiętam, że film zrobił na mnie ogromne wrażenie i stałem się jego wielkim fanem. Rok póź-

niej na jednym z festiwali zobaczyłem film „Wróg”, w którym również zagrał Gyllenhaal. W prze-

ciwieństwie do większości widzów i krytyków bardzo polubiłem ten film, gdyż wprowadzał we 

mnie pewien niepokój. Nie wiedziałem do końca, jak powinienem go odebrać i stwierdziłem, 

że podziałał na mnie, a to dobrze. Tym bardziej czekałem na następny film reżysera, choć tutaj 

głównym argumentem było zobaczenie Emily Blunt – o tym, jak ją uwielbiam, pisałem już nie-

Denis Villeneuve w swoim najnowszym filmie wchodzi na wyżyny reżyserskiego 

mistrzostwa, a podlegający mu aktorzy dają z siebie wszystko, udowadniając, że nie 

znaleźli się w Hollywood przez przypadek.

      

https://youtu.be/-Qb0wY3NSwg
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jednokrotnie. Miałem okazję zobaczyć 

film na ponad miesiąc przed oficjalną 

premierą i muszę przyznać, że był to 

jeden z moich najlepszych seansów 

w tym roku. 

Film opowiada historię agentki FBI, 

która zostaje wyznaczona do pomocy 

w specjalnej grupie walczącej z nar-

kotykami na granicy z Meksykiem. 

Młoda funkcjonariuszka nie wie nie-

stety nic o zadaniu, o tym, co ma 

robić, a także czym dokładnie zajmuje 

się cała grupa. Wszystko jest przed nią 

zatajone, ale z czasem coraz bardziej 

zbliża się do prawdy. 

Denis Villeneuve kolejny raz pokazał, 

że staje się mistrzem w budowaniu 

napięcia. Od początku nie wiemy do 

końca, o co w filmie chodzi, a pierw-

sza scena zwiastuje kino bez kompro-

misów. Bardzo powoli dowiadujemy 

się, w jakim kierunku idzie cała histo-

ria, szybko jednak okazuje się, że tylko 

tak nam się wydawało. Scenariusz 

jest przemyślany i nie daje nam chwili 

wytchnienia. Taylor Sheridan, któ-

rego niektórzy mogą kojarzyć z roli 

w serialu „Synowie anarchii”, spisał się 

w roli scenarzysty pierwszorzędnie. 

Również tło samego filmu jest 

mistrzowskie. Muzyka Jóhanna 

Jóhannssona, który już miał możli-

wość współpracy z reżyserem, jest 

Miałem okazję zobaczyć film na ponad 
miesiąc przed oficjalną premierą i muszę 
przyznać, że był to jeden z moich najlepszych 
seansów w tym roku. 
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jedną z najlepszych ścieżek dźwiękowych, jakich słuchałem w ostatnich latach. W genialny spo-

sób łączy ona ze sobą klasyczną nutę i elektronikę, często wprowadzając widza w niepokój. 

Aktorzy. To ich oglądamy na ekranie i to oni najczęściej są powodem, dla którego na dany film 

idziemy (u mnie, jak wspomniałem wcześniej, była to Emily Blunt). Tutaj aktorstwo jest z najwyż-

szej półki i widać, że Villeneuve ma nosa do obsady do swoich filmów. Blunt, Josh Brolin i Benicio 

Del Toro – to czołowa trójka tej produkcji i nie wiem, czy jest sens, abym się teraz w wielu, wielu 

znakach rozpływał nad nimi. Napiszę po prostu, że każdy spełnił się w swojej roli bez zastrzeżeń. 

No, może Del Toro lekko przeszarżował jako „tajemniczy typ”, ale i tak ogląda się go z największą 

przyjemnością. Brolin idealnie pasuje do roli szefa całej operacji, któremu cyniczny uśmieszek 

nie schodzi z twarzy, a guma do żucia z ust nie wypada. Co się zaś tyczy Emily Blunt, to napiszę 

tylko, że tak bardzo chcę, by ta uzdolniona i piękna aktorka dostała w końcu jakiegoś Oscara. 

Może nie za tę rolę, bo raczej nie wpisuje się w normy Akademii, ale nominacja byłaby tu bardzo 

wskazana. A zresztą, co mi tam, napiszę to: chciałbym Oscara dla niej teraz, za tę właśnie rolę. 

Zagrała tu zupełnie inaczej niż w produkcjach wcześniejszych i myślę, że udowodniła, iż może 

być aktorką wszechstronną, która nie boi się wyzwań. Sama rola zagrana bez zająknięcia. Blunt 

od dawna nie jest już „aktoreczką”. To wspaniała Aktorka.

