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Słuchawki Audio-Technica ATH-MSR7NC w  idealny sposób 
łączą zalety modelu ATH-MSR7 i  rewolucyjnego systemu aktywnej 
redukcji hałasu ANC. Z  łatwością odetniesz się od zgiełku świata ze-
wnętrznego i będziesz mógł cieszyć się czystym, detalicznym brzmie-
niem plików wysokiej rozdzielczości.

Odetnij się od hałasu, zanurz się 
w czystym dźwięku hi-res

MSR7NC

Salony firmowe Audio-Technica:
www.tophifi.pl

http://www.tophifi.pl/sluchawki/sluchawki-ze-sterowaniem/audio-technica-ath-msr7nc.html?utm_source=imagazine&utm_medium=img-lp&utm_campaign=161124&utm_content=img-lp-full-page-ath-msr7nc&utm_term=audiotechnika
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WODOODPORNY KIESZONKOWY GŁOŚNIK BLUETOOTH
Z WBUDOWANYM ODTWARZACZEM MP3

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ I ZAMÓW JUŻ TERAZ

Creative Muvo 2c to miniaturowy głośnik nowej generacji o wyjątkowych cechach:
 • Zadziwiająco głęboki bas  • Dzielenie się muzyką stereo - możliwość podłączenia bezprzewodowo 

2 głośników  • Wbudowany odtwarzacz FLAC and WAV, WMA i MP3  • Wodoodporność (IP 66) - 
sprawdzi się nawet na szalonej imprezie nad basenem   • Odbieranie połączeń za pomocą zestawu 

głośnomówiącego  • Dostępne w czterech kolorach: czarny, czerwony, niebieski, zielony.

http://www.euro.com.pl/search.bhtml?keyword=muvo+2c
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Już tradycyjnie w grudniu chcielibyśmy 

Wam pomóc i zainspirować przy zakupach 

świątecznych. Jeśli nie macie pomysłu na 

prezenty dla swoich bliskich, zajrzyjcie do 

iMaga. Jestem pewien, że znajdziecie coś 

ciekawego, co sprawi dużo radości obda-

rowanym. Proponujemy Wam zarówno coś 

z oferty Apple, jak i audio, fitness czy wypo-

sażenia samochodu.

W grudniu testujemy dla Was najnow-

sze Macbooki Pro z rewolucyjnym Touch 

Barem, najnowszy Apple Watch 2 Nike Plus, 

oświetlenie Philips Hue, kuchnię Amiki ste-

rowaną iPhone’em oraz robota BB-8 ste-

rowanego… ręką. Poświęcamy się dla Was 

i testujemy najnowszy kabriolet – Mazdę 

MX5, a w podróż tym razem zapraszamy 

Was do Izraela.

Już teraz chcielibyśmy Wam życzyć wspa-

niałych, białych świąt Bożego Narodzenia, 

abyście spędzili je w gronie swoich bli-

skich… mamy nadzieję, że zadowolonych 

z prezentów, które dostaną.

Wszystkiego najlepszego!  
Dominik Łada

facebook.com/iMagazinePL

twitter.com/imagazinepl

http://facebook.com/iMagazinePL
http://twitter.com/imagazinepl
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W centrum miasta, na obrzeżach, w lesie, w górach i dolinach. Gdziekolwiek mieszkasz, Router LTE 
TP-Link zapewni Ci najszybszy internet bezprzewodowy. Wystarczy, że włożysz do niego kartę SIM od 
operatora sieci komórkowej i już zawsze będziesz w zasięgu.

Router LTE TP-Link. Włączasz • Działasz.

Archer MR200

Dwupasmowy
Router LTE

Internet LTE 
 w Twoim domu!

TP-Link Polska | www.tp-link.com.pl

http://tp-link.com
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APPLE SIĘ ZMIENIA
Tak, dokładnie to chodzi o to, że Apple zmienia podej-

ście do rynku IT oraz do miejsca, jakie zajmują na tym 

rynku ich własne urządzenia. Nie robi tego od dziś, gdyż 

proces trwa już od kilku lat. Oczywiście część użytkow-

ników tego nie widzi, część nie chce widzieć, a jeszcze 

inni widzą to jako upadek lub koniec Apple lub co gor-

sza oceniają to w kategoriach „olewania” własnych użyt-

kowników oraz fanów.

Czytaj dalej...

KOLEJNE ZAKUPY 
SAMSUNGA, TYM 
RAZEM QD VISION
Samsung się rozhulał i dokonał kolejnego 

przejęcia w ostatnim czasie. Po najwięk-

szej w historii inwestycji, jaką było nabycie 

spółki Harman (m.in. Harman/Kardon, JBL), 

przyszła pora na QD Vision. Tu kwota była 

znacznie mniejsza, ale cel równie ważny 

– utrzymać pozycję na rynku TV, wprowa-

dzając do sprzedaży telewizory QLED.

Czytaj dalej...

NOWE BIURO TOMTOMA 
W ŁODZI – TAM POWSTAJĄ 
MAPY DLA AUTONOMICZNYCH 
POJAZDÓW 
Autonomiczne samochody to nie tylko Tesla, Volvo, czy 

Google. Tą ideą zajmują się także inne firmy motoryza-

cyjne i okołotechnologiczne. Jedną z nich jest TomTom, 

który w Łodzi otworzył właśnie swoje nowe biuro. To 

w centrum Polski powstają najnowsze rozwiązania zwią-

zane z samojezdnymi pojazdami.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2016/11/22/apple-sie-zmienia/
https://imagazine.pl/2016/11/25/kolejne-zakupy-samsunga-tym-razem-qd-vision/
https://imagazine.pl/2016/11/22/nowe-biuro-tomtoma-w-lodzi-tam-powstaja-mapy-dla-autonomicznych-pojazdow/
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DRAKE 
W AKOMPANIAMENCIE 
TAYLOR SWIFT 
REKLAMUJE APPLE 
MUSIC
Apple wypuszcza kolejną w ostatnich dniach 

reklamę, tym razem promującą usługę Apple 

Music. Udział w niej bierze raper Drake, słuchający 

i tańczący do utworu Taylor Swift. W lutym reklama 

Apple Music prezentowała odwrotną sytuację.

Czytaj dalej...

NOFO – SCHOWAJ 
DOMOFON DO KIESZENI
Internet Rzeczy coraz bardziej wkracza w nasze 

życie, aby zgodnie z założeniem je ułatwiać. 

Według polskiego zespołu Predica to ułatwianie 

może się zacząć już od progu naszego mieszkania.

Czytaj dalej...

PROGRAM WYMIANY 
BATERII W IPHONE’ACH 6S
Wiem, że część z Was ma problem z iPhone’em 

6S, który polega na wyłączaniu się smartfonu 

w losowym momencie. W końcu problem ten 

zauważyło samo Apple.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2016/11/21/drake-w-akompaniamencie-taylor-swift-reklamuje-apple-music/
https://imagazine.pl/2016/11/21/nofo-schowaj-domofon-do-kieszeni/
https://imagazine.pl/2016/11/21/program-wymiany-baterii-w-iphoneach-6s/
https://www.youtube.com/watch?v=86D7AGm5sHk
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Po świetnym przyjęciu banków energii TP-Link 

z serii Ally przyszedł czas na nowe kompaktowe 

urządzenia z serii Vivid. Pierwszym z nich jest 

bank energii TL-PBG6700. 

Akumulator jest sercem banku energii. 

Urządzenia z serii Vivid korzystają z akumulato-

rów LG o zwiększonej żywotności i wolniejszym 

procesie wyczerpywania się. Oryginalna pojem-

ność banku utrzymuje się aż do 500 pełnych cykli 

ładowań. Zastosowanie przy produkcji wysokiej 

jakości podzespołów sprawia, że utrata ener-

gii podczas ładowania została ograniczona do 

minimum. 

Wiemy, że Twój czas jest bardzo cenny, dlatego 

zastosowaliśmy technologię inteligentnego łado-

wania TP-Link oraz zwiększyliśmy moc wyjściową 

do 5V/2,4A. Sprawia to, że TL-PBG6700 jest w sta-

nie ładować urządzenia do 65% szybciej, zaosz-

Smartfony i tablety służą nam między 

innymi do szeroko pojętej rozrywki. Muzyka, 

gry, filmy, Internet- to wszystko sprawia, ze 

bateria szybko się rozładowuje. Niestety nie 

zawsze mamy dostęp do źródła zasilania 

w postaci gniazdka elektrycznego. Idealnym 

rozwiązaniem jest bank energii. 

NOWA SERIA BANKÓW 
ENERGII OD TP-LINK – VIVID
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czędzając do 40% Twojego czasu. Nasz 

bank energii ma pojemność 6700 mAh, 

a aby w pełni go naładować wystarczy 

2,4 godziny.

W kwestii bezpieczeństwa nigdy nie 

idziemy na kompromis. Banki energii 

z serii Vivid wykorzystują najnowsze 

zabezpieczenia, aby uchronić twoje 

urządzenia przed zwarciami, przepię-

ciami, przetężeniami elektrycznymi, 

nadmiernymi ładowaniem i rozładowa-

niem, a także przed przegrzaniem.

TL-PBG6700 jest lekki i kompaktowy, 

obudowa jest pokryta miękką powłoką 

polimerową, dzięki czemu idealnie leży 

w dłoni, a czarno-złote wykończenia 

nadają mu prosty i elegancki wygląd.

Bank energii zgodny jest z urządze-

niami smart, obsługującymi systemy 

iOS, Android, Windows oraz z większo-

ścią urządzeń zasilanych poprzez USB. 

TL-PBG6700 naładuje więc zarówno 

urządzenia z bateriami o dużej mocy, 

takie jak tablety, jak i drobny sprzęt czyli 

przenośne urządzenia smart.

Specyfikacja techniczna TL-PBG6700 

dostępna jest na stronie. 

TP-Link TL-PBG6700 jest już dostępny 

w sprzedaży w cenie 129PLN. Produkt 

objęty jest roczną gwarancją.

http://www.tp-link.com.pl/products/details/cat-5689_TL-PBG6700.html
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ŻARÓWKI 
– NOWA REKLAMA APPLE
Żarówka, dzięki na przykład kreskówkom, stała się sym-

bolem pomysłu. Tak jest przedstawiona również w naj-

nowszym spocie Apple.

Czytaj dalej...

WYNIKI GEEKBENCH DLA MACBOOKÓW PRO (LATE 2016)
Pojawiły się już wszystkie benchmarki dla nowych MacBooków Pro (late 2016), zrobione za pomocą 

Geekbencha 4. Czy warto dopłacać?

Czytaj dalej...

FILMY ITUNES 
W CHMURZE 
Kilka dni temu, Apple w polskim 

sklepie iTunes, po cichu rozsze-

rzyło usługę „iTunes w chmurze”.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2016/11/18/zarowki-nowa-reklama-apple/
https://imagazine.pl/2016/11/17/wyniki-geekbench-dla-macbookow-pro-late-2016/
https://imagazine.pl/2016/11/19/filmy-itunes-w-chmurze/
https://www.youtube.com/watch?v=ROEIKn8OsGU
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APLIKACJE WSPIERAJĄCE 
TOUCH BAR
W sklepach nadal nie jest łatwo o najnowszego 

Macbooka Pro, a developerzy już zaktualizowali 

oprogramowanie na okoliczność posiadania 

Touch Bara.

Czytaj dalej...
FILMY OD GOOGLE JUŻ 
W 4K
Google Movies lub, jak kto woli, Google Filmy 

to kolejny serwis, który wprowadza do swojej 

oferty treści 4K. Na razie to kilka materiałów, 

w dość wysokich cenach, ale są. Apple podob-

nie jak Cyfrowy Polsat na razie o takich tre-

ściach nie mówi.

Czytaj dalej...

IPHONE 8 PLUS 
W DWÓCH WERSJACH 
– Z EKRANAMI LCD 
I OLED?
Kilka dni temu Ming-Chi Kuo poinformo-

wał, że Apple w przyszłym roku będzie 

sprzedawało dwa modele iPhone’a 8 

Plus – droższą z ekranem OLED i tańszą 

z ekranem LCD. Nie wierzyłem w takie 

rozwiązanie sprawy. Dzisiaj poniekąd to 

potwierdza Mark Gurman…

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2016/11/20/aplikacje-wspierajace-touch-bar/
https://imagazine.pl/2016/11/19/filmy-od-google-juz-w-4k/


Harman Kardon Onyx Mini to wyrafinowany bezprzewodowy głośnik Bluetooth zaprojek-

towany dla tych miłośników muzyki, którzy wymagają od głośnika pięknego wyglądu oraz 

mocnego brzmienia. 

Harman Kardon Onyx Mini to w pełni funkcjonalny głośnik 

bezprzewodowy wykonany z najwyższej jakości materiałów 

premium, o charakterystycznym, rozpoznawalnym brzmie-

niu i wyglądzie Harman Kardon. Jego kompaktowa forma 

i potężne brzmienie sprawiają, że staje się idealnym towa-

rzyszem zarówno w domu, jak i w podróży. Z Onyxem Mini 

fani muzyki mogą łączyć się bezprzewodowo 

z innym głośnikiem wyposażonym w tech-

nologię Harman Kardon Dual Sound (np. 

Harman Kardon Go+Play, Harman Kardon 

Onyx Studio 3 czy inny Harman Kardon Onyx 

Harman Kardon Onyx Mini łączy w sobie najwyższej jakości brzmienie oraz 

rozpoznawalny, nowoczesny design. 

HARMAN KARDON ONYX MINI
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Mini) i uzyskać tym samym zmultiplikowane brzmienie. 

Ponadto do Onyxa Mini podłączyć można aż trzy różne 

urządzenia będące źródłem dźwięku, a jego wbudowany 

akumulator gwarantuje do 10 godzin pracy. Dodatkowo 

głośnik wyposażono we wbudowany mikrofon oraz tech-

nologię tłumienia echa i zakłóceń. Jest on zatem idealnym 

towarzyszem smartfona i umożliwia komfortowe prowa-

dzenie połączeń konferencyjnych.

– Harman Kardon to marka, która zobowiązuje, a pro-

dukty przez nią firmowane są eleganckie, doskonale 

brzmią, a doświadczenia odsłuchu, które dostarczają, 

są po prostu perfekcyjne – mówi Andy Tsui, Head of 

Portables for HARMAN. – Bardzo cieszymy się, że na rynku 

właśnie pojawił się nowy głośnik Harman Kardon Onyx 

Mini. To idealne uzupełnienie każdego wnętrza nowocze-

snego domu z dodatkowymi atutami w postaci przeno-

śnej formy oraz nowoczesnego stylu – kontynuuje. 

Specyfikacja techniczna:
Wersja Bluetooth: 4.1
Obsługiwane profile: A2DP V1.3, AVRCP V1.5, HFP V1.6
Przetwornik: 2 x 45 mm
Moc: 2 x 8 W
Pasmo przenoszenia: 75 Hz – 20 kHz (-6 dB)
Stosunek sygnału do szumu: 80 dB (ważony 
charakterystyką A)
Zasilacz: 5 V 2,3 A
Rodzaj akumulatora: litowo-jonowo-polimerowy (3,7 V, 
3000 mAh)
Czas ładowania akumulatora: 3 godziny
Czas odtwarzania muzyki: do 10 godzin (zależnie od 
głośności i odtwarzanych treści)
Moc nadajnika Bluetooth: 0–9 dBm
Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth: 2402 MHz 
– 2480 MHz
Modulacja nadajnika Bluetooth: GFSK,  /4 DQPSK, 8DPSK
Wymiary (wys. x szer. x gł.): 145 x 158 x 95 mm
Masa: 587 g
Cena: 769 zł
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BEZ 4K W CYFROWYM 
POLSACIE
Przedstawiciele Cyfrowego Polsatu czują się bardzo 

pewnie. Niedawno negowali sukces Netflixa, teraz na 

pytania o 4K każą popukać się w głowę. Najgorsze jest 

to, że mają rację, króluje bylejakość, piractwo, więc oni 

mimo góry pieniędzy nie będą wyznaczać trendów.

Czytaj dalej...

TELEWIZJA.APP CZYLI 
TV.APP PO POLSKU
iOS 10.2 oraz tvOS 10.1 w wersjach beta 

przynoszą nam nową, zapowiedzianą nie-

dawno przez Apple aplikację TV.

Czytaj dalej...

„DESIGNED BY APPLE 
IN CALIFORNIA” –  
KSIĄŻKA OD APPLE
Apple od kilku dni ma w swojej ofercie 

wyjątkową książkę, dokumentującą dwadzie-

ścia lat historii designu firmy.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2016/11/15/bez-4k-w-cyfrowym-polsacie/
https://imagazine.pl/2016/11/16/telewizja-app-czyli-tv-app-po-polsku/
https://imagazine.pl/2016/11/15/designed-by-apple-in-california-ksiazka-od-apple/
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HARMAN KUPIONY 
PRZEZ SAMSUNGA 
ZA 8 MILIARDÓW 
DOLARÓW. 
INWESTYCJA NIE 
TYLKO W CAR AUDIO
Za 8 miliardów dolarów Samsung kupuje 

amerykańską firmę Harman, właściciela 

takich marek jak Harman/Kardon, AKG, 

JBL. Głównym motywem jest ekspansja na 

rynku motoryzacyjnym. To transakcja, która 

namiesza w świecie rozwiązań samocho-

dowych, internetu rzeczy oraz rynku urzą-

dzeń audio. Jest to największe przejęcie 

Samsunga w historii.

Czytaj dalej...
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AUDIO VIDEO SHOW 2016 NIE TYLKO DLA 
AUDIOFILI
Audio Video Show 2016 to jedna z najciekawszych imprez technologicznych 

w naszym kraju i zdecydowanie inne targi niż CES, czy IFA. To spotkanie pasjonatów 

z pasjonatami. Dla większości to jedyna okazja, by posłuchać takich sprzętów i zoba-

czyć takie obrazy. Choć sam zostałem po niej na lodzie, jeśli chodzi o wybór sprzętu.

Czytaj dalej...

WEB SUMMIT 2016 ZA NAMI 
– JAK BYŁO?
Po powrocie do domu mogę zastanowić się na spokoj-

nie, jakie wrażenie wywarł na mnie kilkudniowy pobyt 

w Lizbonie przy okazji obywającego się tam Web Summit 

2016. Rozmach wydarzenia oraz wszechobecne bodźce 

porządnie mnie zmęczyły, mimo to wróciłam zadowo-

lona, bo przywiozłam to, po co pojechałam. Zastanawiam 

się jednak, jakie wspomnienia zachowają goście, którzy 

pojechali tam bez planu, ot tak, zobaczyć.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2016/11/14/harman-kupiony-przez-samsunga-za-8-miliardow-dolarow-inwestycja-nie-tylko-w-car-audio/
https://imagazine.pl/2016/11/07/audio-video-show-2016-nie-tylko-dla-audiofili/
https://imagazine.pl/2016/11/14/web-summit-2016-za-nami-jak-bylo/


"Dwa pasy Beoplay A2 Active inspirowane są w dużej mierze przez niezwykle wytrzymałe 

bransoletki, noszone przez brytyjskich żołnierzy w czasie drugiej wojny światowej. Łącząc 

wytrzymałość na kurz i wilgoć z nowymi pasami, otrzymujemy wzornictwo, które obra-

zuje nowoczesność i styl, a zarazem podkreśla wszechstronność Beoplay A2 Active” – mówi 

Henrik Taudorf Lorensen, VP Corporate B&O! Play.

B&O PLAY przedstawia nowego członka swojej rodziny głośników bezprzewodowych: 

Beoplay A2 Active. Nowy głośnik dodaje warstwę aktywności do jednego z najlepiej 

sprzedających się głośników Bluetooth B&O PLAY – nowy produkt jest odporny na 

kurz i wilgoć, oraz dołączono do niego kabel USB-C przyśpieszający proces ładowania. 

Teraz dodatkowo głośnik posiada dwa stylowe paski utkane z wytrzymałego na 

rozciąganie litego poliamidu, inspirowane militariami.

B&O PLAY WPROWADZA NOWY BEOPLAY A2 ACTIVE
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Do 24 godzin bezprzewodo-
wego odtwarzania muzyki
Seria Beoplay A2 została zaprojektowana 

przez wielokrotnie nagradzaną duńską pro-

jektantkę przemysłową Cecilie Manz i od 

razu zawojowała rynki na całym świecie 

dzięki swojej pięknej, skandynawskiej este-

tyce, innowacyjnemu, wielokierunkowemu 

dźwiękowi True360, niewielkiej wadze (jedy-

nie 1,1kg) i żywotności baterii, która umożli-

wia odtwarzanie bezprzewodowe nawet do 

24 godzin.

Dostosuj profil dźwięku 
z Beoplay App
Beoplay A2 Active jest kompatybilny z apli-

kacją Beoplay dla Androida, iPhone i Apple 

Watch. Aplikacja pozwala sparować dwa 

identyczne głośniki dla uzyskania prawdzi-

wego efektu stereo lub na konfigurowanie 

ustawień tak, aby uzyskać różnorodność 

dodatkowych możliwości:

• Inżynierowie dźwięku Bang & Olufsen 

stworzyli gamę profili dźwiękowych spe-

cjalnie dla Beoplay A2 Active: Salon, Im-

preza, Podcast i Ulubione

• Użytkownicy mogą dostosować tony 

i scenę dźwiękową, korzystając z intuicyj-

nego i zabawnego B&O Play ToneTouch. 

Interfejs pozwala użytkownikom przejść 

przez ścieżkę różnych ustawień dźwię-

ku i znaleźć taką, która najlepiej pasu-

je do danej sytuacji. Po regulacji, Beoplay 

A2 Active przechowuje ustawienie dla da-

nego produktu, dopóki nie zostanie on 

skonfigurowany od nowa.
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• Dzięki połączeniu Beoplay A2 Active z aplikacją Beoplay można w łatwy sposób monito-

rować zużycie baterii wewnątrznej głośnika

• Użytkownicy mogą kontrolować odtwarzanie (start, stop, do przodu, do tyłu) i mogą 

spersonalizować głośnik wewnątrz aplikacji, nadając mu własne imię czy też kolor

• Dodatkową korzyścią połączenia swojego głośnika Beoplay A2 z aplikacją Beoplay jest 

otrzymywanie stałych aktualizacji oprogramowania

Cena i dostępność:
Beoplay A2 Active dostępny jest w dwóch kolorach: Natural oraz Stone Grey i można go 

nabyć w cenie 1799 PLN. 

Do zestawu Beoplay A2 Active dołączane są dwa płócienne pasy inspirowane militariami.

O projektantce
Cecilie Manz (1972) jest uważana za jedną z wiodących duńskich projektantów przemysłowych 

swojego pokolenia. We wrześniu 2014 wygrała nagrodę “Danish Crown Prince Couple’s Culture 

Award” za jej wkład w design. Jej dzieła to przede wszystkim meble, biżuteria, lampy oraz 

rzeźby, a jej stół Mikado został dołączony do kolekcji MOMA (Museum of Modern Art). Cecile 

Mantz zaprojektowała Beoplay A2 (2014), Beolit 15 (2015),  oraz Beoplay A1 (2016) dla B&O PLAY.

http://www.ceciliemanz.com/  

http://www.ceciliemanz.com/
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OBNIŻKI 
ADAPTERÓW USB-C 
OD APPLE
Widać fala narzekań macuserów 

dotarła w końcu do samego Apple. 

Reakcją na taki stan rzeczy jest promo-

cja na adaptery USB-C.

Czytaj dalej...

ONETOWI UDAŁO SIĘ ZROBIĆ 
TELEWIZJĘ ŚNIADANIOWĄ 
W INTERNECIE
Nie jestem fanem YouTube’a i generalnie wizji telewizji 

internetowej. Miejsce telewizji linearnej jest na dużym 

ekranie – komputery, tablety i smartfony mogą tu być 

jedynie wspomagaczem. Nie wierzyłem, więc w to, że 

Onet jest w stanie zrobić telewizję w internecie. Z zado-

woleniem jednak patrzę na Onet Rano. Kuźniarowi się 

udało, stworzył telewizję śniadaniową w internecie.

Czytaj dalej...

YOUTUBE W HDR I BEZ 
SUKCESU Z WERSJĄ RED 
Google już tak ma, że ogłasza wielkie projekty, a później 

marnie one wyglądają. Po roku YouTube Red (nie mylić 

z RedTube), czyli serwis bez reklam i z ekskluzywnymi 

treściami oraz opcją zapisu offline ma jedynie 1,5 miliona 

użytkowników. Ważne jest, że YouTube wprowadza 

wreszcie treści HDR.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2016/11/05/obnizki-adapterow-usb-c-od-apple/
https://imagazine.pl/2016/11/04/onetowi-udalo-sie-zrobic-telewizje-sniadaniowa-w-internecie/
https://imagazine.pl/2016/11/08/youtube-w-hdr-i-bez-sukcesu-z-wersja-red/


Aby skorzystać z Androida Pay, wystarczy pobrać aplikację Android Pay ze sklepu Google 

Play, a następnie dodać do aplikacji kartę kredytową lub debetową obsługiwanego banku.

Android Pay działa we wszystkich terminalach obsługujących płatności zbliżeniowe w Polsce. 

Wystarczy wybudzić telefon i zbliżyć go do terminala płatniczego, by dokonać transakcji. 

Przy transakcjach powyżej 50 złotych należy wprowadzić PIN karty na terminalu płatniczym, 

podobnie jak w przypadku płatności kartą. 

Android Pay działa na telefonach i tabletach z systemem Android w wersji 4.4 lub wyższej, obsłu-

gujących technologię NFC. Użytkownik musi jedynie zainstalować aplikację Android Pay i dodać 

obsługiwane karty płatnicze poprzez zrobienie zdjęcia lub ręczne wpisanie danych karty.

Poza Polską Android Pay jest dostępny w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Australii, 

Singapurze i w Hongkongu.

Google wraz z partnerami wprowadza do Polski usługę płatności mobilnych 

Android Pay. Android Pay to prosty i bezpieczny sposób na płacenie telefonem 

w sklepach stacjonarnych i aplikacjach. Z usługi mogą korzystać klienci Alior Banku, 

Banku Zachodniego WBK oraz T-Mobile Usługi Bankowe, niebawem wprowadzi ją 

też mBank. Polska jest drugim po Wielkiej Brytanii rynkiem w Europie, na którym są 

dostępne płatności Androidem Pay.

PŁATNOŚCI MOBILNE ANDROID PAY DOSTĘPNE W POLSCE
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https://www.facebook.com/XiaomiPoland/
https://twitter.com/Xiaomi_Polska
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IPHONE 7 LUB 7 PLUS
Prawdopodobnie najlepszy 

smartfon, jaki wyszedł spod ręki 

Apple, dostępny w pięciu kolo-

rach, teraz z jeszcze lepszym 

aparatem. Dla fanów fotografii 

zostaje Plus, z dwoma obiekty-

wami 28 mm i 56 mm oraz funkcją 

rozmywania tła.

CENA: OD 3349 PLN 

PORADNIK ZAKUPOWY – APPLE

BEATS SOLO3 WIRELESS 
Jedne z niewielu słuchawek nausz-

nych i bezprzewodowych wyposa-

żonych w nowy układ W1 od Apple, 

dzięki któremu automatycznie prze-

łączają się pomiędzy wszystkim 

urządzeniami z iOS na naszym kon-

cie iCloud.

CENA: 1299 PLN
 

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Poradnik zakupowy – Apple

http://www.apple.com/pl/shop/buy-iphone/iphone-7
http://www.apple.com/pl/shop/product/MP162ZM/A/bezprzewodowe-słuchawki-nauszne-beats-solo3-wireless-–-productred?fnode=6d1deeac9fb69310657ae6337b17fc3f85d3b2683b9538cddaa5740bd401cbec6d427a6cd7b9916e30dc1a6ff8e55009ea98aa863b13eb45590f16f35e952ba9b27535a84dd99934e99f619508d4e4dd96f1515071d14c2a31af39bd1c80ee4c6ed66d3a1eeb4ac82c5f38f42daf8380
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APPLE WATCH EDITION (SERIES 2) 
Ceramika zamiast złota, która jest cztero-

krotnie twardsza od stali. Wypolerowana 

na wysoki połysk i (prawdopodobnie) nie 

do zarysowania przez zwykłego śmier-

telnika. Cena również trudna do zaakcep-

towania przez tego ostatniego. Funkcje 

i wyposażenie identyczne z innymi Apple 

Watchami Series 2. 

CENA: OD 6299 PLN 

APPLE WATCH NIKE+ 
(SERIES 2) 
Wodoodporny, z szybszym pro-

cesorem i wyposażony w moduł 

GPS. Wersja Nike+ zawiera 

dodatkowe tarcze, aplikacje 

oraz wyjątkowy pasek. Poza 

tym identyczny, jak zwykły 

Apple Watch (S2), na doda-

tek w tej samej cenie. 

CENA: OD 1849 PLN 

PASEK Z PLECIONEGO 
NYLON 
Dodatkowy pasek do 

Apple Watcha, wykonany 

z nylonu, nadaje się prawie 

na każdą okazję. Od nie-

dawna w nowych wersjach 

kolorystycznych. 

CENA: 249 PLN

http://www.apple.com/pl/shop/buy-watch/apple-watch/biały-ceramika-biały-obłok-pasek-sportowy?preSelect=false&product=MNPF2MP/A&step=detail#
http://www.apple.com/pl/shop/buy-watch/apple-watch/gwiezdna-szarość-aluminium-czarny-jaskrawy-zielonożółty-pasek-sportowy?preSelect=false&product=MP082MP/A&step=detail#
http://www.apple.com/pl/shop/product/MMA72/pasek-z-plecionego-nylonu-w-kolorze-perłowym-do-koperty-42-mm?fnode=a9a55f86de56b4a2cfc0371230dca633573491e5ac09c4adb58a336d3ef7c78081d82ff92824de4d2294a28c9db1e941037e5a89ef882a9970c198d35d04d72a
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APPLE PENCIL 
Pozwala rysować i odręcznie pisać tekst, który może być tłumaczony na język 

maszynowy. Wykrywa nacisk i jest idealnie dostosowany do obu rozmiarów 

iPada Pro. Akcesorium obowiązkowe dla osób kreatywnych.

CENA: 479 PLN 

IPAD PRO 
Najlepszy tablet dostępny na rynku, dostępny w dwóch rozmiarach. Model 9,7” 

ma dodatkowo ekran wspierający przestrzeń barwną P3 oraz czujnik barwy 

światła. Model 12,9” może zastąpić niektórym laptopa, a oba modele wielu oso-

bom pozwolą całkowicie wyeliminować tradycyjny komputer z życia. 

CENA: 2999 PLN
 

SMART KEYBOARD DLA IPADA PRO  
Prawdopodobnie najlepsza przenośna kla-

wiatura dostępna dla obu iPadów, pełniąca 

jednocześnie funkcję Smart Covera do 

ochrony ekranu. Wersja 12,9” jest pełnowy-

miarowa i znacznie wygodniejsza do pisania 

niż jej mniejszy brat. Rozmiar niestety należy 

dobrać do modelu iPada Pro.  

CENA: 699 PLN
 

http://www.apple.com/pl/shop/product/MK0C2/apple-pencil-dla-ipada-pro?fnode=a9a55f86de56b4a2cfc0371230dca633573491e5ac09c4adb58a336d3ef7c78081d82ff92824de4d2294a28c9db1e941037e5a89ef882a9970c198d35d04d72a
http://www.apple.com/pl/shop/buy-ipad/ipad-pro
http://www.apple.com/pl/shop/product/MM2L2/klawiatura-smart-keyboard-dla-ipada-pro-97-cala-angielska-usa?fnode=a9a55f86de56b4a2cfc0371230dca633573491e5ac09c4adb58a336d3ef7c78081d82ff92824de4d2294a28c9db1e941037e5a89ef882a9970c198d35d04d72a dla 9,7” oraz http://www.apple.com/pl/shop/product/MJYR2ZX/A/klawiatura-smart-keyboard-dla-ipada-pro-129-cala-angielska-usa?fnode=3e dla modelu 12,9”
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MACBOOK (12”) 
Jeden z ciekawszych ultramobilnych komputerów na rynku. Wyposażony 

w jeden port USB-C i w procesor niewymagający wiatraka zawsze będzie cichym 

towarzyszem, niezależnie od wykonywanego zadania. Dostępny w czterech 

kolorach i dwóch wersjach, waży zawsze 920 gramów. Nie licząc przejściówek 

oczywiście.

CENA: OD 6299 PLN 

MACBOOK PRO 
Najnowsze dziecko firmy, wypo-

sażony w dwa lub cztery porty 

Thunderbolt 3, dostępny w roz-

miarach 13” i 15”, stanowi połą-

czenie linii Air i Pro. Opcjonalnie 

wyposażony w Touch Bar – doty-

kowy, poziomy ekran zastępujący 

klawisze funkcyjne na klawiaturze 

– który dostosowuje swoją zawar-

tość do aktualnie otwartej aplikacji.

CENA: OD 7499 PLN
 

http://www.apple.com/pl/shop/buy-mac/macbook
http://www.apple.com/pl/shop/buy-mac/macbook-pro
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PRZEWÓD ZE ZŁĄCZA USB-C 
NA LIGHTNING (1 M) 
Przeceniony do końca roku i idealny 

dla posiadaczy MacBooka 12” lub 

MacBooka Pro (late 2016), którzy chcą 

podłączyć do niego swojego iPho-

ne’a kablem. 

CENA: 99 PLN 

PRZEJŚCIÓWKA Z PORTU THUNDERBOLT 
3 (USB-C) NA THUNDERBOLT 2  
Wymagana dla posiadaczy nowych MacBooków 

Pro (late 2016), którzy chcą zachować kompatybil-

ność swoich akcesoriów na Thunderbolt 2 z nowym 

Thunderbolt 3. Przeceniona do końca roku. 

CENA: 149 PLN 

LG ULTRAFINE 5K 
Pierwszy monitor 27” o rozdzielczo-

ści 5K (5120 x 2880 px) wyposażony 

w port ThunderBolt 3 do podłączania 

MacBooka Pro (tylko modeli z 2016 roku). 

Wspiera przestrzeń barwną P3 i ma trzy 

porty USB-C we wbudowanym hubie. 

Przeceniony do końca roku. 

CENA: 4489 PLN 

LG ULTRAFINE 4K 
Mniejszy brat modelu 5K. Ma 21,5” matrycę IPS wspierającą przestrzeń barwną 

P3 oraz rozdzielczość 4096 x 2304 px. Przeceniony do końca 2016 roku. Wymaga 

MacBooka lub MacBooka Pro z portem USB-C. 

CENA: 2429 PLN 

http://www.apple.com/pl/shop/product/MK0X2ZM/A/przewód-ze-złącza-usb-c-na-lightning-1-m?fnode=8b
http://www.apple.com/pl/shop/product/MMEL2ZM/A/przejściówka-z-portu-thunderbolt-3-usb-c-na-thunderbolt-2?fnode=8b
http://www.apple.com/pl/shop/product/HKN62ZM/A/monitor-lg-ultrafine-5k?fnode=6d1deeac9fb69310657ae6337b17fc3f85d3b2683b9538cddaa5740bd401cbec6d427a6cd7b9916e30dc1a6ff8e55009ea98aa863b13eb45590f16f35e952ba9b27535a84dd99934e99f619508d4e4dd96f1515071d14c2a31af39bd1c80ee4c6ed66d3a1eeb4ac82c5f38f42daf8380
http://www.apple.com/pl/shop/product/HKMY2ZM/A/monitor-lg-ultrafine-4k?fnode=6d1deeac9fb69310657ae6337b17fc3f85d3b2683b9538cddaa5740bd401cbec6d427a6cd7b9916e30dc1a6ff8e55009ea98aa863b13eb45590f16f35e952ba9b27535a84dd99934e99f619508d4e4dd96f1515071d14c2a31af39bd1c80ee4c6ed66d3a1eeb4ac82c5f38f42daf8380
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PRZEWÓD BELKIN Z USB-C NA MICRO-B (USB 3.1) 
Zamiast kupować przejściówkę, wygodniej jest moim zda-

niem wymienić kable do naszych akcesoriów. Przeceniony 

do końca 2016 roku. 

CENA: 89 PLN

PRZEWÓD DO ŁADOWANIA BELKIN Z USB-C NA 
MINI-B (USB 2.0)  
Przeznaczony do starszych urządzeń korzystających 

z portu miniUSB, również jest w promocji do końca 

2016 roku. 

CENA: 59 PLN

Poradnik zakupowy – Apple

CZYTNIK KART SANDISK EXTREME PRO SD 
UHS-II Z INTERFEJSEM USB-C 
Prawdopodobnie jeden z najlepszych dostępnych czyt-

ników kart SD dla złącza USB-C. W promocji do końca 

2016 roku. 

CENA: 169 PLN

PRZEWÓD BELKIN Z USB-A NA USB-C (USB 3.1) 
Kolejny kabel, który wykluczy potrzebę stosowania przej-

ściówki w wielu przypadkach. Przeceniony do końca 

2016 roku. 

CENA: 89 PLN

PRZEJŚCIÓWKA Z USB-C NA USB  
Dla osób, które potrzebują podłączać 

starsze urządzenia ze złączem USB-A do 

portu USB-C. Przeceniona do końca 

2016 roku. 

CENA: 49 PLN 

http://www.apple.com/pl/shop/product/HHST2ZM/B/przewód-belkin-z-usb-c-na-micro-b-usb-31?fnode=8b&fs=f%3Dcable%26fh%3D4595%252B45c4
http://www.apple.com/pl/shop/product/HHSR2ZM/B/przewód-do-ładowania-belkin-z-usb-c-na-mini-b-usb-20?fnode=9ee30b75edf67d02782e28974839a53ed389b97c35343714d17476eb301f5c9282ba06b44d922b9332cdb9f6e889307c84e79d91fc5b94ecd6898aa106ed96f30fb3be6f6f11ba3af3b6cce9be9f5c9394268a1a33c044cee48a9b3512cf5f64
http://www.apple.com/pl/shop/product/HKR62ZM/A/czytnik-kart-sandisk-extreme-pro-sd-uhs-ii-z-interfejsem-usb-c?fnode=8b&fs=f%3Dcable%26fh%3D4595%252B45c4
http://www.apple.com/pl/shop/product/HHSM2ZM/B/przewód-belkin-z-usb-a-na-usb-c-usb-31?fnode=8b&fs=f%3Dcable%26fh%3D4595%252B45c4
http://www.apple.com/pl/shop/product/MJ1M2ZM/A/przejściówka-z-usb-c-na-usb?fnode=8b
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BANG & OLUFSEN BEOPLAY H5
To jeden z lepszych wyborów, jeśli szukacie dokanało-

wych słuchawek bezprzewodowych. Słuchawki zarówno 

wyglądają, jak i grają bardzo dobrze. Ich konstrukcja 

jest  wodoszczelną i pyłoszczelna, dzięki czemu bardzo 

dobrze sprawdzą się podczas uprawiania sportów. Kiedy 

nie używamy słuchawek, można je nosić na szyi, wtedy 

mogą być spięte magnetycznie, co automatycznie 

powoduje ich wyłączenie. 

CENA: 1099 PLN
 

PORADNIK ZAKUPOWY – SŁUCHAWKI

BOWERS & WILKINS P7 
WIRELESS
Najnowsze wokółuszne słu-

chawki tego producenta to ewo-

lucja najbardziej znanego modelu 

P7. Poprzednia wersja wymagała 

podłączenia kablem, w tej wer-

sji nastawiono się na zwiększenie 

funkcjonalności poprzez doda-

nie bezprzewodowego połącze-

nia Bluetooth aptX. Słuchawki na 

szczęście nie straciły nic ze swo-

jego ponadczasowego wyglądu 

i brzmienia. 

CENA: 1799 PLN
 

NORBERT CAŁA

Poradnik zakupowy – słuchawki i głośniki
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JBL REFLECT AWARE
Apple wprowadzając do sprzedaży iPho-

ne’a 7, zabija złącze mini Jack w iPho-

ne’ach, otwiera jednak sporo innych 

możliwości. Wykorzystują je słuchawki 

douszne JBL Reflect Aware, to pierwsze 

aktywnie tłumiące hałas słuchawki wypo-

sażone w złącze Lightning. Ich wygląd 

może się podobać, co zostało nagro-

dzone laurem Red Dot Award 2015. Bardzo 

wygodnie leżą w uszach i doskonale 

nadają się do uprawiania sportu, a przy 

tym dobrze grają. 

CENA: 749 PLN 

MASTER & DYNAMIC MW60
Te bezprzewodowe (Bluetooth aptX) słu-

chawki wokółuszne spełnią wszystkie 

wymagania, jakie stawiamy drogim, dużym 

słuchawkom, które mają służyć przez 

lata. Ich wygląd nigdy się nie zestarzeje, 

a świetne materiały, z jakich są wykonane, 

podkreślają ich ekskluzywność. Dźwięk 

wydobywający się z nich jest niezwykle 

bogaty w detale i ciepły. Model dla kogoś 

zakochanego w dźwiękach. 

CENA: 2899 PLN
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PHILIPS FIDELIO M2L
To pierwsze na świecie słuchawki ze złą-

czem Lightning. Philips Fidelio M2L to 

tak naprawdę nie tylko słuchawki, to cały 

system muzyczny wbudowano w nie 

bowiem także przetwornik cyfrowo-ana-

logowy (DAC). Słuchawki są zadziwiająco 

lekkie i dzięki temu leżą wygodnie na 

głowie. Zachwycają też niesamowitym 

dźwiękiem oraz aktualnie naprawdę 

rewelacyjną ceną. 

CENA: 549 PLN 

PORADNIK ZAKUPOWY –GŁOŚNIKI

BEOPLAY A1
Beoplay A1 przenośny głośnik, najmniejszy, bezprzewodowy, jaki został do tej 

pory stworzony przez Bang & Olufsen. Okrągłe „pudełko” pokryte aluminium 

zostało zaprojektowane przez wielokrotnie nagradzaną Cecilie Manz. Jest na 

tyle mały, że wygodnie mieści się w dłoni i oferuje znacznie więcej niż wynika-

łoby z jego niewielkich rozmiarów. Jest odporny za zachlapania, gra rewelacyjnie 

i wytrzymuje długo na baterii. 

CENA: 1199 PLN
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BOWERS & WILKINS ZEPPELIN WIRELESS
To klasyka klasyki. Piękny kształt pasujący do każdego wnętrza. Wspaniały 

dźwięk, który może się równać z dużymi zestawami stereo. Zaawansowane 

przetworniki klasy Hi-Fi, zaawansowana obróbka cyfrowa dźwięku i liczne opcje 

połączeniowe w postaci AirPlay, Bluetooth aptX i Spotify Connect. Dzięki temu 

Zeppelin Wireless jest najlepiej brzmiącym, najlepiej 

wyglądającym i najlepiej wykonanym 

głośnikiem bezprzewodowym 

obecnie dostępnym.

CENA: 2299 PLN 

DEVIALET PHANTOM
To prawdopodobnie najlepszy gło-

śnik bezprzewodowy na świecie. 

Możemy się do niego podłączyć 

przez Bluetooth lub Wi-Fi. Devialet 

Phantom może grać sam, może 

grać w duecie, może grać w zespole 

kilkunastu glośników. Zawsze, 

zawsze będzie robił ogromne wra-

żenie, to naprawdę najlepszy gło-

śnik bezprzewodowy, jaki możecie 

kupić. Wygląda przy tym oszałamia-

jąco i tak samo brzmi. 

CENA: 7749 PLN
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YAMAHA ISX-80
Ten głośnik może wieść swój byt jako 

niezależna jednostka, ale może być też 

częścią systemu multiroom MusicCast. 