Sicario to płatny zabójca w Meksyku. Czai się, często bardzo długo nas obserwuje, by z ukrycia, 

szybko i pewnie zadać nam śmiertelny cios. Taki właśnie jest Villeneuve i jego „Sicario”. Przez cały 

seans czujemy niepokój, jakby ktoś nas obserwował, mamy przeczucie, że coś jest nie tak, ale nie 

jesteśmy w stanie stwierdzić dokładnie co. I tak, pod sam koniec, dostajemy od reżysera śmier-

telny cios, który nawet nie wiadomo skąd nadszedł. Zostałem na tym seansie zamordowany, ale 

z kina wyszedłem tak żywy, jak rzadko kiedy. 

http://www.twitter.com/yasiek_
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PREMIERY DVD I BLU-RAY 
PAŹDZIERNIK 2015

JAN URBANOWICZ

Każdy, kto mnie zna, wie, że trylogia „Powrót 

do przyszłości” to według mnie najlepsze 

filmy, jakie powstały w historii kinematografii. 

Nie ma lepszych. Zapamiętajcie to! W tym 

roku mija 30 lat od premiery pierwszego 

filmu, a 21 października Marty McFly 

przybędzie do 2015 roku – kto oglądał film, 

ten wie, o co chodzi. A jeśli nie wiecie, to 

możecie zakupić trylogię i się przekonać. 

Wszystkie filmy widziałem osobiście 

niezliczoną ilość razy i przynajmniej dwa–

trzy razy w roku powtarzam całą serię. 

Tym, co jeszcze nie widzieli – zazdroszczę. 

A tymczasem muszę szukać powodu, dla 

którego miałbym nie zakupić kolejnego 

egzemplarza – mam już VHS, DVD, wydanie 

Bluray na 25-lecie, a teraz wydają następny...

POWRÓT DO PRZYSZŁOŚCI – TRYLOGIA. 
EDYCJA NA TRZYDZIESTOLECIE.
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Dwayne Johnson w filmie katastroficznym 

o trzęsieniu ziemi. Osobiście nie widziałem, 

opinie słyszałem różne (raczej złe), ale sądzę, 

że idealnie się sprawdzi na niezobowiązujące 

kino, na któryś z wieczorów na kanapie. 

Zakupię bardziej przy okazji niż w dniu 

premiery i sam się przekonam. Dwayne 

Johnson nie jest taki zły, jakby się ludziom 

wydawało i lubię filmy z jego udziałem. 

Przekonamy się, jako poszło mu tym razem.

SAN ANDREAS

Jeden z najlepszych blockbusterów tego 

roku. Kontynuacja i czwarta część kultowego 

już dzieła Stevena Spielberga o parku, 

w którym możemy oglądać żywe dinozaury. 

Obawiałem się nieco tego filmu, okazał 

się on jednak znakomitym wehikułem 

czasu, który sprawił, że znów poczułem 

się jak dziecko, które ponad dwadzieścia 

lat temu siedziało w kinowym fotelu 

i oglądało te potwory. Colin Trevorrow 

odwalił kawał dobrej roboty i stworzył film, 

który obowiązkowo znajdzie się na moim 

filmowym regale.

JURASSIC WORLD

Premiery DVD i Blu-ray

yasiek_

http://www.twitter.com/yasiek_
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Jeśli zadamy sobie pytanie, kto jest najgorętszym arty-

stą 2015 roku, to odpowiedzi nie musimy długo szukać. 

Bez wątpienia The Weeknd to ten najbardziej hot. Jednak 

dużo bardziej zastanawiająca jest odpowiedź na pytanie, 

dlaczego tak się stało? Skąd ten młody artysta z Kanady 

wziął się na samym szczycie? Jak to możliwe, że tworząc 

muzykę nie aż tak bardzo komercyjną i łatwo przyswa-

jalną, zawojował cały świat? Wydaje mi się, że odpowie-

dzią na te pytania jest po prostu współczesny słuchacz. 

Nowemu pokoleniu, do którego należy, już nie wystarczają proste teksty i oklepane 

schematy muzyczne. The Weeknd jest przykładem na to, że pierwsze miejsca list 

przebojów nie są gniazdem dla popowej, masowej papki z nieskomplikowanymi 

tekstami. Oczywiście, jego komercyjna ścieżka, która w ciągu zaledwie kilku mie-

sięcy zaprowadziła go tak wysoko, dosyć sporo w tym sukcesie pomogła. Super 

seksowny numer wykorzystany w ścieżce muzycznej filmu „Fifty Shades of Grey” 

podkreślił zalety Abla Tesfaye’a, bo tak właściwie nazywa się artysta. Album „Beauty 

Behind the Madness” jest odzwierciedleniem wszystkiego, co do tej pory zapre-

zentował The Weeknd. Tony zmysłowego R&B, dopełnionego elektroniką, otulo-

nego magicznym wokalem Abla. Nie chcę wiedzieć, co czuje moja żona, gdy słyszy 

ten głos. Każdy utwór jest niczym kolejna strona Kamasutry, a gdy dochodzimy do 

finału, to marzymy o powtórce. Moimi faworytami są dwa kawałki. Pierwszy oparty 

na prostym samplu, wyprodukowany przez Kanye Westa - „Tell Your Friends” i drugi, 

bardziej hitowy numer z mocnymi bębnami - „The Hills”. Ten album nie jest rewolu-

cją w muzyce i nie będę do niego wracał latami, ale jeśli tak mają wyglądać pierwsze 

miejsca list przebojów, to jestem zdecydowanie na tak. Już wiem, że mogę spokoj-

nie umierać, wszystko idzie w dobrą stronę. 