Dzięki Wi-Fi, Bluetooth i Airplay łatwo 

wyślemy do niego muzykę z naszego 

iPhone’a lub iPada. Ma wbudowane 

radio internetowe, które pozwoli 

cieszyć się ogromną ilością stacji. 

Przy tym wsrzytkim Yamaha ISX-80 

wygląda jak dizajnerski obraz, który 

bez wstydu postawimy lub powiesimy 

na ścianie w salonie.

CENA: 1440 PLN
 

SOUND BLASTER ROAR
To bardzo kompaktowy głośnik bezprzewodowy z technologią Bluetooth i NFC. 

Wygląda niepozornie, trochę jak cegła, ale ma ogromną moc, na którą składają 

się dwa wzmacniacze i pięć przetworników, w tym potężny subwoofer. Ten gło-

śnik bez problemu zasili dowolną imprezę w domy lub w plenerze. A przy tym 

potrafi działać na bateriach przez osiem godzin i nie kosztuje majątku. 

CENA: 489 PLN 
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PORADNIK ZAKUPOWY – FITNESS

FITBIT CHARGE 2
Opaska fitness wydaje się najbardziej podstawowym sprzętem motywującym. 

Pośród mnóstwa dostępnych wyróżnia się Fitbit, który do modelu Charge 2 

wrzucił niemal wszystkie możliwe funkcje. Monitorowanie spalonych kalorii 

i kroków, a także analiza snu to dość powszechne dodatki, ale oprócz nich opa-

ska mierzy też tętno, automatycznie rozpoznaje rodzaj aktywności, a podczas 

treningu może wykorzystywać do pomiaru odległości GPS z telefonu (sama go 

nie ma). Dane zbierane są w świetnej i przejrzystej aplikacji, dostępnej na iOS 

oraz Androidzie. Dodatkowo do Charge 2 można dokupić inny pasek niż stan-

dardowy – dostępne są zarówno gumowe, jak i skórzane. 

CENA: OKOŁO 700 PLN

 

Przysłowiowe wzięcie się za siebie to jedno z najczęściej powtarzanych i równie 

często porzucanych postanowień noworocznych. Odpowiedni gadżet pod cho-

inką może być dobrym motywatorem do tego, by silna wola utrzymała się tro-

chę dłużej niż do wygaśnięcia miesięcznego karnetu na siłownię.t 

 

PAWEŁ HAĆ

https://www.fitbit.com/eu/charge2
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GARMIN 735XT
Jeszcze kilka lat temu zegarki z GPS były prze-

znaczone wyłącznie dla profesjonalistów, 

teraz jednak wygląda to trochę inaczej. 

W 735XT Garmin wprowadził obok zaawan-

sowanych funkcji pomiaru parametrów 

treningu również dodatki, które doce-

nią mniej zaawansowani użytkownicy. 

Nowy zegarek firmy jest nie tylko lekki 

i wygodny w obsłudze, ale też łączy się ze 

smartfonem, pokazuje dane aktywności 

z całego dnia, wyświetla powiadomienia, 

pogodę, kalendarz i wiele innych informacji. 

Pozwala również instalować aplikacje i widżety 

rozszerzające możliwości pomiaru treningów. 

Wbudowany czujnik tętna zapewnia natomiast cało-

dzienny pomiar i sprawia, że zakładanie opaski na klatkę piersiową nie jest już 

konieczne (potrzebna jest tylko do pomiaru dynamiki biegu).

CENA: OKOŁO 1700 PLN

WITHINGS GO
Nie każdy monitor aktywność dużej firmy musi być 

drogi, czego dowodzi Withings w wersji Go. To nie-

wielkie, wyposażone w okrągły ekran e-ink urządze-

nie, może być noszone zarówno na nadgarstku, jak 

i przypięte do ubrania. Go mierzy podstawowe para-

metry, czyli spalane kalorie, kroki oraz sen, ale też 

wykrywa samoczynnie aktywność (marsz, bieg i pły-

wanie) i zapisuje ją w aplikacji, tej samej, która obsłu-

guje wagi, ciśnieniomierze i inne urządzenia firmy. Za 

stosunkowo niewielką kwotę wchodzimy więc w roz-

budowany ekosystem. Bateria wytrzymuje aż osiem 

miesięcy, co jest dodatkową zaletą.

CENA: OKOŁO 320 PLN
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https://buy.garmin.com/pl-PL/PL/sport-i-rekreacja/bieganie/forerunner-735xt/prod541225.html
http://www.alstor.pl/
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POLAR M600
M600 zyskał sobie miano pierwszego sporto-

wego smartwatcha. To pierwsze takie urzą-

dzenie, które nie tylko ma wbudowany GPS 

i rozbudowany tryb treningu, ale też działa 

na Android Wear, co czyni go pełnoprawnym 

inteligentnym zegarkiem z możliwością insta-

lowania tysięcy aplikacji i głębokiej integra-

cji z systemem telefonu. Jest kompatybilny 

zarówno z urządzeniami z Androidem, jak 

i z iOS, jednak na urządzeniach Apple funk-

cje smart są mocno ograniczone – nie da się 

instalować aplikacji, a część funkcji nie jest 

dostępna. W pełni można cieszyć się nato-

miast z aplikacji Polar Flow, która pozwala 

mierzyć parametry treningu, od biegania, 

przez kolarstwo, po wycisk na siłowni. 

CENA: OKOŁO 1500 PLN 

WITHINGS BODY CARDIO
Spadek tkanki tłuszczowej i zwiększe-

nie masy mięśniowej to ukoronowanie 

wielu godzin treningu, a monitoro-

wanie tych parametrów jest równie 

ważne, co analiza bieżących aktyw-

ności. Waga Body Cardio świetnie się w tym 

sprawdza, mierzy bowiem skład ciała, w tym nawod-

nienie, trend zmiany wagi, bada tętno, potrafi też ocenić, czy jest ono właściwe. 

Synchronizuje się ze smartfonem w pełni automatycznie, przez Wi-Fi, korzysta-

nie z niej na co dzień nie różni się więc od stawania na klasycznej wadze. Duży 

wyświetlacz pokazuje bieżące odczyty, urządzenie wykrywa też samodzielnie, 

który użytkownik akurat z niego korzysta. Jej atutem jest też to, że przykryto ją 

szkłem, co ułatwia czyszczenie.

CENA: OKOŁO 800 PLN
 

https://www.polar.com/pl/produkty/sport/M600
http://www.alstor.pl/waga-withings-body-cardio/


GARMIN VIVOMOVE
Część osób nigdy nie przekonała 

się do noszenia opaski fitness – ich 

wzornictwo odbiega zazwyczaj 

od kanonu klasycznej elegancji, 

a i noszenie dodatkowego urządze-

nia obok zegarka nie zawsze jest 

wygodne. Garmin tworząc Vivomove 

myślał dokładnie o tej grupie docelo-

wej: zegarek wygląda klasycznie, ma 

analogową tarczę, a jedynym niety-

powym elementem są dwa niewiel-

kie wskaźniki na tarczy wypełniające 

się wraz z pokonywanymi krokami 

i brakiem aktywności. Mierzy też sen, 

a wszystkie dane synchronizowane 

są z platformą Connect. Urządzenie 

występuje w wersji Sport, Classic 

i Premium, różniących się materia-

łem, z którego wykonano pasek 

(guma lub skóra) oraz kopertę (pla-

stik lub stal nierdzewna).

CENA: OD OKOŁO 750 DO 1300 PLN
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https://buy.garmin.com/pl-PL/PL/sport-i-rekreacja/monitorowanie-aktywnosci/vivomove-/prod532348.html


MISFIT RAY
Dla osób, które wolą bardziej dyskretne urzą-

dzenie i skupiają się na sprawdzaniu codziennej 

aktywności, natomiast nie trenują tak intensywnie, 

Misfit Ray będzie bardzo ciekawym rozwiązaniem. 

Urządzenie ma kształt metalowej tuby nawle-

czonej na gumowy bądź skórzany pasek albo też 

zawieszonej na szyi w formie wisiorka. Komunikaty 

wysyła za pomocą delikatnych wibracji lub dys-

kretnej diody. Informuje nie tylko o tym, by się 

poruszać, ale też o przychodzących na telefon połą-

czeniach i wiadomościach. Można z nią pływać, jest 

bowiem wodoodporna. Co więcej, codzienne łado-

wanie nie jest konieczne – bateria jest wymienna, 

a jedno ogniwo wystarcza nawet na pół roku pracy.

CENA: OD 70 DO 120 USD
 

AFTERSHOKZ TREKZ TITANIUM
Muzyka na trening jest bardzo istotna, jednak jeśli trenujemy na świeżym 

powietrzu, to nie powinna ona zagłuszać otoczenia, choćby z uwagi na bezpie-

czeństwo. Doskonałym kompromisem są słuchawki Trekz Titanium, które wyko-

rzystują przewodnictwo kostne. Przylegają do kości skroniowych, natomiast 

małżowina uszna pozostaje odsłonięta. Są też odporne na wodę i pył (IP55), a ich 

bateria pozwala na przynajmniej osiem godzin pracy. Mają mikrofon do rozmów, 

a także przyciski, które nie tylko kontrolują muzykę, ale też wywołują Siri – to 

kolejny przydatny na treningu dodatek. Fakt, jakość brzmienia odbiega od nausz-

nych konstrukcji, podczas treningu nie jest ona jednak aż tak istotna.

CENA: OKOŁO 550 PLN
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http://www.alstor.pl/
https://aftershokz.com/products/trekz-titanium?variant=7698365569


UNIWERSALNY NAS – QNAP TS-X51+
Jeśli NAS ma stanowić nie tylko centrum 

multimedialne, ale również umożliwiać 

uruchamianie wirtualnych systemów ope-

racyjnych, to modele z serii TS-x51+ mogą 

być dobrym wyborem. Posiadają czteror-

dzeniowy procesor Intel Celeron 2,0 GHz, 

przy czym w przypadku zadań intensywnie 

wykorzystujących moc obliczeniową takto-

wanie wzrasta do 2,42 GHz. Oczywiście mają 

też port HDMI. Seria występuje w dwóch 

wariantach: 4- i 2-zatokowym. Doskonale 

nadaje się też do małych biur.

CENA: OD 1429 PLN
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PORADNIK ZAKUPOWY – QNAP

CICHE CENTRUM MULTIMEDIALNE – QNAP HS-251+
Jest to NAS specjalnie przeznaczony do postawienia w salonie lub tam, gdzie 

mamy centrum multimedialne. Dzięki temu, że nie posiada wentylatorów, może 

działać cały czas i nie będzie nam przeszkadzać. Wyposażono go w czterordze-

niowy procesor Intel Celeron 2,0 GHz oraz umożliwiono dzięki niemu sprzętowe 

transkodowanie plików wideo. Oczywiście jest wyposażony w wyjście HDMI, 

które obsługuje wideo o rozdzielczości do 1080 p. 

CENA: 1499 PLN

 

MACIEJ SKRZYPCZAK

http://www.x-kom.pl/p/300240-dysk-sieciowy-macierz-qnap-ts-251-2g-2xhdd-4x2-242ghz-2gb-4xusb-2xlan.html
http://www.x-kom.pl/p/289936-dysk-sieciowy-macierz-qnap-hs-251-2xhdd-4x2-242ghz-2gb-4xusb-2xlan.html
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DWUSYSTEMOWY – QNAP TAS-X68
Te NAS-y działają pod kontrolą dwóch systemów – domyśl-

nego QTS oraz Androida. Ten pierwszy zapewnia korzystanie 

z wszystkich funkcji znanych z urządzeń QNAP, drugi nato-

miast otwiera nieograniczone możliwości instalowania aplika-

cji ze sklepu Google Play. Urządzenia wyposażone są w port 

HDMI obsługujący standard 4K. Występuje w dwóch warian-

tach: 2- i 1-zatokowym.

CENA: OD 799 PLN

DLA FILMOWCÓW – QNAP TVS-871T
To potężny, 8-zatokowy NAS, który jest wyposażony w złącza Thunderbolt 2, co 

zapewnia łączność z prędkością do 20 Gb/s. Oprócz tego pozwala na odtwarza-

nie, transkodowanie i edytowanie w locie plików wideo 4K. Istny wydajnościowy 

kombajn dla kogoś, kto zajmuje się montowaniem filmów.

CENA: 12 809 PLN

WERSJA BUDŻETOWA – QNAP TS-228
NAS-y z serii TS-x28 charakteryzują się stosunkowo niską 

ceną. Doskonale nadają się jako osobista pamięć do two-

rzenia kopii zapasowych, ale równie dobrze sprawdzą się 

jako domowe centrum multimedialne dzięki obsłudze 

standardu DLNA. 

CENA: 619 PLN 

http://www.x-kom.pl/p/289938-dysk-sieciowy-macierz-qnap-tas-168-android-1xhdd-11ghz-2gb-5xusb-1xlan.html
https://www.morele.net/serwer-plikow-qnap-tvs-871t-i7-16g-772981/
http://www.x-kom.pl/p/298359-dysk-sieciowy-macierz-qnap-ts-228-2xhdd-11ghz-1gb-2xusb-1xlan.html
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PORADNIK ZAKUPOWY 
– AKCESORIA SAMOCHODOWE

ŁADOWARKA SAMOCHODOWA JCPAL STAR DUAL
Dalekie trasy, korzystanie z nawigacji – to 

potrafi w szybko wyciągnąć energię z naj-

lepszej baterii. Dlatego nieodłącznym 

dodatkiem naszego samochodu powinna 

być zdecydowanie ładowarka. JCPAL Star 

Dual w rozsądnej cenie oferuje dwa wyj-

ścia USB-A o łącznej mocy 3,4 A (czyli 

jedno urządzenie może być ładowane 

z natężeniem 2,1 A, a drugie – 1 A). Mała, 

czarna – na takie akcesorium nietrudno 

znaleźć miejsce w samochodzie.

CENA: 69 PLN
 

ŁADOWARKA SAMOCHODOWA 
INNERGIE POWERCOMBO GO PRO
Kolejna ładowarka samochodowa, a raczej 

zestaw z kablem USB-A – Lightning. 

Urządzenie również jest wyposażone w dwa 

wyjścia USB-A, przy czym każde może łado-

wać z maksymalnym natężeniem 2,1 A nie-

zależnie od liczby podłączonych urządzeń. 

Załączony kabel ma długość 1 m. Zestaw ma 

certyfikat MFI (Made For iPhone).

CENA: 149 PLN, Cena specjalna dla czy-
telników iMagazine: 59 PLN. Podczas 
zakupów należy podać kod IMAG2016. 
Promocja ważna do 23 grudnia.

MACIEJ SKRZYPCZAK

CENA 
SPECJALNA 
DLA CZYTELNIKÓW 

IMAGAZINE*

http://www.zgsklep.pl/product-pol-743-JCPAL-Ladowarka-samochodowa-na-dwa-porty-USB-3200mA-Czarna-.html
https://mobidick.pl/sklep/powercombo-go-pro/
https://mobidick.pl/sklep/powercombo-go-pro/
https://mobidick.pl/sklep/powercombo-go-pro/
https://mobidick.pl/sklep/powercombo-go-pro/
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MAGNETYCZNY UCHWYT 
SAMOCHODOWY OD OSO
Żeby smartfon nie latał po samochodzie, stosuje 

się przeróżne uchwyty. Ciekawe rozwiązanie zapro-

ponował uznany producent w tej dziedzinie – firma 

OSO. Zamiast tradycyjnych uchwytów, nasze 

urządzenie przyczepia się za pomocą magnesu. 

Magnetyczną naklejkę montuje się do telefonu 

lub pod etui. Rozwiązanie to ma jedną zasadniczą 

zaletę – nie ogranicza rozmiarów kompatybilnych 

telefonów.

Do wyboru są dwa rodzaje uchwytów:

• OSO Smart Touch Dash – na deskę rozdzielczą 

lub szybę,

• OSO Smart Touch Air – do kratki wentylacyjnej,

CENA: 119 PLN W OBU PRZYPADKACH
(DASH, AIR)

KABEL INNERGIE MAGICABLE DUO 
LIGHTNING
Użytkownicy iUrządzeń od Apple potrzebują do 

ładowania kabla Lightning. Sporo innych urządzeń 

nadal ładuje się złączem micro-USB (przynajmniej 

dopóki nie rozpowszechni się USB-C). Zamiast jed-

nak wozić dwa różne kable, można zainwestować 

w jeden, ale z dwoma łączami, z których skorzystamy 

w zależności od potrzeby. Kabel MagiCable Duo ma 

długość 79 cm i ma certyfikat MFI.

CENA: 49 PLN
 

http://www.zgsklep.pl/product-pol-867-Magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-deski-OSO-Smart-Touch-Dash-Magnet-.html
http://www.zgsklep.pl/product-pol-866-Magnetyczny-uchwyt-samochodowy-do-kratki-OSO-Smart-Touch-Air-Magnet-.html
https://mobidick.pl/sklep/magicable-duo-lightning/
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UCHWYT SAMOCHODOWY – KENU AIRFRAME+ PREMIUM 
LEATHER BLACK
Bardzo minimalistyczny, wykończony skórą uchwyt do zamocowania na krat-

kach wentylacyjnych w samochodzie. Kompatybilny z wieloma typami otworów 

(poziomymi, pionowymi i kątowymi). Dodatkowo może spełniać funkcję standu.

CENA: 149 PLN

UCHWYT ZAGŁÓWKOWY 
DO TABLETÓW – IGRIP 
UNIVERSAL HEADREST 
TABLET KIT
W dalekich podróżach, gdy 

jedziemy z dziećmi, tablety 

potrafią być niezastąpione. 

Wyposażone w bajki mogą 

zapewnić długie godziny spokoju. 

Oczywiście nie tylko dzieci lubią 

oglądać bajki. Uchwyt zagłów-

kowy pozwala na zamocowanie 

tabletu w wygodnym miejscu, 

a dzięki regulacji – na komfortowe 

ustawienie kąta nachylenia.

CENA: 99,99 PLN

http://ispot.pl/uchwyty-samochodowe/kenu-airframe-premium-leather-black-uchwyt-samochodowy,id-75066
http://doapple.pl/igrip-universal-headrest-tablet-kit-uchwyt-zaglo,3,3088,4332


PORADNIK ZAKUPOWY 
– NAJLEPSZY TV DLA GRACZA

Co powinien mieć najlepszy telewizor dla gracza pod koniec 2016 roku? Niski 

input lag, rozdzielczość UltraHD z pełnym wsparciem dla technologii HDR, 

wygodny dostęp do trybu gra. Rozsądna cena czy możliwość poruszania się po 

menu konsoli pilotem będzie dodatkowym atutem. Właśnie te cechy posiada 

Samsung KS7000. Sprawdzamy, jak sobie radzi i dlaczego warto zwrócić uwagę 

na ten telewizor SUHD. 

PAWEŁ OKOPIEŃ 
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SAMSUNG SUHD – MAGIA KWANTOWEJ KROPKI
Tym, co wyróżnia topowe telewizory Samsung z serii SUHD jest zastosowanie 

technologii Quantum Dot, czyli kwantowych kropek. Jest to specjalna powłoka 

(filtr), dzięki któremu uzyskiwana jest szeroka paleta kolorów. Wszystko dla 

jak najwierniejszego i najbardziej szczegółowego obrazu. Samsung KS7000 

posiada też szybką matrycę, która sprawia, że obraz jest płynny niezależnie, czy 

gramy w najnowszego Titanfalla, czy oglądamy mecze Ligi Mistrzów. Wszystko 

to w połączeniu z ultrawysoką rozdzielczością i wysoką jasnością momentami 

sięgającą ponad 1000 nitow. Dzięki temu KS7000 jest gotowy na współczesne 

treści, jak na przykład gry z konsol Xbox One S, PlayStation Pro czy filmy z płyt 

UltraHD Blu-ray. Jako jeden z zaledwie kilkunastu tegorocznych modeli otrzymał 

certyfikat UltraHD Premium. 
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TELEWIZOR STWORZONY DLA GRACZY
Ta wysoka jasność w odpowiednich momentach, szeroka paleta barw i dobry 

kontrast są niezbędne KS7000 do wyświetlania treści w trybie HDR. Szeroki zakres 

tonalny (HDR) sprawia, że obraz jest bardziej realistyczny. Grając na KS7000 na 

Xbox One S w Forza Horizon 3, zobaczymy piękne zachody słońca i poczujemy 

się, jakbyśmy rzeczywiście byli w Australii. Także światła reflektorów są jak praw-

dziwe. Rozdzielczość 4K plus HDR to nowe doznania zarówno w filmach, jak 

i grach. 

Najważniejszą cechą telewizora dla graczy, zwłaszcza tych sieciowych, jest input 

lag, czyli opóźnienie między reakcją komputera a tym, co widzimy na ekranie. Ten 

poniżej 29 ms jest już niezauważalny, a Samsung KS7000 w grach w rozdzielczości 

1080p ma input lag na poziomie 21 ms. Jest to naprawdę świetny wynik, podobnie 

jest w przypadku gier 4K z HDR. Oczywiście, aby to uzyskać, potrzebujemy przejść 

w tryb gry. Ułatwi to minimalistyczny interfejs, a telewizor sam rozpoznaje, jakie 

urządzenie jest podpięte pod złącze HDMI i wyświetli nam ładną ikonę na przy-

kład Xboxa.
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Gry na konsoli czy komputerze to nie wszystko. KS7000 jest też gratką dla bar-

dziej niedzielnych graczy za sprawą huba z grami. Wystarczy podpiąć telewizor do 

internetu, by móc pobrać choćby Minion Rush znany ze smartfonów. Dostępna 

jest też usługa GameFly, która oferuje popularne z komputerów tytuły w stre-

amingu. Nie trzeba mieć komputera, bo rozgrywka toczy się gdzieś na serwerach, 

a nam do gry wystarczy jedynie podpięcie pada do telewizora.

TIZEN SMART TV I MINIMALISTYCZNY PILOT
Od dwóch lat Samsung w swoich telewizorach stosuje system Tizen. W najnow-

szej wersji system działa niezwykle szybko. Telewizor jest w pełni gotowy do dzia-

łania już po trzech sekundach od uruchomienia. Interfejs został tak przygotowany, 

aby łatwo zmieniać źródła sygnału niezależnie, czy to będzie telewizja satelitarna, 

konsola, czy też serwisy VOD, jak player.pl czy Netflix. 

Koreański producent zrezygnował w tym roku z tradycyjnego pilota. W środku 

znajdziemy delikatny kontroler tylko z kilkoma przyciskami. Trzeba się do niego 

przyzwyczaić, ale po chwili dostrzeżemy jego zalety. Poruszanie się po interfej-

sie KS7000 jest bardzo wygodne. W dodatku pilot ma też funkcję uniwersalną, 

dzięki czemu można sterować nim także podstawowymi funkcjami w konsoli. Nie 

musimy więc sięgać po pada, by sprawdzić aktualizacje czy pobrać nowe gry.
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SAMSUNG SUHD KS7000 DLA GRACZY, DLA FANÓW FILMÓW, DLA CIEBIE
Samsung KS7000 dostępny jest w rozmiarach 49, 55, 60 i 65 cali. Najmniejszy z nich 

w sklepach internetowych znajdziemy już za nieco ponad 4500 złotych, ten naj-

większy kosztuje mniej niż 8 tysięcy złotych. To nie jest wygórowana cena za 

telewizor spełniający wszystkie najnowsze standardy. Jest on w pełni gotowy na 

nowoczesne treści UltraHD z 4K zarówno z konsol do gier, komputerów, jak i ser-

wisów VOD czy filmów na płytach UltraHD Blu-ray. 

Jeśli szukacie telewizora do gier, to KS7000 będzie najlepszą opcją. Co ważne, to 

również bardzo dobry telewizor dla fanów filmów za sprawą 4K HDR i świetnego 

odwzorowania kolorów dzięki Quantum Dot. Także fani sportu docenią go ze 

względu na szybką matrycę, która daje płynny ruch. Jest to po prostu uniwersalny 

model, z ciekawym designem, bardzo dobrymi parametrami i rozsądną ceną.



PORADNIK ZAKUPOWY 
– INNE GADŻETY

DE'LONGHI PRIMADONNA ELITE
Kawa dla jednych jest „tylko” gorącym napojem, a dla innych całym życiem. Ekspres 

do kawy w domu to już nie fanaberia, a zwyczajne „must-have”, zaraz obok kuchenki 

mikrofalowej i tostera. Są różne ekspresy, ale jest też De'Longhi PrimaDonna Elite, 

którym sterujemy za pomocą iPhone’a. Doceni to nie tylko gadżeciarz, ale przede 

wszystkim prawdziwy miłośnik kawy, gdyż właśnie sterowanie z telefonu daje nam 

pełną kontrolę nad mocą, zapachem i smakiem małej czarnej. 

CENA: OK. 5200 PLN
 

DOMINIK  ŁADA
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http://www.euro.com.pl/ekspresy-cisnieniowe/delonghi-primadonna-elite-ecam-650-55-ms.bhtml?gclid=Cj0KEQiAperBBRDfuMf72sr56fIBEiQAPFXszVu_ufZpLlXjWWbH5VeNcvcnHGBl_26vSCisIx9Md2EaAihm8P8HAQ&gclsrc=aw.ds&dclid=CJ2GwI-wytACFUQicgod4u4KAQ
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RĘKAWICZKI MUJJO
Zima. Jest zimno. Jak obsługiwać iPhone’a na mrozie? 

Można oczywiście marznąć i robić to gołymi rękoma, 

ale też można mieć specjalne rękawiczki. Najnowszy 

model rękawiczek Mujjo obsługuje nawet iPhone’a 7 

i jego „niewciskalny” przycisk Home. Rękawiczki Mujjo 

mają specjalne antypoślizgowe „kropki”, które umożli-

wiają pewne trzymanie telefonu. Dostępne są w dwóch 

wersjach – cieńszej i grubszej, na większe mrozy.

CENA: OD OK. 120 PLN

ART OF ATARI
Jeśli lubisz albumy i pamiętasz jeszcze czasy komputerów 

8-bitowych, to może zainteresuje Cię ta książka. „Art of 

Atari” to nie tylko historia kultowej firmy komputerowej, 

ale też unikalna kolekcja grafik użytych na opakowaniach 

i w promocji gier i programów. Jeśli lubisz estetykę komik-

sów Funky Koval, to jest to coś dla Ciebie. Poza tym kosz-

tuje znacznie mniej niż najnowszy album Apple…

CENA: 23 GBP

INTELIGENTNE GNIAZDKA TP-LINK
Temat Internet of Things jest w tej chwili jednym z najgo-

rętszych. Fajnie jest mieć w domu coś, czym możemy ste-

rować zdalnie z tableta lub smartfona. Próg wejścia w tę 

technologię jest w tej chwili naprawdę niski. Jeśli chcesz 

zacząć przygodę z IoT od najprostszych rozwiązań, to 

koniecznie zastanów się nad inteligentnymi gniazdkami 

HS110 od TP-Link. Dzięki nim nie tylko będziesz mógł 

zdalnie sterować urządzeniami, ale też będziesz kontro-

lować zużycie prądu i ustalać automatyczne harmono-

gramy sterowania. Świetne rozwiązanie.

CENA: 199 PLN

https://www.amazon.co.uk/gp/product/1524101036/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1634&creative=6738&creativeASIN=1524101036&linkCode=as2&tag=blesthisstuf-21
http://www.komputronik.pl/product/312197/tp-link-hs110.html?gclid=Cj0KEQiAperBBRDfuMf72sr56fIBEiQAPFXszW38nPq5W-HIMjgfHJvdIrVOUPV8VkCkvL4jTBMfKQ8aApC78P8HAQ&gclsrc=aw.ds
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CREATIVE OUTLIER SPORTS
Szukasz fajnych, dobrych słuchawek 

sportowych, do tego bezprzewo-

dowych? Według mnie najlepszym 

w tej chwili pomysłem są słuchawki 

Creative Outlier Sports – świetnie 

wykonane, lekkie, z bardzo dobrą 

jakością dźwięku, działające przez 

11 godzin na jednym ładowaniu i do 

tego odporne na pot. W zestawie 

świetny futerał. Pomarańczowe lub 

zielone w kolorze idealnie pasującym 

do nowego Apple Watch 2 Nike Plus.

CENA: 279 PLN (DOSTĘPNE M.IN. 
W MEDIA MARKT I SATURN)

POWERBANK PURO DUAL IPOWER
Co warto kupić komuś kto ma Apple Watch? Uważam, że najlepszym pomysłem 

jest wyjazdowa ładowarka. Pomysł na połączenie powerbanku z ładowarką dla 

Apple Watch to strzał w dziesiątkę. Powerbank Puro ma możliwość jednocze-

snego ładowania telefonu i zegarka. Bateria 4000 mAh spokojnie wystarczy na 

weekend. W zestawie pokrowiec. Kabel do Apple Watch musisz mieć swój. No 

i dodatkowo ten wygląd przypominający Magic Mouse. Polecam.

CENA: 200 PLN



http://jbl.e-ctrl.net/qr.php?id=618


CUSTBOARDS: 
ELEKTRYCZNY LONGBOARD Z POLSKI

TOMASZ SZYKULSKI 
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Jakiś czas temu na Facebooku Michała Sadowskiego z Brand24 mignęło mi wideo z elek-

tryczną deskorolką w roli głównej. Chociaż w przeszłości miałem już styczność z takimi 

urządzeniami (głównie za sprawą kanału Caseya Neistata na YouTube, a także popular-

nymi w Australii produktami firmy Evolve Skateboards), tym razem okazało się, że deska 

jest polska, a tworzy ją Custboards, czyli trzyosobowy team z Gdańska.  Wykorzystując 

moc internetu, udało mi się z nimi skontaktować i umówić na testy, a także przeprowa-

dzić poniższy wywiad.

Jakub Karpiński, Bartek Nowakowski i Tomek Kalenda poznali się na studiach, pracowali 

także razem w różnych działach w firmie Intel. Wszyscy trzej nadal pracują w IT, a projek-

tem elektrycznego longboarda zajmują się po godzinach. Spotkaliśmy się na początku 

października w gdańskim Wrzeszczu, gdzie na jednym z parkingów przez kilka godzin 

zapoznawałem się z prototypowym modelem, jego specyfikacją, a także samymi twór-

cami i historią powstania projektu. Aby dłużej nie przeciągać wstępu, napiszę tylko, że 

jazda na sterowanej bezprzewodowym pilotem deskorolce to ogromna frajda i rzecz, 

której każdy powinien spróbować. Na moje pytania odpowiada Kuba, inicjator i koordy-

nator całego przedsięwzięcia.

Tomasz Szykulski (TS): Cześć! Skąd wziął się pomysł na elektrycznego longbo-
arda? Czym się inspirowaliście?
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Jakub Karpiński (JK): Pomysł na elektrycznego longboarda pojawił się po obejrzeniu 

jednego z klipów Caseya Neistata. Niestety, odrzuciła mnie cena deski, na której jeździ 

– 1500 dolarów. Jako zapalony konstruktor-elektronik zacząłem badać, ile kosztowa-

łaby konstrukcja takiej deskorolki. Wyszło o wiele taniej, dlatego szybko zabrałem się do 

pracy i po mniej więcej dwóch miesiącach miałem pierwszy prototyp. Byłem tak pod-

ekscytowany, że obdzwoniłem wszystkich znajomych, żeby pokazać im swoją konstruk-

cję. Jednym z nich był Bartek. Umówiliśmy się na wieczór, ale z przyczyn niezależnych 

od Bartka, mieliśmy obsuwę. To jednak w niczym nie przeszkodziło; spotkaliśmy się o 2 

w nocy i testowaliśmy mój prototyp pod jego domem. Z samego rana Bartek zadzwonił 

do mnie wkurzony, że nie ma czasu, ale że wkręciłem go w ten projekt. Do tej pory to on 

przekonywał mnie do swoich pomysłów; już wtedy wiedziałem, że on też popłynął.

Tomek dołączył do teamu niewiele później, po tym jak zrobiłem dla niego drugą deskę. 

Jeździ na niej, gdzie się da i kiedy się da, żeby jak najbardziej „katować” zestaw i wykryć 

wszelkie potencjalne problemy i niedociągnięcia. Obecnie Tomek pracuje nad naszą 

aplikacją na Androida.

TS: Czy jeździłeś na deskorolce, zanim zająłeś się projektem?
JK: Wcześniej nigdy nie miałem kontaktu z longboardami, natomiast jeździłem agresyw-

nie na rolkach; myślę, że jest to przejaw skłonności do podejmowania większego ryzyka, 

wychodzenia poza strefę komfortu oraz chęć odkrywania czegoś nowego, co poskutko-

wało powstaniem tego projektu. 

TS: Waszą deskę po raz pierwszy zobaczyłem na wideo Michała Sadowskiego. Jak 
do tego doszło?
JK: Nie mogłem powstrzymać się przed zabraniem deski na konferencję InfoShare 

2016. Tam poznałem Michała – podszedłem po jego prezentacji i zaproponowałem 

przejażdżkę; widziałem na jego filmie z wizyty w San Francisco, że ma longboarda i że 

może być zainteresowany. Po jakimś czasie zainteresował się tematem i zaczęliśmy 

rozmawiać. Michał zrobił research wśród dostępnych na rynku urządzeń, nic mu jed-

nak nie odpowiadało ze względu na wydajność, dostępność czy stosunek jakości do 

ceny. Podczas jednej z rozmów Michał rzucił, że będzie promował tego, kto pierwszy 

zrobi elektrycznego longboarda, który mu się spodoba. Tak zaczęła się wariacka histo-

ria z wyjazdem do Wrocławia, składaniem deski do testów do 3 nad ranem i knucie 

intrygi z Magdą – żoną „Sadka”. Na filmie, który był rezultatem tej akcji, pierwszy raz 

zobaczyłeś naszą deskę.
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TS: Biorąc pod uwagę rynkowe warunki i skalę, tworzycie produkt niszowy. Ile 
osób zaangażowanych jest w projekt i jak dzielicie między sobą role?
JK: Jest nas trzech, ale jednak poziom zaangażowania i zadania bardzo się różnią. Ja jako 

inicjator zajmuję się organizacją projektu oraz częścią techniczną, Bartek marketingiem 

i kontaktami zewnętrznymi, Tomek pisze aplikację na Androida oraz jako aktywny użyt-

kownik, zgłasza swoje uwagi co do konstrukcji i możliwych poprawek. Nie ukrywam, że 

brakuje nam doświadczenia w skalowaniu operacji z pojedynczych sztuk do masowej 

produkcji. W przyszłości chętnie rozpocząłbym współpracę z osobą, która ma doświad-

czenie w dziedzinie projektowania elektroniki i podobną do mojej pasję, by móc rozsze-

rzyć skalę działalności.

Pomysł z elektryczną deską nie jest nowy, dlatego nie chodzi nam o to, by na tym pro-

jekcie zarobić kokosy. Z całego procesu najbardziej zależy mi na wypuszczeniu na 

rynek produktu, który będzie spełniał precyzyjnie określone, indywidualne oczekiwa-

nia klientów. Chcę móc podzielić się czymś, co sam stworzyłem, co dla korzystających 

z tego ludzi jest wartością dodaną i czymś, co sprawia im przyjemność; jeżdżenie na 

desce elektrycznej to naprawdę świetna zabawa (potwierdzam! – przyp. red.). Myślę, 

że Polacy powinni bardziej pomagać sobie nawzajem – szczególnie w przypadku pro-

jektów takich jak nasz. Inaczej nigdy nie stworzymy polskiej Doliny Krzemowej, gdzie 

wszyscy dzielą się swoimi pomysłami i jeżeli ktoś dzięki temu jest w stanie zrobić lep-

szy biznes od Ciebie, to tym lepiej. Do tego jednak musimy dojrzeć, przejść przez etap 

   /   WYWIAD   /   60Custboards: elektryczny longboard z Polski



sukcesu, żeby móc potem dzielić się wiedzą bez strachu. Takimi wartościami kierujemy 

się w Custboards, tworząc otwarty produkt zorientowany na indywidualne potrzeby 

użytkownika.

TS: Przejdźmy do kwestii technicznych. Na początku opowiedz o parametrach 
Waszego longboarda.
JK: Jeżeli chodzi o technologię, to ona nie jest ograniczeniem. Można zbudować deskę, 

która rozpędzi się do nawet 100 km/h, ale odwołałbym się do zdrowego rozsądku. 

W przypadku tak małego pojazdu elektrycznego rozsądną prędkością maksymalną jest 

35 km/h. Powyżej tej prędkości powinno się nosić specjalne ochraniacze, żeby nie zrobić 

sobie krzywdy. To samo odnosi się do akumulatorów. Rowery elektryczne mogą przeje-

chać nawet 100 km na jednym ładowaniu, ale czy chcielibyście mieć deskę, która waży 15 

kg? Według mnie nie, dlatego lepiej znaleźć kompromis między tymi parametrami.

To wcale nie znaczy, że nie chcemy dać klientom możliwości wyboru – wręcz przeciw-

nie! Uznaliśmy, że sensowną wersją podstawową będzie ta o prędkości maksymalnej 

35 km/h, zasięgu 10 km i wyposażona w jeden silnik. Jednak tak jak w wypadku Tesli, 

chcemy zaoferować konfigurator, gdzie będzie można rozszerzyć zasięg czy zwiększyć 
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przyspieszenie. To samo dotyczy samego decka. Każdą deskę da się zelektryfikować, na 

początku jednak musimy ograniczyć się do sprawdzonej listy modeli.

TS: Testowany przeze mnie prototyp jest dosyć surowy; pod deską wystają kable, 
brakuje także obudowy na elektronikę. Jak wygląda postęp prac i czego jeszcze 
potrzebujecie?
JK: Od samego początku najtrudniejszą częścią projektu jest bateria, a właściwie zagwa-

rantowanie bezpieczeństwa użytkowania. W wypadku tego typu konstrukcji mamy do 

czynienia z pakietami składającymi się z wielu ogniw, o dużym prądzie rozładowania, 

przy stosunkowo wysokim napięciu. Bez specjalnego systemu monitorowania stanu 

naładowania, zwanego BMS (Battery Monitoring System), może dojść do przeładowa-

nia ogniw i w rezultacie bezpiecznego „odpowietrzenia” ogniwa. Zdarzyło się niedawno 

w przypadku kilku egzemplarzy nowych desek od Boosted Board (takiej używa Casey 

Neistat – przyp. red.). W rezultacie wstrzymano dystrybucję i poproszono klientów 

o zwrot produktu. Bezpieczeństwo jest dla nas niezwykle istotne, dlatego nie chcieliby-

śmy znaleźć się w podobnie niekomfortowej sytuacji. Z tego powodu cały czas znajdu-

jemy się na etapie budowania bezpiecznego pakietu i to zadanie konsumuje większość 

naszego czasu.

Ostatnim elementem projektu będą wodoszczelne obudowy do całego zestawu. Mamy 

już kilka wstępnych wydruków 3D, ale zanim przejdziemy do form wtryskowych, praw-

dopodobnie będziemy musieli przejść przez etap obudów termoformowanych – chodzi 

tu głównie o niższe koszty. W prototypie do sterowania deską używamy przerobio-

nego, bezprzewodowego pilota od… konsoli Nintendo Wii. To fajne rozwiązanie, które 

bardzo podoba się użytkownikom, ale nie jest ono pozbawione wad; przede wszyst-

kim plastik obudowy jest zbyt miękki, łatwo się rysuje, co w finalnym produkcie jest 

niedopuszczalne.

Stworzenie fizycznego produktu kontrolowanego przez pilota jest tylko pierwszym kro-

kiem. W procesie projektowania wzorujemy się na Boosted Boards i chcemy pójść ich 

ścieżką, żeby dowiedzieć się, na jakie problemy napotkali – po to, by móc zrobić jeszcze 

lepszy produkt. Mamy dużo pomysłów na ulepszenia, dodanie inteligencji i personaliza-

cji, ale najpierw trzeba zamknąć wcześniejszy etap, czyli budowę samej deski.

TS: Co otrzyma w standardzie użytkownik, który zdecyduje się kupić Waszą 
deskę? Co może wybrać, a co będzie takie samo w każdej desce?
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JK: Tak jak wspomniałem wcześniej, będziemy oferować wersję jednosilnikową z pręd-

kością maksymalną 35 km/h i zasięgiem 10 km, na truckach Caliber II oraz kółkach 

Orangatang 80 mm. Do wyboru będą dwa decki (właściwa drewniana deska), w dwóch 

wersjach cenowych. W przyszłości kolejnym krokiem będzie rozszerzenie oferty desek, 

trucków, kółek i innych elementów. Na tym właśnie opiera się idea Custboards – chcemy 

oferować klientom możliwość dopasowania longboarda do indywidualnych potrzeb 

i preferencji.

TS: Dwa ostatnie pytania kieruję do Bartka Nowakowskiego. Jak wyglądają Wasze 
plany na przyszłość – jakie kanały sprzedaży i reklamy chcecie wykorzystać?
Bartek Nowakowski (BN): Ze względu na nasz brak doświadczenia przy produkcji maso-

wej i na to, że tworzymy deskę w wolnym czasie, tempo skalowania produkcji będzie 

ostrożne. Chcemy zacząć od współpracy z lokalnymi sklepami ze sprzętem longboardo-

wym – tak, by mieć możliwość zbierania opinii z pierwszej ręki oraz zapewnić klientom 

łatwy dostęp do wsparcia specjalisty, który pomoże na przykład w regulacji naciągu 

paska lub wymiany zębatki, czyli dodatkowych czynności serwisowych w porównaniu 

do klasycznych longboardów. 

Jeżeli chodzi o marketing, chcemy przede wszystkim pokazać prace nad udoskonale-

niem prototypu, a w przyszłości rozwijaniu wersji detalicznej. Aktualnie prowadzimy 

newsletter, zaczęliśmy również prace nad blogiem oraz vlogami. Zależy nam, by regular-

nie pokazywać nasze postępy, napotkane problemy i sposoby ich rozwiązania.

TS: Kiedy możemy spodziewać się możliwości zakupu Waszej deski?
BN: Obecnie najważniejszym celem jest opanowanie i usystematyzowanie całego 

procesu produkcji. Planujemy dojść do tego etapu w marcu 2017 roku. Liczymy, że do 

czerwca 2017 roku powstanie co najmniej 100 sztuk naszej deski. Te kalkulacje opieramy 

na naszych założeniach i obecnych postępach, ale bierzemy pod uwagę to, że wiele rze-

czy może nas zaskoczyć, dlatego oficjalnie nie komunikujemy dat, których nie jesteśmy 

całkowicie pewni.

TS: Brzmi rozsądnie. W takim razie czekam na rynkowy debiut Waszej deski. 
Dzięki za rozmowę!
Dzięki!
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IZRAEL NIESTANDARDOWO
TRZY MORZA, TRZY RELIGIE, TRZY KULTURY

ANNA GABRYŚ

Mało kto powstrzymał emocje, gdy mówiłam, że wybieramy się na jesienne wakacje do Izraela 

i nie były to emocje pozytywne. Raczej zdziwienie, połączone z niedowierzaniem. Ujmę 

to tak: Izrael jest może celem pielgrzymek z Polski, ale ciągle nie pierwszorzędnym celem 

wakacyjnych podróży. Może warto byłoby to zmienić, ale może się tego nie da zmienić? To kraj 

trzech mórz, trzech religii, trzech kultur, to kraj, do którego nie wiem, czy wrócę.
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Nie miałam żadnych wyobrażeń na temat tej podróży. Nie miałam czasu mieć wyobrażenia 

i to chyba najlepsze rozwiązanie, by, zamiast rozczarowania po przyjeździe, przeżyć zdziwie-

nie. W Izraelu bowiem żyje się jak w oblężonej twierdzy; w każdej chwili mieszkańcy spo-

dziewają się ataku i na każdym kroku jest to przypominane. Ulicami przechadzają się rekruci 

(wojsko jest obowiązkowe tak dla chłopców, jak i dziewcząt) z karabinami maszynowymi 

nonszalancko przewieszonymi przez ramię i niekiedy do tego człapią w japonkach, na dro-

gach międzymiastowych samochody zatrzymują się w wojskowych punktach kontrolnych, 

a żeby wejść do centrum handlo-

wego, przechodzi się kontrolę 

jak na lotnisku. Ale to nie jest ten 

czynnik, który sprawia, że turysta 

czuje się nieswojo w tym kraju. 