CAŁA MUZYKA
JAROSŁAW CAŁA

THE WEEKND
BEAUTY BEHIND THE MADNESS
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Po pierwsze Polska, po drugie Justyna Święs, po trzecie 

U Know Me Records. Powodów jest dużo więcej, ale to 

właśnie te trzy spowodowały, że o tym albumie należy 

pisać. Trzeba mocno wspierać „nasze” projekty - te, które 

spokojnie obroniłby się na całym świecie. Wielka w tym 

zasługa wspomnianej wytwórni U Know Me Records. 

Nie ma na naszej polskiej ziemi ludzi, którzy tak mocno 

kochają dobrą muzykę, że tworząc wytwórnię, idą pod 

prąd. Nie jest łatwo promować i wydawać artystów mniej 

znanych – wszyscy o tym wiedzą. Na szczęście ta sytuacja się zmienia. Przyszło 

nowe pokolenie, a z nim nadchodzą nowe horyzonty i nowe podejście do muzyki. 

I w tym momencie pojawia się Justyna Święs. Młodziutka, niezwykle utalentowana 

dziewczyna, która jest głosem alternatywnego pokolenia. Justyna intensywnie pra-

cuje od początku swojej kariery. Jej duet z Kubą Karasiem w formacji The Dumplings 

został okrzyknięty największą muzyczną sensacją 2014 roku. Później przyszedł czas 

na gościnne, świetne numery z braćmi Waglewskimi, czyli z Fisz Emade Tworzywo. 

Justyna jednak nie zamierza zatrzymywać się i jej kolejny projekt – Rysy – może się 

okazać jeszcze większym sukcesem. Ja w tym wieku robiłem całkiem inne rzeczy 

i nie zamierzam ich wpisywać w CV. Rysy, oprócz młodej Justyny, tworzą doświad-

czeni producenci: Wojtek Urbański i Łukasz Stachurko, lepiej znany jako Sonar Soul. 

Efektem ich współpracy jest elektropopowy, taneczny album Traveler. Lekkie pro-

dukcje i ciekawy wokal to look&feel letnich, warszawskich imprez na paletach. Rysy 

w tym klimacie czują się jak hipster na świeżo wyremontowanej kolarce. Większość 

numerów na Traveler jest po angielsku, co może być paszportem na cały świat 

i myślę, że Rysy dokładnie takie aspiracje mają. Nie zapominają jednak o języku 

ojczystym i w kończącym numerze – „Przyjmij brak” – Justyna Święs i Piotr Zioła 

udowadniają, że elektropop potrafi być piękny po polsku.

RYSY
TRAVELER

calamuzyka

http://www.twitter.com/calamuzyka
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CIASTO JABŁKOWO-DYNIOWE 
Z MASĄ BUDYNIOWĄ
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MAŁGORZATA ŁADA

• 1/2 kg lekko kwaśnych jabłek 

• 1/2 kg dyni

• 15 dkg mąki

• 30 dkg cukru

• 25 dkg masła

• 6 jajek

• 1 łyżeczka proszku do 

pieczenia

• 3 łyżki soku z cytryny

• 1 opakowanie budyniu wani-

liowego lub śmietankowego

• 1 szklanka mleka

• 1 cukier waniliowy

Ciasto
Do mąki dodać proszek do pieczenia, 15 dkg masła, 15 dkg cukru, 2 jajka 

i jedną łyżkę soku z cytryny oraz 1/2 cukru waniliowego. Całość dokład-

nie wymieszać i przełożyć do wysmarowanej foremki do pieczenia lub 

dość dużej tortownicy. Piec w temperaturze 200 st. przez ok. 15 min.

Farsz jabłkowo-dyniowy
Dynię obrać i zetrzeć na tarce jarzynowej o dużych oczkach. Jabłka 

obrać i pokroić w dość drobną kostkę. Dynię i jabłka połączyć, dodać 

2 łyżki soku z cytryny, 4–5 łyżek cukru i resztę cukru waniliowego.

Masa budyniowa
Budyń wymieszać z trzema łyżkami mleka, 4 żółtkami oraz pozostałym 

cukrem (ok. 3 łyżki). Resztę mleka zagotować, dodać mieszankę budy-

niowo-jajeczną i zagotować – cały czas mieszając. Następnie dodać 

masło i dobrze wymieszać, starając się, żeby nie było grudek. Z pozosta-

łych białek ubić na sztywno pianę i dodać ją do masy budyniowej. Na 

podpieczone ciasto wyłożyć najpierw farsz jabłko-dyniowy, a następ-

nie przykryć wszystko masą budyniową. Piec w temperaturze 190 st. 

przez ok. 45 min.

Smacznego!
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