Większość napotkanych ludzi 

żyje swoim życiem, kompletnie 

nie interesując się przyjezdnymi. 

65Izrael niestandardowo

Pomocy zwykle nie szukaliśmy, bo krążyliśmy po 
Izraelu z iPadem w rękach. Pierwszym zakupem 
(i w sumie chyba „największą” pamiątką 
z wakacji) była izraelska karta SIM, 6 GB.
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„Nie mówisz moim językiem? Nie będę z tobą rozmawiać.” – wiele razy trafiliśmy na taką 

postawę i to nawet w wypożyczalni samochodów, kawiarni czy na płatnej plaży, nie wspo-

minając nawet o komunikatach na dworcach autobusowych. To jest podejście tak zdrowe, że 

wręcz im tego zazdroszczę. Pochodzę z Krakowa, w którym turystów się wielbi i chciałabym 

widzieć odrobinę izraelskiej obojętności choćby u krakowskich restauratorów. Przyjeżdżasz 

do nas, to sobie radź – tak mogłabym podsumować tę część, ale przecież jednocześnie nie 

raz zdarzyło się, że na ulicy podchodził do nas ktoś, pytając, czy nie szukamy pomocy. 

Pomocy zwykle nie szukaliśmy, bo krążyliśmy po Izraelu z iPadem w rękach. Pierwszym 

zakupem (i w sumie chyba „największą” pamiątką z wakacji) była izraelska karta SIM, 6 GB, 

ważna miesiąc, za niecałe 100 szekli (trochę ponad 100 złotych). Nie wiem, jak sobie radzą 

inni, bez karty SIM. Dzięki mapom nie gubiliśmy się w miastach, do jazdy samochodem 

używaliśmy Waze, czyli międzynarodowego Yanosika ostrzegającego o patrolach policyj-

nych (co istotne, bo na izraelskich drogach jest ograniczenie prędkości do 90 km/h, a ja 

mam w prawej stopie wbudowany tempomat ustawiony na 130 km/h...). iPad służył także 

jako przewodnik i translator. Taka technologia to cudowna sprawa, zwłaszcza że autobu-

sach miejskich i w międzymiastowych są gniazdka USB i telefon czy iPada – o ile masz kabel 

– możesz podładować. 

Izrael niestandardowo



Sto szekli za kartę SIM – to dużo czy mało? Trudno określić, biorąc pod uwagę, 

że Izrael jest drogim krajem. Śniadanie dla dwóch osób na modnym bulwarze 

w Tel Awiwie to jakieś 120–150 szekli – taka sama cena w Ejlacie. Paczka herbaty 

ziołowej w torebkach – 15 szekli. Jednorazowy wstęp na plażę – od 30 szekli do 

nieskończoności na najlepszych plażach. Jedynie izraelskie wino zachowuje 

przyjazne ceny – znakomite czerwone wytrawne znaleźć można już za 20 szekli 

– podobnie niedrogie są oliwki, hummus 

i bliskowschodnie pity zamiast chleba. 

A czy w tym klimacie potrzeba czegoś 

więcej do szczęścia? Zestaw: pita-hum-

mus-oliwki jedliśmy codziennie z najwyż-

szym zachwytem. Jednocześnie zostanie 

ze mną smak szakszuki w wyglądającej 

na podłą knajpkę w Tel Awiwie, falafela 

z budki w Ejlacie i arabskiej kawy z karda-

monem i do tego ze słodkim pistacjowym 

ciastkiem z zakamarków Starej Jerozolimy. 

Trzy kultury
Kawa arabska. Tu się zatrzymam, bo choć z pewnych rzeczy  zdawałam sobie 

sprawę, to jednak zaskoczyła mnie wielokulturowość Izraela. Nie, nie mam tu 

na myśli Palestyńczyków na bazarze Starej Jerozolimy, bo ich przecież widzimy 

w sprawozdaniach z Izraela. Odnoszę się do wielkiej liczby mieszkańców, którzy 

do kraju przyjechali w ostatnich 20–25 latach – to grupa rosyjskich Żydów, których 

jest tam ponad milion (czyli w tej chwili to 1/8 populacji kraju). Ejlat jest miastem 

przez nich opanowanym i w wielu miejscach rosyjski jest pierwszym językiem. Po 

zapytaniu: „Do you speak English?” na twarzach sprzedawców w naturalny spo-

sób pojawia się przerażenie i w końcu mówią „A po ruski wy nie goworitie?”. 
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Oczywiście kultur i języków jest w Izraelu znacznie więcej, ale te trzy zapamiętam 

szczególnie. Zwłaszcza rozgardiasz panujący w murach Starej Jerozolimy na baza-

rze, gdzie pod turystycznym gwarem język arabski mieszał się z hebrajskim i sto-

sunkowo często z rosyjskim.

Trzy religie
Najsilniej odczuwałam to rozbicie w Jerozolimie – to oczywiste. Chciałoby się, 

by sąsiadujące ze sobą synagogi, meczety i kościoły różnych wyznań chrześci-

jańskich napawały nadzieją na pokój i miłość między nimi. To nie jest jednak ten 

przypadek. Dzwony bijące w kościołach usiłowały zagłuszyć nawoływanie muez-

zina na modlitwę, a na bruku stukały obcasy religijnego Żyda w drodze do domu 

– taki typowy obrazek, sielanka, którą zakłócał żołnierz z karabinem blokujący 

wejście do muzułmańskiej części miasta. Dopiero wtedy, gdy stanął przed nami 

na szeroko rozstawionych nogach z karabinem gotowym do strzału, w bolesny 

sposób uświadomiłam sobie, że jesteśmy w jednym z najbardziej niebezpiecz-

nych miejsc na świecie. Wiara i śmierć są tu związane ze sobą nierozdzielnie, 

zarówno z historycznego, jak i teologicznego punktu widzenia. Mnie było trudno 

w Jerozolimie mieć pozytywny stosunek do jakiejkolwiek religii, skoro to właśnie 

one podzieliły ten przepiękny kawałek ziemi i ludzi na nim żyjących. 

Ten sam smutek odczuwałam w Ejlacie, patrząc nocą z tarasu na rozświetloną 

zatokę Morza Czerwonego. Izrael, Jordania i Egipt, a w zasięgu wzroku jeszcze 

Arabia Saudyjska. Przepięknie wcinające się w pustynne skaliste góry Morze 

Czerwone jest poszatkowane między te kraje. „Ile przystanków do Jordanii?” 

– słyszałam w autobusie miejskim. Granice to coś, o czym prawie zapomnieliśmy 

w Europie połączonej Unią Europejską. Na Bliskim Wschodzie przypomniałam 

sobie o ich istnieniu i – znowu – ogarniał mnie smutek. Naiwne myśli napływały 

mi do głowy na naszym tarasie przy oliwkach, hummusie, serze kozim, najbar-

dziej podstawowych produktach łączących ludzi mieszkających w tym regionie. 

Czy nie mogliby usiąść na pustyni i dogadać się jakoś, żeby młodzież nie musiała 
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trenować mięśni po to, by nosić karabiny? Najwyraźniej nie mogą i jest to bardzo 

frustrujące uczucie i mało napawające nadzieją na przyszłość. 

Trzy morza
Gdybym miała izraelskie morza uszeregować według jakiegoś kryterium, to 

pierwszym byłaby ich „słoność”. Wyglądałoby to tak: Morze Martwe, Morze 

Czerwone, Morze Śródziemne. Drugim kryterium – plaża i dostępność – wtedy 

mamy: Morze Śródziemne, Morze Martwe, Morze Czerwone. A jeśli atrakcyjność, 

to: Morze Czerwone, Morze Martwe, Morze Śródziemne. Dla każdego zatem coś 

dobrego. Pod tym względem Izrael oferuje więcej niż wiele innych krajów, nawet 

jeśli długość wybrzeży nie powala na kolana (wybrzeże Morza Czerwonego to 

siedem kilometrów!). 

Atrakcyjne Morze Czerwone to przede wszystkim rafy koralowe i delfiny oraz 

plaża w cieniu lądujących samolotów. Lepsze rafy można zobaczyć w Egipcie, 

ale i te izraelskie są niezłe. Rafa Delfinów położona kwadrans autobusem od cen-

trum Ejlatu to natomiast fantastyczna okazja do zaprzyjaźnienia się z tymi nie-

zwykłymi stworzeniami. Pływają swobodnie w Morzu Czerwonym, wracają stale 

do otwartego basenu przy tejże rafie. Są blisko związane z opiekunami, którzy 

znają delfinie rodziny, wiedzą dobrze, który delfin jest czyim potomkiem, part-

nerem/partnerką. Za nieco ponad 300 szekli można tam nurkować z delfinami 

przez godzinę, po uprzednim krótkim przeszkoleniu, jak używać sprzętu. Kto się 

nie zdecyduje na taką frajdę, może chodzić po pomostach i liczyć na to, że jeden 

z delfinów podpłynie na tyle blisko, że da się pomiziać po nosie. A delfiny mają 

na tyle fantazji i cierpliwości, że podpływają i się pozwalają miziać – tyle że wielu 

ludziom brak wystarczającej cierpliwości. Plaża przy Rafie Delfinów jest godna 
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polecenia, bo z racji wysokiej ceny wstępu (ponad 60 szekli dla dorosłych), nastę-

puje oczywista selekcja. Zyskuje się za to darmowe krzesła i stoliki plażowe, jak 

również zacienienie, co w tym klimacie jest w zasadzie niezbędne. 

Specyficzną atrakcją jest miejska darmowa plaża w samym centrum Ejlatu, nad 

którą schodzą do lądowania samoloty. To zupełne szaleństwo! Wydaje się, że 

niemal szorują brzuchem po położonym przy plaży centrum handlowym, a na 

pewno wzburzają morskie fale, zalewając usta i oczy słoną wodą, jeśli akurat się 

pływa. Olbrzymie wrażenie lądujące samoloty wywierają nocą i na pewno warto 

tam spędzić choć chwilę – po pierwszym lądowaniu ma się ochotę na drugie, 

a potem pragnie się samemu być w tym samolocie. 

Morze Śródziemne w Izraelu widziałam tylko w Tel Awiwie. To piękne szerokie 

plaże i daleki horyzont, a także przeuroczy stary port w Jaffie. Morze Śródziemne 

daje w zasadzie tę samą zabawę, co wszędzie gdzie indziej – duże fale, łagodne 

przypływy i odpływy, ale nie każda stolica może się cieszyć tak cudownymi pla-

żami. Nasze zwiedzanie miasta przerwaliśmy wczesnym popołudniem, by przez 

chwilę choć poskakać przez fale. Warto było, choć mimo opłukania się po kąpieli 

w prysznicu, włosy miałam pełne soli, a tenisówki – pełne piasku. Najpiękniej 

jednak Morze Śródziemne wyglądało w czasie zachodu słońca nad Starą Jaffą. 

Jestem gotowa uznać, że był to jeden z pięciu najpiękniejszych zachodów słońca, 

których w życiu doświadczyłam. Nieoczekiwany i tym bardziej zachwycający. 
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Największym kuriozum ze wszystkich jest na pewno Morze Martwe. Nie cho-

dzi tylko o to, że człowiek staje się w nim nadmuchaną piłką, którą słona woda 

bezlitośnie wypiera na powierzchnię. Odnosiłam wrażenie dotknięcia czegoś 

starszego niż historie biblijne, równie niewyobrażalnego dla zwykłego czło-

wieka, co dinozaury. Morze Martwe jest pozostałością po wylewach wód Morza 

Śródziemnego na tereny dzisiaj pustynne – jeśli się rozejrzeć wokół tego słonego 

rozlewiska, to wszędzie jest pustynia i istnienie tego „basenu” nabiera jeszcze bar-

dziej absurdalnego wymiaru. 

Warto położyć się na falach (falach? Jakich falach, tu nawet bryzy nie ma...) Morza 

Martwego, zadumać się nad przeszłością tego kraju i nad przyszłością słonej 

wody, która powoli wysycha. Podobnie jak zresztą słodka woda w tym regionie…

Przeszłość
Przeszłość w Izraelu to słowo bez dna. Przeszłość ma w tym właśnie kraju swój 

początek, tu bowiem Bóg stworzył Adama – czyli tam, gdzie dzisiaj przy tak zwa-

nej Ścianie Płaczu (Zachodniej Ścianie Świątyni) Żydzi opłakują Świątynię króla 

Salomona. Przeszłość biblijna rzuca się w oczy turystom na drogowskazach. 

Widzisz „Jerycho”, myślisz „trąby jerychońskie”. Widzisz „Tyberiada”, myślisz o Janie 

Chrzcicielu i tańczącej Salome. Nade wszystko widzisz „Jerozolima” i myślisz… 

Nie, nie wieczność, ale jeszcze 196 kilometrów. Ale to nie tylko Biblia, chrześci-

Izrael niestandardowo
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jaństwo i judaizm czy inne religie. To najdawniejsze dzieje ziemi, które widać jak 

na dłoni w choćby niezwykłym rezerwacie przyrody na terenie dawnej kopalni 

miedzi – Timna obok Ejlatu. Stojąc na dowolnym pagórku, można dostrzec 

ukształtowanie powierzchni skalistej pustyni, o charakterystycznym czerwonym 

zabarwieniu. Po chwili dociera do mózgu informacja, że to było morze..., że stoi 

się na wzgórzu, które być może wystawało lekko ponad powierzchnię. Że tu dno 

łagodnie się obniżało, a tam był rów. Że to fale wyrzeźbiły te... – właśnie, to słowo 

– te faliste skały, w upalnym ciągle, choć zachodzącym słońcu, falujące. 

Przeszłość widać też w Tel Awiwie, ale 

trzeba na nią zupełnie inaczej spojrzeć. To 

przeszłość najmłodsza w tym kraju, zbu-

dowanym na idei odrodzenia państwa 

żydowskiego, którego przecież nie było 

na mapach przez tysiąclecia. Ta młoda 

przeszłość wyziera zza wina pnącego 

się po białych ścianach bauhausowych 

willi i uwidacznia się w szerokich bulwa-

rach o paryskim rozmachu, po których spaceruje się w cieniu platanów. Warto Tel 

Awiw odwiedzić i zadumać się nad kierunkiem, w którym zmierza to miasto, ten 

kraj, to społeczeństwo. Ewidentnie na rozdrożu – chyba nawet bardziej niż cały 

świat, który stoi przed wielkimi próbami. Nie polecam tylko – zupełnie prozaicz-

nie – korzystać z toalety na dworcu autobusowym w Tel Awiwie. Czasy jej świet-

ności minęły bardzo dawno, podobnie jak data ostatniego sprzątania. 

Czy więc warto pojechać do Izraela nie w celach pielgrzymkowych? No pewnie, to 

poniekąd świat w pigułce – ścierające się kultury, konflikty religijne, walka o rów-

nouprawnienie i modernizację społeczeństwa, wysychające słone morze i pro-

blemy z wodą. Wszystko tu jest. A jednocześnie we mnie została po powrocie jakaś 

pustka. Cieszę się, że tam byłam, bo dzięki temu już nie będę musiała tam wracać. 

Praktycznie
• nie polecam używać roamingu – ceny są zabójcze; w większości knajp jest dar-

mowe Wi-Fi, trzeba poprosić o hasło. Albo, jak my, kupić kartę SIM – koszt, jak 

pisałam, to około sto złotych za 6 GB. Niestety, trzeba się dopytać, czy karta nie 

Izrael niestandardowo

Warto Tel Awiw odwiedzić 
i zadumać się nad kierunkiem, 
w którym zmierza to miasto, ten 
kraj, to społeczeństwo.



ma zablokowanej możliwości udostępniania sygnału, czyli robienia hot-spota. 

Nasza miała taką blokadę. 

• wynajem samochodu – da się znaleźć już za około 20 euro za dobę, ale, uwaga, 

przy wynajmie do trzech dni obowiązuje limit kilometrów, 250 km na dzień, 

dopiero od trzeciej doby nie ma limitu. Obsługa stacji benzynowych to wyczyn 

na miarę nagrody „Młodego Technika”, a benzyna kupowana z pomocą pana 

na stacji jest nieco droższa. Uznaliśmy, że cena nie gra roli, jeśli mielibyśmy 

wtopić, wolimy zapłacić więcej. 

• komunikacja publiczna – jest bardzo dobrze zorganizowana, autobusy dojeż-

dżają do każdej miejscowości w Izraelu, ale niestety strona www jest mało 

intuicyjna i nie w pełni po angielsku. 

• warto zapamiętać, że niedziela w Izraelu przypada w sobotę i od zachodu 

słońca w piątek 99% ruchu w tym kraju zamiera. Jest szabas i kropka. 

Zwolennicy wprowadzenia zakazu handlu w niedzielę powinni odwiedzić ten 

kraj, by zobaczyć, jak to jest. Szabas obejmuje także transport publiczny, który 

jest ograniczony do niezbędnego minimum. Również knajpy. W zasadzie tylko 

stacje benzynowe są czynne, a to tylko dlatego, że są samoobsługowe.

• loty do Ejlatu z Polski (Ryanair i WizzAir) docierają na lotnisko Ovda, które leży 

pośrodku pustyni. Do miasta dociera się autobusem, a za bilety można zapła-

cić online. 
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ŚMIERĆ EKRANU I UWOLNIENIE SPOJRZENIA? 
RELACJA Z EUROPEAN VR CONGRESS

ŁUKASZ MIROCHA

Rzeczywistość wirtualna nie podzieli losu filmów 3D. Skala inwestycji, innowacji i rosnące 

zainteresowanie konsumentów sprawią, że technologie VR i AR wprowadzą kulturę 

i gospodarkę na nowe tory interakcji z obrazem – tak przyszłość VR widzą uczestnicy 

wydarzenia. Podpisuję się pod tą wizją. 
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Dwudniowy kongres poświęcony technologiom wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości 

odbył się w Warszawie w pierwszym tygodniu listopada. Głównym organizatorem wyda-

rzenia była firma Konferencje Agora, wspierana między innymi przez Ricoh oraz agencję 

kreatywną mimo.ooo. Wśród prelegentów znaleźli się eksperci, twórcy sprzętu i oprogra-

mowania, przedstawiciele firm oraz mediów wykorzystujących technologię VR.

Niezależnie od branży i stażu pracy z technologiami VR prelegenci zdawali się zgodni co 

do tego, że po raz pierwszy w historii obserwowane obecnie zainteresowanie rynku oraz 

konsumentów wirtualną rzeczywistością znajduje solidne ugruntowanie w dostępnych 

technologiach. VR wyszło z laboratoriów, uniwersytetów oraz pracowni artystycznych i ma 

szansę zawojować świat mediów. 

Pierwszy raz w dziejach dysponujemy stosunkowo tanimi i łatwymi w obsłudze goglami. 

Największe serwisy społecznościowe (Facebook, YouTube) obsługują fotografię i wideo 

sferyczne (tzw. 360°), a internetowe sklepy (Steam, Play Station i Oculus Store) stale 

powiększają swoją ofertę gier oraz aplikacji. Urządzenia (także mobilne) są na tyle 
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wydajne, że oferują wrażenia wizualne na pozio-

mie, który zadowoli przeciętnego użytkownika. 

Po raz pierwszy od wielu dekad, a jeśli wyjdziemy 

poza erę cyfrowego tworzenia obrazu, właściwie 

od wieków, nasza kultura może za sprawą gogli 

VR uwolnić się od „ramki” zamykającej doświad-

czane treści wizualne w niewielkim wycinku 

naszego pola widzenia – ekranu, płótna, papieru. 

Jeden z prelegentów uznał, że pojawienie się 

PlayStation VR otwiera nowy rozdział cyfro-

wej rozrywki – miliony posiadaczy konsol Sony 

może po raz pierwszy zrezygnować z posiadania 

telewizora.

Pierwszy dzień poświęcono przede wszystkim problematyce wideo sferycznego (tzw. 

360°). Głos zabrali przedstawiciele czołowych polskich firm tego segmentu – między 

Śmierć ekranu i uwolnienie spojrzenia? Relacja z European VR Congress
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innymi Paweł Surgiel z Bivrost (firmy opracowującej własne kamery 360° oraz 

technologie streamingu treści 360, które wykorzystano już na przykład pod-

czas transmisji z targów CES 2016), Adama Stachowskiego z VR Premium (studia 

produkującego filmy w technologii 360). Nie zabrakło także przedstawicieli pro-

ducenta eksperymentalnego serialu „Para nie do pary” – pierwszej polskiej pro-

dukcji VR. 

Z wystąpień prelegentów dało się wyczytać jeden wniosek – szkoły filmowe 

powinny jak najszybciej sprawdzić osobny programy przygotowujące do pro-

dukcji treści w technologii wideo 360°. Kręcenie obrazu sferycznego wymaga 

korzystania ze specjalnych wielokamerowych rigów, co wiąże się z problemem 

synchronizacji ich pracy – aż do poziomu zadbania o gubienie tych samych kla-

tek. Trzeba także podejść na nowo do projektowania oświetlenia planu, któ-

rego spora część będzie widoczna w kadrze, a więc stanie się ono jednocześnie 

elementem scenografii. Storyboardy muszą z kolei uwzględnić ruchy aktorów, 

kamery i pola martwego (niewielkiej przestrzeni, gdzie należy zmieścić cały 

sprzęt i ekipę). Twórcy „Pary nie do pary” przyznali nawet, że z uwagi na wiele 

niewiadomych zdecydowali się na kręcenie całego serialu w konwencji master-

shoot – pełnego ujęcia całej sceny, bez ruchów kamery i zmiany planów. Nie 

uchroniło ich to jednak przed problemem zadbania o stworzenie kilku równole-

Śmierć ekranu i uwolnienie spojrzenia? Relacja z European VR Congress



głych planów w obrazie – poza aktorami, znajdującymi się blisko kamery (często 

dookoła), trzeba było zapełnić drugi, a nawet trzeci plan. Paweł Surgiel podkre-

ślał z kolei wagę technologii transmisji treści 360° – nie tylko na potrzeby tra-

dycyjnych wydarzeń: koncertów, zawodów sportowych, ale także w kontekście 

rosnącej popularności e-sportu i rozwoju sieci społecznościowych VR. 

Głównym tematem drugiego dnia były treści VR oparte na CGI, czyli grafice 

komputerowej – aplikacje interaktywne, symulacje, gry. Przedstawiciele firm 

Immersion, i3D pokazywali, jak 

rzeczywistość wirtualna pomaga 

w szkoleniach i w branży budow-

nictwa – dzięki zaawansowanym 

wizualizacjom projektów architek-

tonicznych oraz interaktywnym 

aplikacjom szkoleniowych. Dzięki 

jednemu z rozwiązań i3D o kilka dni 

skrócono czas serwisowania instala-

Szkoły filmowe powinny jak najszybciej 
sprawdzić osobny programy 
przygotowujące do produkcji treści 
w technologii wideo 360°.
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cji naftowej BP, ponieważ technicy kilkukrotnie przećwiczyli cały proces w wirtu-

alnym świecie.

Zastanawiacie się może, dlaczego pomimo premiery HTV Vive i Oculusa cią-

gle nie możemy kupić „dużych” gier na platformy VR? Odpowiedzi dostarczył 

panel dyskusyjny poświęcony wschodzącej branży gier VR, w którym udział 

wzięli Aleksander Caban, Bartosz Kaproń, Michał Wyrobek i Piotr Dul pracu-

jący w polskich studiach deweloperskich mających już na koncie kilka gier VR. 

Zdaniem ekspertów największe studia przybrały na razie postawę wyczeku-

jącą. Sprawdzianem dla gier VR mają być najbliższe miesiące, sukces zaś będzie 

mierzony skalą popularności PlayStation VR i pierwszych poważnych produkcji 

na tę platformę. 

Pojawienie się konsumenckich headsetów VR otwiera nowy rozdział w two-

rzeniu gier. Zdaniem ekspertów specyfika danej platformy odgrywa dużą rolę 

w projektowaniu samej gry – sposobów interakcji, mechaniki – na przykład 

HTC Vive dzięki śledzeniu ruchów użytkownika w przestrzeni może je odwzo-

rowywać w grze, czego nie potrafi choćby Samsung Gear VR. Ograniczenia 

konkretnej platformy może jednak rekompensować jej popularność – w naj-

bliższych latach najbardziej rozpowszechnionym urządzeniem VR będzie 

smartfon zamknięty w goglach, dlatego twórcy mogą w pierwszej kolejno-

ści opracowywać tytuły dla urządzeń mobilnych, gwarantujących najwięk-

sze zyski. Uczestnicy panelu podkreślili, że podobnie jak w przypadku treści 

wideo, tworzenie gier VR wymaga zastosowania wielu nowatorskich rozwią-

zań. Konwertowanie tradycyjnych gier na VR określili jako „najgorszą strategię”, 

która „robi technologii rzeczywistości rozszerzonej czarny PR”, ponieważ nawet 

najlepsze porty nie potrafią wykorzystać potencjału estetyki, mechaniki i spo-

sobów interakcji, jakie daje VR. Kilka lat temu twórcy wideo 3D zignorowali tę 

Dzięki jednemu z rozwiązań i3D o kilka dni skrócono czas 
serwisowania instalacji naftowej BP, ponieważ technicy kilkukrotnie 
przećwiczyli cały proces w wirtualnym świecie.
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zasadę i większość filmów wyświetlanych wówczas jako trójwymiarowe była 

po prostu konwersjami tradycyjnych obrazów, które przeprowadzano w post-

produkcji. Wszyscy wiemy, jak wpływało to na odbiór takich produkcji. Dlatego 

uczestnicy kongresu – twórcy gier, aplikacji, filmów 360° – podkreślali, że dobre 

treści VR trzeba zaprojektować i wyprodukować od początku z myślą o tej 

technologii.

Wielość zastosowań technologii przyszłości przedstawiano także podczas Expo 

towarzyszącemu konferencji. W strefie znalazły się stanowiska testowe sprzętu 

i oprogramowania wyprodukowanego między innymi przez: Sony, Google, 

Microsoft, HTC i Ricoh.

Kolejny kongres organizatorzy zapowiedzieli na pierwszą połowę 2017 roku.

Śmierć ekranu i uwolnienie spojrzenia? Relacja z European VR Congress
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ZMIENIAMY SIĘ. CODZIENNIE.

Beoplay już dostępne na
www.salonydenon.pl

H5

Wyrzuciliśmy kable. Dodaliśmy inspiracji. Rozkoszuj się wolnością wyboru dzięki nowym 
słuchawkom Beoplay H5, które dostosowują się do Twojego otoczenia, w zależności 
od tego, jak Twoja aktywność zmienia się w ciągu doby. Nieważne czy uprawiasz sport, 
jedziesz do pracy czy po prostu spędzasz czas w domu - usłyszysz różnicę.  
Jesteśmy przekonani, że poczujesz ją na własnej skórze.

Poczuj różnicę dzięki Beoplay H5 na http://beoplay.com/H5

http://beoplay.com/H5
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APPLE WATCH ONLY 
CZYLI DZIEŃ Z INTELIGENTNYM 
ZEGARKIEM DRUGIEJ GENERACJI

MICHAŁ ŚLIWIŃSKI
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Pierwszego Apple Watcha kupiłem w maju 2015 roku, czyli tuż po premierze świa-

towej. Nawet jeśli ówczesna wersja zegarka nie była do końca dopracowana, bo 

zarówno software, jak i hardware pozostawiały sporo do życzenia, widziałem 

w tym produkcie duży potencjał. Podstawowym atutem był oczywiście dostęp do 

wielu informacji „prosto z nadgarstka”. Dziś, po upływie półtora roku, dostępny 

jest WatchOS w wersji 3 i Apple Watch drugiej generacji, które sprawiają, że wspo-

mniany potencjał znacznie wzrósł!

W tym felietonie chciałbym Ci pokazać, jak dużo spraw każdego dnia załatwiam 

„na nadgarstku”. Szczególnie teraz, po zakupie Apple Watch Series 2 w wersji 

Nike+, zaczynam rzeczywiście odkrywać część „smart” z nazwy „smartwatch” 

i dostrzegam coraz szersze spektrum możliwości tej platformy. Przedstawiam 

zatem jeden dzień z mojego życia w towarzystwie zegarka od Apple. I to nie jest 

hipotetyczny dzień! Opisuję to, co naprawdę wydarzyło się wczoraj, w poniedzia-

łek 21 listopada 2016 roku.

Jest późny wieczór, niedziela 20 listopada, godzina 21:30
Udało nam się położyć dzieciaki spać, mamy więc z żoną trochę czasu dla siebie. 

Z poczuciem satysfakcji odkładam Apple Watcha na ładowarkę – „domknąłem już 

wszystkie kółeczka fitness” tego dnia. Włączam na Netfliksie serial „The Crown” 

i wraz z żoną oglądam kolejny odcinek.

Przed północą, kiedy już czas zbierać się do łóżka, odkładam telefon do ładowa-

nia na noc i sięgam po zegarek. W tak krótkim czasie naładował się już do 100%, 

mogę go więc ponownie założyć na rękę i położyć się z nim spać.

Spać z zegarkiem? Dlaczego? Z dwóch powodów.

Po pierwsze wstaję o 7 rano, przed wszystkimi domownikami, i nie chcę, aby 

dźwięk mojego alarmu ich obudził. Na Apple Watch mogę ustawić budzik, który 

„szturchnięciem w rękę" obudzi tylko mnie.

Po drugie mogę włączyć aplikację Sleep++, która zbierze informacje o moim śnie.

Zatem włączam budzik i appkę oraz ustawiam w zegarku „tryb samolotowy”, aby 

wyłączyć wszystkie anteny. Idę spać.

Apple Watch Only - czyli dzień z inteligentnym zegarkiem...
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Poranek, poniedziałek 21 listopada, godzina 7:07
Zegarek budzi mnie delikatnymi szturchnięciami. Wyłączam budzik, wyłączam 

tryb samolotowy, a także aplikację Sleep++. Spoglądam na fajną, minimalistyczną 

tarczę zegarka Nike+, gdzie mam ustawioną komplikację pogody. Na pierwszy 

rzut oka widzę, że zapowiada się ciepły dzień, sprawdzam prognozę na resztę 

dnia… i już wiem, jak mam się ubrać.

Podczas śniadania czasami zerkam na zegarek, abym na czas zdążył wyjść z córkami 

do szkoły. Przy okazji pakuję plecak na basen, bo po odprowadzeniu dzieci jadę pro-

sto na pływalnię. Do kolejnego triatlonu mam jeszcze pół roku, czas więc popraco-

wać nad techniką pływania, aby na kolejnym wyścigu osiągnąć lepszy wynik.

Na basenie chowam wszystko do szafki. iPhone'a także. Zegarek natomiast zosta-

wiam na ręce. Wskakuję do wody, włączam aktywność „pływanie na basenie” 

i zaczynam trening. Apple Watch dzielnie informuje mnie nie tylko o obecnej 

godzinie, ale też o czasie mojego treningu oraz liczbie przepłyniętych długości 

25-metrowego basenu.

Po udanym treningu kończę aktywność na zegarku, a on wydaje z siebie dziwny 

dźwięk, „wypluwając” wodę z głośniczków. Ubieram się. Czas wrócić do domo-

wego biura i wziąć się do pracy.

Apple Watch Only - czyli dzień z inteligentnym zegarkiem...
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W drodze do domu przez radio samochodowe słucham Audiobooka z iPhone'a. 

Lubię lekturę w aucie. Czasami podczas takiej sesji chcę coś zanotować. Odpalam 

wówczas na zegarku aplikację Workflow, w której mam specjalnie przygotowany 

proces dodający nowy fragment do mojej notatki na temat obecnie czytanej 

książki. Uruchamiam ten proces, dyktuję to, co właśnie przyszło mi do głowy pro-

sto do zegarka, a ten zamienia to w tekst i dopisuje do notatki. Proste i niesamo-

wicie szybkie!

Praca w poniedziałek 21 listopada, od godziny 10:15
Zaparkowałem samochód w garażu. Przypomniałem sobie o czymś, co muszę 

dzisiaj koniecznie zrobić. Przechodzę na zegarku do aplikacji Nozbe i przez „force 

touch” dodaję nowe zadanie do swej skrzynki spraw, oczywiście dyktując je 

„do nadgarstka”. Przy okazji sprawdzam moje priorytety na dziś, przewijając na 

zegarku ich listę w Nozbe.

Jestem w biurze i biorę się za pierwsze zadanie, czyli szkic tego felietonu. 

Uruchamiam aplikację iThoughts na iPadzie i robię mapę myśli z planem ramo-

wym tego tekstu. Wypisuję sobie pomysły i łączę je w całość. Tworzenie szki-

ców artykułów w formie map myśli bardzo pomaga mi uporządkować to, co 

chcę napisać. Właśnie teraz wpadłem na pomysł, że aby lepiej przekazać wpływ 

zegarka na moje życie, powinienem napisać coś w formie pamiętnika.

Podczas pisania włączam na iPadzie tryb „Do Not Disturb”, na zegarku jednak 

wciąż dostaję powiadomienia. Na te ważniejsze odpowiadam prosto z nad-

garstka, pozostałe ignoruję. Dzięki takiemu układowi nie kusi mnie, aby zmienić 

aplikację na iPadzie i przedyskutować coś z resztą zespołu. Szybkie odpowiedzi 

na zegarku, często w formie emotikon, w zupełności mi wystarczają.

Później, w ciągu dnia będę miał kilka spotkań, z tej minimalistycznej „Nike+ 

Digital” zmieniam więc tarczę na „Modular”, aby widzieć, jakie spotkanie mam 

za chwilkę. Co więcej, dzięki opcji „time travel” mogę za pomocą korony zegarka 

sprawdzić, jakie spotkania czekają mnie potem.

I tak mija mi dzień pracy. Spotkania, pisanie, powiadomienia na zegarku…, z któ-

rych ostatnie przypomina, że zbliża się 17:00 i czas odebrać moje córeczki ze szkoły.
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W drodze do szkoły w poniedziałek, 21 listopada, godzina 16:50
Po drodze do szkoły muszę odebrać coś dla żony z miejsca, którego adresu nie 

kojarzę. Wbijam punkt w Apple Maps i włączam nawigację. Wytyczona trasa 

widoczna jest na iPhonie, a dzięki integracji z zegarkiem, kieruje mnie on do celu 

za pomocą lekkich szturchnięć.

Po powrocie ze szkoły odkładam telefon do szuflady w korytarzu. Chcę teraz spę-

dzić czas z rodzinką, więc go nie potrzebuję, ale jednocześnie wiem, że jeśli coś 

ważnego by się stało, otrzymam powiadomienie na zegarku. Dzięki temu jestem 

w kontakcie ze światem, ale mogę skupić się na rodzinie.

Czasami wykorzystujemy zegarek do nauki i zabawy. Dziewczyny non stop 

pytają mnie o przeróżne fakty i ciekawostki. Dziś na przykład moja córka patrząc 

na mapę, spytała, ile osób mieszka w Nowym Jorku. Wcisnąłem koronę zegarka 

i zadałem pytanie Siri. 8,5 miliona. Myślałem, że więcej…

Siri na zegarku nie jest super inteligentna, ale odpowiada na bardzo prosto sfor-

mułowane pytania i to wystarczy, aby zaimponować moim córkom. Uważają, że 

zegarek taty jest magiczny!

Wieczór w poniedziałek 21 listopada, godzina 20:30
Dziewczyny przygotowują się do snu. Kierujemy się do łazienki i bierzemy się za 

mycie zębów. Ustawiamy na zegarku timer na 3 minuty, aby zęby były dokładnie 

wyszorowane. Dziewczyny tego bardzo pilnują.

Kładę dzieciaki spać. Chwilę siedzę z nimi. Czasami puszczam im z zegarka kilka 

naszych „hiciorów” (moja ulubiona playlista jest zsynchronizowana z zegarkiem).

I tak mija mi doba z zegarkiem na ręce. Po godzinie 21:00 odkładam go do łado-

wania (zużycie baterii wynosi przeważnie około 50%). Nie ma to dużego znacze-

nia, ponieważ w ciągu kolejnej godziny i tak naładuje się do pełna i znowu będzie 

gotowy do działania.

Apple Watch w moim życiu
Jak widzisz, zegarek Apple Watch już na dobre zagościł na moim nadgarstku 

i dzięki sprawniejszemu oprogramowaniu i znacznie ulepszonemu sprzętowi, 
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coraz bardziej sprawdza się jako zamiennik telefonu. Tak, to wszystko, co wymie-

niłem powyżej, to proste czynności, ale korzystanie z nich na zegarku jest coraz 

łatwiejsze i przyjemniejsze. Dzięki zegarkowi mogę często zupełnie odłożyć tele-

fon i skupić się na spędzeniu czasu z rodziną, bez stresu, że coś mnie omija albo 

o czymś nie wiem.

Apple Watch wciąż nie jest idealny. Nadal brakuje szerszego wsparcia aplikacji. 

Chciałbym móc biegać i jeździć na rowerze tylko z zegarkiem, lecz aplikacje typu 

Runkeeper czy Strava nie wykorzystują jeszcze jego GPS-a. Overcast czy Audible 

nie umieją kopiować podcastu czy książki na zegarek, abym mógł słuchać nagrań 

bez telefonu. Mamy też sporo pomysłów na to, jak usprawnić naszą aplikację 

Nozbe, aby działała jeszcze lepiej na zegarku.

Widzę w Apple Watchu ogromny potencjał i jestem przekonany, że poszerzenie 

jego funkcjonalności i obszarów zastosowania to tylko kwestia czasu. Już teraz 

część z nich tworzę sobie sam dzięki świetnej aplikacji Workflow.

Nie, na pewno nie będę chciał pracować „tylko na zegarku”, czyli „Apple Watch 

Only”! Wybrałem taki tytuł felietonu, aby pokazać, że pracując na jedynym 

z dwóch komputerów: iPhonie 7 Plus albo iPadzie Pro, mam też trzeci mikrokom-

puter w kształcie zegarka, który świetnie uzupełnia ten wcześniejszy duet.

MSliwinski

Apple Watch Only - czyli dzień z inteligentnym zegarkiem...

http://www.twitter.com/MSliwinski


https://imagazine.pl/weekly/
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LIFESTYLE MACUSERA
MONIKA GUTOWSKA I NORBERT CAŁA

FILIŻANKI Z FUSÓW PO KAWIE 
– CENA OK. 80 PLN
Od dłuższego czasu możemy zaobserwo-

wać dążenie do maksymalnego wykorzy-

stania produktów w myśl tego, że nic nie 

może się zmarnować. Uczymy się robić 

zakupy, racjonalnie wykorzystywać posia-

dane w domu produkty i zwracać uwagę 

na to, co może mieć drugie życie. Bardzo 

popularne w recyklingu jest wykorzystanie 

zużytych fusów po kawie – produkowane 

są z nich zarówno kosmetyki, jak i nawozy. 

Niemiecka firma Kaffeform właśnie z fusów 

produkuje filiżanki do kawy. Wykorzystanie 

fusów w czystej formie nie było możliwe, 

więc połączyli je z biopolimerem z włókien 

drzewnych. Dzięki takiemu zastosowaniu 

otrzymali wytrzymałość umożliwiającą 

mycie w zmywarkach. Niesamowite musi 

być picie kawy z takiej filiżanki, dodatkowo 

ze świadomością, że w jakimś stopniu 

przyczyniamy się do ochrony środowiska. 

Nic więc dziwnego, że firma nie nadąża 

z zaspokojeniem popytu.

LINK 

Dla niej 89

MAŁA MYDLARNIA – CENA OK. 5 PLN ZA SZTUKĘ 
Jesień i zima to czas, kiedy relaks w domowym 

zaciszu nabiera większego znaczenia. Kąpiel 

w oparach naturalnych składników nie tylko 

dostarczy uciechy zmysłom, ale będzie też zba-

wienna dla wysuszonej skóry – zarówno naszej, 

jak i naszych pociech. Właśnie w trosce o zdrowie 

tych ostatnich powstało niesamowite miejsce: 

Mała Mydlarnia, w którym wyłącznie z natural-

nych olejków zapachowych, płatków, przypraw, 

glinki, ziół i kawy, pewna pani biolog tworzy 

mydełka, musujące kule i serduszka do kąpieli. 

Każdorazowo otrzymamy pięknie zapakowane 

produkty, które jeszcze przed odpakowaniem 

cieszą oko, a po kąpieli z ich użyciem skóra staje 

się aksamitna niczym spryskana delikatną bryzą. 

Obdarowana takim prezentem osoba z pewnością 

poczuje się wyjątkowo, a my będziemy mieć świa-

domość, że podarowaliśmy samo dobro.

LINK

https://www.kaffeeform.com/
http://pl.dawanda.com/shop/Tamaramariat
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BROW BAR – CENA OK. 70 PLN 
Piękni młodzi i bogaci – to hasło przyświeca nam od dawna, a dodając do tego 

zdrowi i szczęśliwi – uzyskamy niemalże idealny obraz życia. Świadomie czy 

nieświadomie dążymy do osiągnięcia lub choćby zbliżenia się do ideału. Firmy 

kosmetyczne dwoją się i troją, proponując nam nowe usługi. W ostatnim czasie 

furorę robi usługa Brow Bar, której zadaniem jest wystylizowanie idealnych brwi, 

skrojonych na miarę. Podczas tej usługi kosmetyczka wykonuje pomiary, dzięki 

którym wyrysowuje brwi idealnie pasujące do kształtu naszej twarzy. Następnie 

za pomocą właściwie dobranego koloru henny oraz wosku formuje wygląd 

brwi, dzięki któremu nasze spojrzenie nabiera wyrazu. Usługa wykończona jest 

makijażem brwi z wykorzystaniem profesjonalnych kosmetyków, a z efektów 

możemy cieszyć się do trzech tygodni.

LINK

http://miicosmetics.pl/brow-by-mii/
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MODELE AUTORSKIE 
– TRACKER ART – CENY 
RÓŻNE, OD 600 DO 1300 PLN
Kupić niebanalny prezent jest strasz-

nie trudno, chyba że jest on całkowi-

cie unikalny. Faceci uwielbiają modele 

samochodów, a jeśli ten model będzie 

zrobiony specjalnie dla nich, to prezent 

jest wtedy idealny. Robieniem takich 

model zajmuje się Grzegorz Wieczorek 

Tracker Art. Przerabia on modele samo-

chodów z wersji rajdowych na cywilne, 

z cywilnych na rajdowe, postarza je, 

buduje sceny rodzajowe, wkłada na 

lawety, rozbija lub tworzy modele od 

podstaw. Większość modeli jest w skali 

1:43. Dzięki temu możemy zamówić 

tacie model samochodu, w jakim pode-

rwał mamę lub jakim się amatorsko 

ścigał. Modele możecie obejrzeć w pra-

cowni w Górze Kalwarii lub na stoisku 

na różnych targach motoryzacyjnych.

LINK

Dla niego

SYMULATOR MOTORSPORT 
CAPSULE – CENA 300 PLN/H
Zostaniemy dziś w tematach motoryza-

cyjnych. W Konstancinie pod Warszawą 

powstał jeden z pierwszych profesjonalnych 

symulatorów jazdy sportowej samochodem. 

Specjalna kapsuła wyposażona jest w bezsz-

wowy zakrzywiony ekran o kącie 180 stopni. 

Fotel razem z kierownicą i pedałami umiesz-

czony jest na platformie, do której zamonto-

wane są cztery siłowniki. Takie rozwiązanie 

sprawia, że zarówno przeciążenia, jak i pracę 

zawieszenia odczuwamy analogicznie jak 

w rzeczywistości, force feedback z kolei 

powoduje, że odczuwalne są zarówno 

wibracje silnika, jak i praca poszczególnych 

opon. Możemy się wiec poczuć jakbyśmy 

naprawdę jechali sportowym samochodem 

po prawdziwym torze. Do dyspozycji mamy 

auta wyścigowe, jak i rajdowe. Subaru 

Impreza, Audi Quattro grupy B, VW Polo 

WRC lub na przykład wyścigowe Audi R8.

LINK
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http://www.trackerart.pl/
http://www.mcapsule.pl


   /   LIFESTYLE MACUSERA   /   Dla niego 92

ZEGAREK CERTINA 
DS PODIUM BIG SIZE 
CHRONOGRAPH WRC 
LIMITED EDITION 
– CENA OD 2895 PLN
Marka Certina jest oficjal-

nym chronometrażystą 

Rajdowych Mistrzostw 

Świata (WRC) od 2013 roku, 

ale pierwszy raz w jej historii 

powstał model dla jednego 

kraju. Tym bardziej należy 

się cieszyć, że jest to Polska, 

a dokładniej 73 Rajd Polski, 

który był zaliczany do klasy-

fikacji WRC. Stalowa koperta 

zegarka ma średnicę 44 mm, 

pod szafirowym szkłem 

umieszczono ciemny cyfer-

blat z zielonymi akcentami. 

Za odmierzanie czasu odpo-

wiada kwarcowy mechanizm 

ETA 251.264 z chronografem 

i datownikiem. Na deklu 

mamy wybity jego numer, 

mapę Polski, napis „73rd Rally 

Poland” oraz logo WRC. Ten 

unikatowy, limitowany do 

555 (liczba dość znana w raj-

dowym światku) sztuk zega-

rek można oficjalnie nabyć 

tylko w Polsce.

LINK

https://luxtime.pl/certina-wrc-limited


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


APPLE WATCH 2 NIKE PLUS
– CZYLI O TYM, JAKI POWINIEN BYĆ 
ZEGAREK OD POCZĄTKU

DOMINIK ŁADA

Apple zaprezentowało nowego Apple Watcha podczas prezentacji iPhone’a 7. Było to 

lekkim zaskoczeniem, bo wiele osób spodziewało się nowej wersji zegarka później, 

po Nowym Roku. Wprowadzając wersję „2”, Apple podążyło tropem iPhone’ów 

i przedstawiło nam model „S” – tak samo wyglądający, ale dopracowany i szybszy 

produkt – taki, jakim powinien być od samego początku.
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Prezentacja prezentacją, oficjalna dostępność dostępnością, a realia są takie, jakie są, czyli druga 

wersja Apple Watch dostępna jest na rynku w śladowych ilościach. I nie mówię tutaj o Polsce, 

a całym świecie. Trochę lepiej ma się sytuacja z wersją 38 mm, którą można spotkać w sklepach, 

ale model 42 mm jest niczym jednorożec.

W takich realiach, kilka tygodni po premierze Apple Watch 2, pojawił się model Nike Plus. 

Technicznie nie różni się od zwykłej „dwójki”, ale, jak to bywa, diabeł tkwi w szczegółach. 

Właśnie taki model, w wersji 42 mm, udało mi się kupić. Choć nie było łatwo.

Niniejszy tekst nie będzie zwykłą recenzją, a moją subiektywną opinią o nowym zegarku, opartą 

o ponad dwutygodniowe obcowanie z nim. Skoncentruję się na funkcjonalności, a dokładny 

opis dotyczący treningów będziecie mogli przeczytać w kolejnym wydaniu iMagazine, po dłuż-

szych testach, które przeprowadzi Krzysiek Kołacz.

Apple Watch jednym się podoba, a innym nie. Ja się przyzwyczaiłem po ponad roku z pierw-

szym modelem na ręku. Doceniam jego rozmiar i kształt, dzięki któremu powiadomienia i pro-

gramy są wygodniejsze w obsłudze. Ale nie ukrywam, że początki miałem różne.

Apple Watch 2 Nike Plus – czyli o tym, jaki powinien być...  



Wygląd w zasadzie się nie zmienił. Zegarek jest 

minimalnie większy od swojego poprzednika. 

O ile nie widać tego gołym okiem, to może być 

to istotne, gdy używamy zewnętrznych obudów. 

Różnice wynoszą po około 0,5 mm z każdej strony. 

Spokojnie, paski pasują te same. Różnica jest też 

w wadze – 30 g vs. 34,2 g.

Różnice w rozmiarze i wadze wynikają z delikat-

nych różnic w budowie. Nowy Apple Watch 2 jest 

wreszcie wodoszczelny do 50 m. Spokojnie możemy 

się w nim kąpać i pływać, co więcej mamy trening 

pływacki, co jest dużym plusem. Apple Watch 2 ma 

specjalnej konstrukcji głośnik, całkowicie przepro-

jektowany, który po kontakcie z wodą sam usuwa 

jej pozostałości.
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Większa waga nowego modelu aluminiowego 

wynika również z tego, że Apple zdecydowało się 

zastosować ceramiczny spód – taki, jak był do tej 

pory w wersjach stalowych i złotych.

Wielkiej zmiany w nowym modelu doczekał się 

ekran. Wygląda tak, jakby był zamocowany bli-

żej szyby. W pierwszej generacji, gdy spojrzeliśmy 

pod światło, widać było przerwę między ekranem 

i szkiełkiem, teraz jest prawie niedostrzegalna. 

Przekłada się to na dużo większą jasność ekranu 

i czytelność na przykład w jasnym świetle czy peł-

nym słońcu. Starszy model miał 450 nitów, a nowy 

ma 1000 i to widać. Jednak muszę zaznaczyć, że gdy 

nie mamy obok siebie dwóch wersji, starej i nowej, 

to nie ma już takiego wrażenia. W normalnym użyt-

kowaniu nie widać różnic.

Sporych problemów w pierwszej edycji dostarczała 

koronka. Po jakimś czasie zaczynała ciężej chodzić 

i trzeba było ją czyścić, a tak naprawdę po pro-

stu mocno rozruszać pod bieżącą wodą. Z moich 

doświadczeń wynika, że w nowym modelu koronka 

tak samo zaczyna się blokować po jakimś czasie. 

Tutaj ewidentnie Apple nie odrobiło lekcji.

Bateria jest genialna, ale pozostaje jednak pewien 

niedosyt. Do pełni szczęścia brakuje mi żywotności 

na poziomie trzech pełnych dni, aby móc spokojnie 

wyjechać na weekend bez potrzeby zabierania ze 

sobą ładowarki. Nie zmienia to faktu, że jest o niebo 

lepiej, niż było w poprzednim modelu. Realne stają 

się dwa pełne dni użytkowania, z dwoma treningami 

po około 1–1,5 h. Od zakupu ładuję swojego Watcha 

co drugi dzień. Zdejmuję go z ładowarki o 6:45, 

a podłączam następnego dnia, około 1:00 w nocy.

Apple Watch 2 Nike Plus – czyli o tym, jaki powinien być...  
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Istotnym dodatkiem jest wbudowany GPS. Jest on genialny przy wszelkich treningach, bo nie 

tylko pokazuje nam trasę, ale jeszcze dzięki niemu mamy dokładniejsze pomiary. Niestety trzeba 

pamiętać o tym, że jest prądożerny. Ale jak wspominałem wcześniej, dwa treningi po około 

1–1,5h niewiele wpływają na czas pracy. Z doświadczenia jest to około 10–15% baterii na 1 h.

Procesor w nowym modelu jest dwurdzeniowy. Sprawia, że wszystko działa szybciej i płynniej 

– według obliczeń maniaków cyferek podobno aż o 50% szybciej. W połączeniu z watchOS 3 to 

jest petarda. Wreszcie zegarek jest sensownym dodatkiem. Poprzednia edycja bardzo zyskała 

na nowej wersji oprogramowania, ale ta nowa pokazuje, że cała obsługa może być płynna i bły-

skawiczna. Taka, jaką powinna była być od samego początku. Szczerze mówiąc, to dopiero od 

watchOS 3 można realnie powiedzieć, że Apple Watch ma sens. Wcześniej był to po prostu zwy-

kły gadżet. Aplikacje uruchamiają się błyskawicznie, jakby działały w tle. Jest to znaczna różnica 

względem poprzednika.

Czym zatem wyróżnia się wersja Nike Plus w stosunku do wersji standardowej? Podobnie jak 

modele Hermès podejrzewam, że tylko po numerach seryjnych, ma unikalne cyferblaty (dwie 

sztuki, oczywiście modyfikowalne), plus dodatkowy kolor (tzw. „Volt”) na pozostałych tarczach. 

Nike Plus ma też preinstalowaną apkę do biegania Nike Plus i specjalną funkcję w Siri do ste-

rowania nią, choć nie jest specjalnie użyteczna w naszych, polskich warunkach. Apple Watch 2 

Nike Plus to też nowe paski. Specjalnie zaprojektowane paski sportowe, dwukolorowe, dziur-

kowane, wykonane z tego samego materiału co tradycyjne – fluoroelastomeru. W założeniu 

mają być wygodniejsze przy uprawianiu sportu, gdyż dzięki perforacji skóra może oddychać. 

Mnie najbardziej podobają się dwie wersje kolorystyczne, obie łączone z kolorem „volt” – szara 

i czarna. Całe szczęście do nowego modelu pasują wszystkie paski z poprzedniej edycji, także 

będziecie mieli nieograniczone możliwości modyfikacji wyglądu zegarka na ręku.

Apple Watch 2 Nike Plus – czyli o tym, jaki powinien być...  
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Apple Watch 2 Nike Plus występuje w dwóch rozmiarach – 38 i 42 mm, oraz dwóch kolorach 

– aluminiowym (srebrnym) i gwiezdnej szarości. Każdy z kolorów występuje też z dwoma rodza-

jami pasków – czarno-zielonym, czarno-szarym oraz szaro-zielonym i szaro-białym.

Teraz najważniejsze – podsumowanie i czy warto. Według mnie warto, ale ja mam za sobą bagaż 

doświadczeń z pierwszej wersji oraz jestem dość zaawansowanym użytkownikiem. Jeśli nie 

macie poprzedniej wersji, a chcielibyście zobaczyć jak wygląda życie z Apple Watch, to pole-

cam w pierwszej kolejności przetestować poprzednią edycję. Może się okazać, że nie będzie-

cie poweruserami i wtedy szkoda wydawać sporo pieniędzy na najnowszy model. Jeśli macie 

poprzedniego Apple Watcha i nie wyobrażacie sobie już funkcjonowania bez niego, to prze-

siadka jest warta rozważenia. Jeśli natomiast aktywnie spędzacie czas i biegacie, to nowy Apple 

Watch 2 Nike Plus jest obowiązkową pozycją na liście zakupów. Ja jestem bardzo zadowolony 

i polecam, w szczególności odkąd jest nowy system watchOS 3. Trzeba jednak nadal pamiętać, 

że Apple Watch, bez względu na model, nie jest tak dobrym komputerem naręcznym dla spor-

towców, jak profesjonalne modele Garmina czy Polara. Spełnia swoje podstawowe zadania i nie-

wątpliwie jest bardziej stylowy, ale nadal skierowany raczej dla amatorów niż profesjonalistów. 

Więcej o trenowaniu z Apple Watch 2 Nike Plus będziecie mogli przeczytać w artykule Krzyśka 

Kołacza, który ukarze się w następnym numerze iMagazine.

Apple Watch 2 Nike Plus – czyli o tym, jaki powinien być...  

dominiklada

Apple Watch     
2 Nike Plus             

Plusy:
• wodoszczelność
• bateria
• GPS
• oryginalne paski Nike Plus
• szybkość działania

Minusy:
• bardzo mała dostępność
• bateria mogłaby być 

jeszcze większa

Cena: 1849 PLN (38 mm),          
             1999 PLN (42 mm)

http://www.twitter.com/dominiklada
http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
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MACBOOK PRO 13 
Z TOUCH BAR

PAWEŁ OKOPIEŃ

MacBook Pro 13 z Touch Bar

Nowe MacBooki Pro zostały ostro skrytykowane, a jednocześnie są najprawdopodobniej 

najlepiej sprzedającymi się komputerami Apple w historii. Od kilku dni używam MacBooka 

Pro 13’’ z TouchBarem, na pełną ocenę przyjdzie czas, ale wiem, że to będzie mój niezawodny 

kompan na kolejne 3–4 lata, a może i dłużej.
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Wiedziałem, że w listopadzie zmienię swojego 

MacBooka Air 13’’ z 2013 roku. Od strony tech-

nicznej nie miałem takiej potrzeby, wersja z i7 

i 8GB RAM wciąż daje radę przy mojej pracy. 

Miałem jednak budżet na komputer do spożyt-

kowania. Zapadła więc szybka decyzja: kupuję 

MacBooka Pro 13’’ z TouchBarem w podstawowej 

konfiguracji powiększonej do 16 GB RAM. Jak to 

mawiają RAM-u nigdy za dużo. Naczekałem się 

na swój nowy komputer! Zamówiłem go jeszcze 

w październiku, w dniu konferencji, a przyszedł 

22 listopada. Jednocześnie nie ekscytowałem się 

nim szczególnie. Może trochę dojrzałem i dziś 

dla mnie jest to po prostu narzędzie pracy. Nie 

było więc totalnego wyczekiwania jak na pierw-

szą gwiazdkę i efektu wow przy wyjmowaniu 

z pudełka. Choć już w pierwszych chwilach poja-

wiła się satysfakcja z użytkowanego sprzętu.

Z mojej perspektywy, czyli użytkownika prze-

chodzącego z Air na Pro, największą zmianą jest 

Retina. Wyświetlacz w nowym MacBooku Pro jest 

fantastyczny. Z drugiej strony, gdyby nowy MBP 

był o kilka gramów cięższy, zrzekłbym się wydaj-

ności na rzecz MacBooka 12’’. Na szczęście nowy 

MBP waży tyle samo co Air, jest jednak nieco 

od niego masywniejszy w wyglądzie. Dzisiaj ze 

względu na ekran na pewno nikomu nie polecił-

bym MacBooka Air. Może jedynie osobom nie-

przekonanym jeszcze do komputerów Apple 

– ze względu na cenę. Ale ekran Retina, to ekran 

Retina i warto to mieć na uwadze przy swojej oce-

nie tego sprzętu.

Najważniejszą nowością jest TouchBar. Czy 

to rewolucja? Nie, a przynajmniej jeszcze nie. 

   /   SPRZĘT   /   MacBook Pro 13 z Touch Bar



   /   SPRZĘT   /   102

Obecnie to jeszcze gadżet. Dopiero gdy programiści zaczną aktywnie implementować 

go w aplikacjach, to będzie miało sens. Czekam na nowego Office’a ze wsparciem dla 

TouchBara, a może także IA Writera. Funkcje, które Apple wyciągnęło do TouchBara w Pages, 

są dla mnie zbyteczne. Chętnie zobaczyłbym tam licznik znaków czy opcje nagłówków. 

Boldować tekst wolę za pomocą skrótów klawiszowych, a zmiana koloru czcionki jest dla 

mnie zbyteczna. Oczywiście brakuje podpowiedzi słów w języku polskim. 

Do TouchBara trzeba się przyzwyczaić, ale szybko okazuje się przydatny przy jakiś drob-

nostkach, jak przesuwanie kart czy nawet te śmieszne emotikony. Dla mnie to najlepsza 

z możliwych implementacji dotyku w komputerze. Laptopy z ekranem dotykowym to dla 

mnie pomyłka. Hybrydy mają nieco więcej sensu, ale wciąż pozostają hybrydami – ani tablet, 

ani komputer. Zresztą używam też od jakiegoś czasu iPada Pro 12 i uważam, że on nie jest 

w pełni tabletem, ale do komputera mu jeszcze daleko. TouchBar nie zmienia sposobu użyt-

kowania komputera, a upraszcza pewne funkcje w sposób naturalny. Myślę, że to kwestia 

czasu, gdy z Touchbara w wielu aplikacjach będę korzystał w sposób bezwzrokowy, bez 

odrywania rąk od klawiatury i oczu od ekranu.

Mam za to problem z jednoznaczną oceną olbrzymiego gładzika. Jest on naprawdę potężny, 

co z jednej strony jest świetne, ale z drugiej – ułatwia przypadkowe dotknięcia. Za to skok 

MacBook Pro 13 z Touch Bar
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klawiatury bardzo mi pasuje, jest ona naprawdę wygodna i nie miałem żadnych problemów 

z przejściem na nią, a trochę się obawiałem po kilku kontaktach z MacBookiem 12. Okazuje 

się jednak, że przy codziennej pracy bardzo szybko można się przyzwyczaić i to na plus.

Co do reszty konstrukcji nie wyrażam większych zachwytów ani też poważnych negaty-

wów. Dziwią mnie nieco dwie dość ostre „szpary” na dole, służące teoretycznie do otwarcia 

pokrywy i zapewne wietrzenia komputera. Można je jednak wyczuć, gdy się bierze kompu-

ter do ręki, a mogłyby zostać w jakiś sposób wygładzone.

Nie mogę doczekać się wprowadzenia Apple Pay w Polsce i masowego stosowania tej formy 

płatności na stronach internetowych. Dzięki TouchID zakupy stałyby się jeszcze przyjemniej-

sze. Nie korzystam z komputera w korpo, nie loguję się więc do niego kilkanaście razy dzien-

nie, przez co nie doceniam tak tej technologii. Ale gdy przyszło na początku wykonać parę 

czynności w systemie, szybko go doceniłem.

Pozostaje jeszcze kwestia złącz. Problem w tym, że ja praktycznie z nich nie korzystam, nie 

jest to więc dla mnie wada. Zamierzam dopiero kupić przejściówkę AV, w której jest też kla-

syczne USB i to mi wystarczy. Uważam jednak, że właśnie ta przejściówka powinna znaleźć 

się na wyposażeniu tego komputera, podobnie jak przedłużacz zasilacza. Odczułem już brak 

MagSafe, jednocześnie dużym plusem jest możliwość wpięcia zasilania z dowolnej strony. To 

duże ułatwienie.

MacBook Pro 13’’ na pełną ocenę zasłuży dopiero po dłuższym czasie. Wierzę, że będzie on 

dla mnie niezawodnym narzędziem przez kilka lat. Po Macu Mini late 2009 i MacBooku Air 

mid 2013 przyszła pora na MacBooka Pro 13’’ z Touch Barem late 2016. Mam nadzieje, że za 

cztery lata, decydując się zapewne na kolejny komputer, znów bez większego zastanowienia 

wybiorę sprzęt Apple’a. Nowego MacBooka Pro mogę w tej chwili gorąco polecić.

MacBook Pro 13 z Touch Bar

paweloko

https://twitter.com/paweloko


MACBOOK PRO 15” 
Z TOUCHBAREM

MACIEJ NOWAKOWSKI

W tym roku gwiazdkę obchodzę miesiąc wcześniej. Od prawie tygodnia korzystam 

z nowego 15-calowego MacBooka Pro z TouchBarem.
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Wybrałem tę mocniejszą konfigurację, z procesorem Intel Core i7 2,7 GHz, 16 GB pamięci 

RAM, dyskiem SSD 512 GB, najmocniejszą dostępną kartą graficzną Radeon Pro 460 z 4 GB 

pamięci i amerykańskim układem klawiatury. Układ międzynarodowy, czyli ten domyślny 

dla komputerów Apple sprzedawanych w Polsce z tyldą koło klawisza Shift i pionowym 

Enterem, jest dla mnie nienaturalny i całkowicie nieakceptowalny.

Dotychczas korzystałem z 15-calowego MacBooka Pro z końca 2013 roku o konfiguracji bar-

dzo zbliżonej do tego nowego, również z amerykańską klawiaturą.

Przez ostatnie lata niewiele wzrosła wydajność procesorów Intela. Przede wszystkim posta-

wiono na rozwój znajdujących się w nich układów graficznych. Jednakże w przypadku 

komputerów wyposażonych w dedykowaną kartę graficzną nie ma to większego znacze-

nia. Z mojej perspektywy taktowanie procesora wzrosło o 0,1 GHz a jego wydajność o kilka 

procent, co w codziennej pracy jest niezauważalne. Przyspieszenie pozostałych elementów, 

takich jak pamięć RAM, dysk SSD czy karta graficzna jest już bardziej zauważalne względem 

konfiguracji sprzed trzech lat. W najnowszych MacBookach SSD na PCIe ma odczyt na pozio-

mie 3 GB/s, a zapis około 2 GB/s. Co oznacza prawie dwukrotny wzrost względem poprzed-

MacBook Pro 15” z TouchBarem
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niej generacji i czterokrotny względem mojego poprzedniego. Nowa karta graficzna Radeon 

Pro 460 jest ponad dwukrotnie wydajniejsza niż trzyletni GeForce 750M.

W kwestii zmian na zewnątrz to nowy 15-calowy MacBook Pro jest odrobinę mniejszy i lżej-

szy od dotychczasowych. Wybrany przeze mnie ciemniejszy kolor gwiezdnej szarości spra-

wia, że optycznie sprawia wrażenie dużo mniejszego niż poprzedni – srebrny. Jednak gdy 

porównamy je bezpośrednio, to różnica jest na tyle mała, że w codziennym użyciu nie 

będzie to zauważalne. Podobnie z wagą – zmniejszenie jej o niecałe 200 gramów to niewiele 

przy dotychczasowych dwóch kilogramach. Gdybym o tym wcześniej nie przeczytał, to nie 

zwróciłbym na to uwagi. W pierwszym odczuciu wydaje się tak samo ciężki, jak poprzed-

nik. Dopiero biorąc do rąk naprzemiennie stary i nowy model, można wyczuć tę subtelną 

różnicę. Na pewno moje ramię doceni tę 200 gramową ulgę, choć dla rzetelnego pomiaru 

należałoby doliczyć jeszcze ciężar przejściówek, które z pewnością pojawią się teraz w torbie 

z komputerem.

Najbardziej zauważalną różnicą jest zastąpienie rzędu klawiszy funkcyjnych TouchBarem. Po 

zobaczeniu wielu zdjęć z zagranicznych recenzji obawiałem się trochę o jego wygląd.

Na szczęście przy naturalnym świetle prezentuje się bardzo porządnie. Niestety w bardzo 

ostrym jarzeniowym biurowym świetle ze względu na kontrast sprawia wrażenie nieco tan-

MacBook Pro 15” z TouchBarem
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detnego. Wiele osób obawia się, że dotykowy pasek z wyświetlanymi przyciskami będzie nie 

tak wygodny, jak fizyczne klawisze. Jestem już pewien, że nowe rozwiązanie to tylko kwestia 

przyzwyczajania. Coraz szybciej z niego korzystam i jestem pewien, że po pewnym czasie 

będę to robił, nie odrywając wzroku od ekranu. Niestety lista oprogramowania wspierają-

cego ten element nie jest jeszcze zbyt długa i minie trochę czasu, zanim większość aplikacji, 

z których korzystam, będzie go wspierać. Ciekawostką jest to, że pasek postępu wyświetlany 

na TouchBarze podczas odtwarzania wideo w przeglądarce jest aktywny także w trakcie 

reklam przed materiałami wideo, co pozwala na ich szybkie omijanie.

Touch ID to moim zdaniem najbardziej rewolucyjna zmiana w tej generacji. Dzięki niemu 

poruszając się po systemie w wielu miejscach, gdzie byliśmy proszeni o podanie hasła, moż-

liwe jest po prostu przyłożenie palca do czytnika. Dotyczy to między innymi instalacji opro-

gramowania czy odblokowywania zaawansowanych opcji w preferencjach systemowych, 

a także podczas zakupów w iTunes i Mac App Store. Sensor jest dostępny także dla aplikacji 

firm trzecich i jest wspierany chociażby przez najnowszą wersję 1Password. Dla właścicieli 

nowych MacBooków Pro pracujących równolegle także na starszych Macach to brak Touch 

ID w tych drugich stanie się z czasem niezwykle irytujący.

MacBook Pro 15” z TouchBarem
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Elementem, którego zmianę najbardziej odczu-

wam, jest nowa klawiatura. Po godzinie wydawało 

mi się, że pomimo mniejszego skoku szybko się 

przestawiłem. Jednak największym problemem 

jest omyłkowe trącanie TouchBara. Podczas naci-

skania klawisza Delete często zdarza mi się klik-

nąć ikonkę Siri, która się nad nim znajduje. Druga 

przypadłość to naciskanie Strzałki w lewo zamiast 

prawego Altu przy wprowadzaniu polskich zna-

ków. Przez to robię błędy w co drugim wyrazie. 

Gdy piszę bez polskich znaków, to problem nie 

występuje. Obawiam się, że sporo czasu minie, 

zanim się przyzwyczaję. Zwłaszcza że równolegle 

korzystam także z innych klawiatur. Po tygodniu 

stwierdziłem, że jednak będę zmuszony wymie-

nić w pracy używaną przeze mnie kablową Apple 

Keyboard z klawiszami funkcyjnymi na bezprze-

MacBook Pro 15” z TouchBarem



wodową Magic Keyboard. Po podłączeniu kablem Lightning jest wykrywana jako klawiatura 

USB i działa także na komputerach z Windowsem.

MacBook jest wyposażony w cztery porty Thunderbolt 3, które są kompatybilne ze wszyst-

kimi akcesoriami w standardzie USB-C. Każdy z nich może pracować z prędkością do 40 

gigabitów na sekundę. Wiele osób narzeka, że oprócz tych portów Apple powinno zosta-

wić z jedne port USB-A i HDMI. Niestety sprawa nie jest taka prosta i wynika z architektury 

zastosowanego czterordzeniowego procesora Intel Core i7 szóstej generacji i chipsetu, który 

go obsługuje. W skrócie: do dyspozycji jest 20 pasów PCIe. Cztery z nich są przeznaczone na 

dysk SSD, kolejne osiem dla karty graficznej Radeon Pro. Zostaje więc osiem na porty, czyli 

po dwa na każdy port Thunderbolt 3, aby mógł pracować z pełną prędkością. Przez ograni-

czenia tej architektury nie da się w tym komputerze umieścić ani jednego dodatkowego 

portu. Po prostu nie ma z czego dać więcej przepustowości. Apple wyszło zatem z założenia, 

że otrzymujemy aż cztery równie mocne porty, które możemy wykorzystać według naszego 

uznania. Zamiast decydować za nas, do czego będziemy ich używać.

W modelu 13-calowym zastosowane układy pozwalają na wykorzystanie 10 pasów PCIe. 

Również cztery z nich są wykorzystane na SSD. Zostaje zatem sześć – cztery z nich przezna-

czono na dwa porty po lewej stronie, które mogą pracować z pełną prędkością. Natomiast 

pozostałe dwa rozdzielono na porty po prawej stronie, dlatego są ograniczone. W modelu 

bez TouchBara tych pasów jest jeszcze mniej, przez co wszystkie cztery porty musiałby mieć 

ograniczoną przepustowość, dlatego zdecydowano się jedynie na dwa.

Wiele osób zarzuca Apple’owi, dlaczego zdecydowali się na umieszczenie w tych kompute-

rach zeszłorocznych procesorów Intela, a nie zastosowali tegorocznych – siódmej generacji. 

Powód jest oczywisty. Pełna oferta procesorów siódmej generacji nie została jeszcze wpro-

wadzona na rynek. Intel zaprezentował jedynie procesory niskonapięciowe, które mogłyby 

znaleźć się co najwyżej w 12-calowym MacBooku oraz 13-calowym MacBooku Pro bez 

TouchBara.
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Po uruchomieniu nowych MacBooków użytkownik poprzedniej generacji szybko zauważy, 

że zmieniła się wielkość elementów na ekranie. Rozdzielczość matrycy jest nadal taka sama 

2880 x 1800. Jednak domyślnym skalowaniem nie jest już obszar roboczy o wielkości 1440 x 

900 punktów, lecz 1680 x 1050. Większy pulpit względem poprzednich generacji jest także 

domyślnie ustawiony w 13-calowej wersji. Ja szybko wróciłem do odpowiednika 1440 x 900, 

gdyż moim zdaniem obraz jest wtedy ostrzejszy.

Najnowsza generacja MacBooków Pro nie jest rewolucją. To kolejna ewolucja dobrego kom-

putera. Pojawiają się głosy niezadowolenia, że Apple nie jest to sprzęt dla profesjonalistów, 

gdyż maksymalnie 16 GB to za mało czy procesor niewiele szybszy. Jednak czy pogoń za 

gigahercami i ilością obsługiwanej pamięci była tym, dlaczego dotychczas wybieraliśmy 

sprzęt tej marki? Pamiętam czasy, gdy na pytanie „Jaki masz komputer?”. Właściciele Maków 

odpowiadali krótko – „biały”. Od ultrawydajności ważniejszy był komfort pracy, bo on naj-

bardziej wpływa na naszą produkcyjność. Projektowanie sprzętu to dziesiątki decyzji, które 

producent musi podjąć. Moim zdaniem Apple nie mogło obecnie wyprodukować lepszego 

komputera. Co roku na prezentacji iPhone’a powtarzane jest hasło „To najlepszy iPhone, 

jaki stworzyliśmy”. Oczywiście w przyszłym roku powstanie kolejny najlepszy. Tak samo jest 

w przypadku MacBooka Pro. Jeśli potrzebujecie mocniejszych komponentów, czy większej 

ilości pamięci RAM, to musicie poczekać na kolejną generacje, w której wprowadzenie takich 

zmian będzie możliwe. Dzisiaj jest to najlepszy MacBook Pro, jaki został wyprodukowany.

MacBook Pro 15” z TouchBarem

macnow

http://www.twitter.com/macnow


JAROSŁAW CAŁA

Niesamowicie cieszę się, że ten szalony świat nowoczesnych technologii nie zapomina 

o klasycznym podejściu do Hi-Fi. Przykładem może być sprzęt, który przez ostatnie dni 

robi mi tak dobrze. Yamaha WXA -50 została stworzona dla takich ludzi jak ja i nie mogła 

trafić do nikogo innego w redakcji.
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YAMAHA WXA-50
Yamaha WXA-50
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Od dawna walczę ze sobą, ponieważ jestem człowiekiem zawieszonym gdzieś pomiędzy świa-

tem analogowym a tym cyfrowym, za którym ciężko nadążyć. Z jednej strony uginające się 

półki z płytami winylowymi, które „ku uciesze” mojej kochanej żony gromadzą kilogramy kurzu. 

Kocham je i nie zamieniłbym ich na nic. Z drugiej jednak strony nie wyobrażam sobie życia bez 

iPhone’a, którym mogę sterować inteligentnym domem i jednym ruchem połączyć się z dowol-

nym głośnikiem chociażby w łazience. Problemy Pierwszego Świata, prawda? Oczywiście chciał-

bym mieć tylko takie problemy, które, jak się okazuje, można tak łatwo rozwiązać. Niesamowicie 

cieszę się, że ten szalony świat nowoczesnych technologii nie zapomina o klasycznym podejściu 

do Hi-Fi. Przykładem, może być sprzęt, który przez ostatnie dni robi mi tak dobrze. 

Yamaha WXA-50 została stworzona dla takich ludzi 

jak ja i nie mogła trafić do nikogo innego w redak-

cji. Urządzenie wielkości średniej książki i wadze 

niecałych dwóch kilogramów ma w sobie abso-

lutnie wszystko, czego potrzebuję. Dodatkowo 

chłopaki z Audioklanu, jak zwykle, zadbali o mnie 

i dorzucili do paczki świetnie dobrane głośniki. 

Yamaha WXA-50

Na myśl przychodzi mi nowy serial 
HBO „Westworld”, gdzie Western 
połączono z science-fiction i, o dziwo, 
ta operacja przebiegła pomyślnie.
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Finalnie dostałem rewelacyjny, klasyczny zestaw stereo z nieograniczonymi możliwościami 

technologii przyszłości. Na myśl przychodzi mi nowy serial HBO „Westworld”, gdzie Western 

połączono z science-fiction i, o dziwo, ta operacja przebiegła pomyślnie. 

Chyba czas odpowiedzieć na pytanie, czym właściwie jest WXA-50? Jest to wzmacniacz zinte-

growany z funkcjami sieciowymi i systemem MusicCast. W ten sposób Yamaha sukcesywnie 

powiększa swoją rewelacyjną rodzinę systemów multiroom MusicCast. Sprzętów z tą techno-

logią było już sporo w naszej redakcji i za każdym razem podkreślam, że MusicCast jest jednym 

z moich ulubionych rozwiązań multiroom. W dalszej części tekstu rozwinę techniczne moż-

liwości wzmacniacza, ale teraz zajmę się czymś, co bardzo mi się spodobało. Mimo takiego 

chwalenia i zachwycania się opcją MusicCast muszę przyznać, że strona wizualna sprzętów 

Yamaha, to nie do końca moja bajka. Tym razem jest całkowicie inaczej, WXA-50 jest miłością 

od pierwszego wejrzenia i za to muszę pochwalić Japończyków. Yamaha zaskoczyła mnie pro-

stotą i minimalizmem, który tak bardzo lubię. Otrzymałem kawał solidnej i surowej obudowy, 

o odpowiedniej wadze, która od razu daje do zrozumienia, że kupiliśmy coś na lata. Ciekawym 

pomysłem są dołączone podstawki umożliwiające postawienie urządzenia pionowo. Taki 

Yamaha WXA-50
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zabieg spowodował dostosowanie się wzmacniacza do każdego wnętrza. Stal połączona z alu-

minium, a to wszystko skręcone na duże śruby, których Yamaha na szczęście się nie wstydziła 

i pozostawiła na wierzchu. Dzięki temu całość ma swój industrialny klimat, a ja to zdecydowanie 

kupuję. Okazało się, że jeszcze bardziej niż mnie, takie rozwiązanie spodobało się mojemu kotu, 

który znalazł sobie nową leżankę na zimowe wieczory. Wiadomo, że dobrze wygrzany wzmac-

niacz to podstawa odpowiedniego odsłuchu. Front wzmacniacza to przede wszystkim wspa-

niałe pokrętło idealnie czułego potencjometru. Oprócz niego z przodu znajdziemy klasyczne 

kontrolki i podstawowe przyciski, które przyznam, są lekkim niedosytem. Wszystko za sprawą 

użytego plastiku, na szczęście praktycznie jedynego plastiku, jeśli nie wliczymy anteny znajdu-

jącej się na tyle. 

W ten sposób znaleźliśmy się na tyle, a tu jest o czym pisać. Ta część urządzenia jest bogata 

w złącza i w tym przypadku nie ma mowy o minimalizmie. Yamaha zadbała o każdy centymetr 

obudowy, dzięki czemu nie musimy się martwić o nic. Możemy podłączyć pralkę, lodówkę, 

a nawet robota kuchennego i co z tego, że żaden z tych sprzętów nie będzie działał. Poważnie 

mówiąc, złączy jest mnóstwo i niech nas nie zwiedzie rozmiar WXA-50. Ten sprzęt spokojnie 

Yamaha WXA-50
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może być naszym muzycznym centrum dowodzenia. Duże i solidne tak zwane bananowe złą-

cza głośnikowe świadczą o poważnym podejściu do tematu audio. Oprócz tego: AUX IN/OUT, 

optyczne, subwoofer, LAN, USB, Trigger IN/OUT. Potrzebujecie czegoś więcej? Z mojej strony 

być może zabrakło starego poczciwego złącza gramofonowego „Phono”, ale bez przesady. 

Posiadam mixer, który podłączyłem w AUX i cieszę się swoimi zakurzonymi winylami. Uwierzcie 

mi, miałem sporo powodów do radości. Audioklan wzmacniacz sparował z dwoma kompakto-

wymi, 2-drożnymi kolumnami ELAC BS 73. Rezultat? Niesamowicie ergonomiczny zestaw stereo, 

który idealnie sprawdza się w średnich pomieszczeniach. Po pierwsze zaskakuje efektywnością, 

a po drugie powala na kolana możliwościami technologicznymi. 

Nasza niewielka „książka”, jaką jest Yamaha WXA-50, umie tak 

wiele, że przy prezentacji znajomym nie wiadomo, od czego 

zacząć. Wszystko zaczyna się od konfiguracji do naszej domo-

wej sieci Wi-Fi za pomocą darmowej aplikacji MusicCast, to 

ona zamienia wzmacniacz w prawdziwą bestię. Nie będzie-

cie mieli z tym problemów, wystarczy kierowanie się intuicją. 

Aplikacja jest czytelna i prosta. Teraz naszym muzycznym 

światem jest iPhone, a w nim praktycznie nie ma ograniczeń. 

AirPlay, Bluetooth i systemy streamingowe to tylko początek. Za 

pomocą WXA-50 możemy słuchać radia internetowego, odtwa-

rzać pliki muzyczne z pamięci USB lub serwera NAS. Naprawdę 

nie chce mi się wypisywać tego wszystkiego, przecież może-

cie to przeczytać na stronie producenta. Dlatego opowiem, jak 

to wygląda u mnie. Na początek podłączyłem mixer, który integruje zarówno gramofony, jak 

i telewizor. Później skonfigurowałem wzmacniacz z siecią Wi-Fi, a aplikacja spowodowała, że 

mogłem odtwarzać muzykę na przykład za pomocą AirPlay z każdego programu streamingo-

wego. Dodatkowo do dyspozycji mamy system MusicCast, a więc multiroom, dzięki któremu 

wybieramy, co ma grać w różnych pomieszczeniach. Oczywiście po drodze spotkamy pewne 

konfiguracyjne schody i trzeba poświęcić trochę czasu na nasze perfekcyjne ustawienie, ale 

taka zabawa to czysta przyjemność. Efekt wszystko wynagradza. Późniejsza prezentacja możli-

wości spowoduje, że zazdrosny sąsiad usiądzie z wrażenia. W sekundę przełączamy się między 

analogowym brzmieniem gramofonów a cyfrowymi plikami z programów streamingowych. 

Warto dodać, że to wszystko przy wsparciu trybu hi-res, czyli przesyłaniu muzyki w rozdzielczo-

ści 192 kHz/24 bity. Nie ma co się rozpisywać w szczegółach o MusicCast, bo o tym już pisaliśmy 

wielokrotnie i wyszedłby dodatkowo tekst. Zachęcam do sprawdzenia tego systemu. 

Yamaha WXA-50

Wszystko zaczyna się od 
konfiguracji do naszej 
domowej sieci Wi-Fi 
za pomocą darmowej 
aplikacji MusicCast, to ona 
zamienia wzmacniacz 
w prawdziwą bestię.
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Na koniec wrażenia odsłuchowe, co brzmi dziwnie, 

bo przecież dźwięk jest najważniejszy. W tym przy-

padku jednak starałem się wam bardziej uzmysło-

wić, jak wielki potencjał drzemie w WXA-50. 

Ten potencjał jest również w jakości dźwięku. 

Takie urządzenia trochę obalają moje podejście 

do analogowego dźwięku, a może obalają, to nie 

jest odpowiednie stwierdzenie. Może bardziej 

udowadniają, jak świetnie nowoczesne rozwią-

zania potrafią połączyć się z tym starszym świa-

tem audio. Nowoczesne cyfrowe wzmacniacze, 

a taki jest w WXA-50, są niesamowicie dynamiczne 

i mocne, a przy tym sporo w nich ciepła. Dlatego 

nie musimy iść w zaparte i na siłę prężyć się z tono-

wymi wzmacniaczami, które zajmują kupę miejsca. 

Jeśli nie mamy fioła i nie kładziemy przewodów 

głośnikowych na żelowych podstawach, które nie 

przenoszą szumów na dźwięk, to uczyńmy nasze 

życie łatwiejszym. Przy kwotach rzędu starego Clio 

z 2002 roku, a nie nowego Audi A6, taki zestaw da 

nam wiele radości z muzyki i przede wszystkim 

spowoduje wielką integrację jej wszystkich źródeł. 

Yamaha WXA-50             

Dane techniczne:
• Moc wyjściowa: 2 x 70 
• Typ wzmacniacza: Cyfrowy
• Pasmo przenoszenia: 10 Hz – 100 kHz
• Stosunek sygnał/szum: 104 dB
• Zniekształcenia: THD 0.02%
• Wymiary (s x w x g):  214 x 51,5 

(bez nóżek 42) x 251 mm
• Waga: 1,9 kg
Cena: 2495 PLN 
Dostępne w...

ELAC BS73       

Dane techniczne:
• Rekomendowana moc wzmacniacza / 

Nominalna moc wejściowa: 20–120 W  
Pasmo przenoszenia: 45–28.000 Hz

• Impedancja: 4 Ω
• Wymiary (s x w x g) mm: 

283 x 170 x 284 mm
• Waga: 5,2 kg
Cena: 899 PLN sztuka 
Dostępne w... calamuzyka

Yamaha WXA-50

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://tophifi.pl
http://tophifi.pl
http://tophifi.pl
http://www.twitter.com/calamuzyka
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SKULLCANDY BARRICADE

Skullcandy Barricade

PAWEŁ HAĆ

Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać sprzęt, który ją nam uprzyjemni. Im mniej rzeczy 

w plecaku, tym lepiej, dlatego też dobrze, jeśli jedno urządzenie będzie pełniło kilka funkcji. Tak 

się składa, że Barricade dokładnie takim sprzętem jest.
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Kilka miesięcy temu wyruszyłem na weekend z Barricade Mini. Niewielki głośnik od 

Skullcandy dawał sobie świetnie radę dzięki wytrzymałej baterii i dużej (jak na jego gaba-

ryty) głośności. Nie bez znaczenia była też odporność na wilgoć, która pozwalała mi przeno-

sić go nawet w lekkim deszczu bez zabezpieczenia, bez obaw przy tym, że nagle przestanie 

działać. Teraz korzystam z jego większej wersji, nazwanej po prostu Barricade. Na pierwszy 

rzut oka zmieniło się niewiele – wzornictwo jest dokładnie takie samo, a materiały podobne. 

Osłona głośnika jest solidniejsza, zrobiono ją z metalu, a cała konstrukcja waży odrobinę 

więcej (ale wciąż niewiele). Mamy więc 

gruby, lekko chropowaty plastik z tyłu, 

obudowa jest natomiast pokryta bardzo 

gładką gumą, gumowe są też przyciski, 

mające bardzo wyraźny skok (wyjątkiem 

jest zlokalizowany na krawędzi włącz-

nik, który przy dłuższym przytrzymaniu 

potrafi przestać kontaktować). Z boku 

wystaje nylonowy pasek do zaczepie-

nia głośnika, w tej okolicy znajdują się 

też przykryte zaślepką porty do wszyst-

kiego, od ładowania po podłączenie 

mini Jacka. Zabezpieczenie to, a także 

pozostałe elementy uszczelniające kon-

strukcję, pozwoliło uzyskać stopień 

ochrony IPX7 odpowiadający zanurzeniu 

urządzenia na chwilę w wodzie.

Skullcandy Barricade

W przypadku Barricade udało się połączyć 
dwie rzeczy: głośnik oraz powerbank.
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Wspominałem, że od urządzenia „wyciecz-

kowego” oczekuję tego, by pełniło możli-

wie najwięcej funkcji, nawet kosztem jakości 

– minimalizowanie ilości sprzętu jest dla 

mnie ważniejsze. W przypadku Barricade 

udało się połączyć dwie rzeczy: głośnik 

oraz powerbank, a dodatkowo dano użyt-

kownikowi dużą swobodę w zakresie pod-

łączania źródła dźwięku. Oprócz Bluetooth 

mamy tu także wejście i wyjście mini Jack. 

Do Barricade można podpiąć przewodowo 

kolejny głośnik, a tym samym stworzyć 

szybko prosty system audio z kilkoma źró-

dłami dźwięku. Barricade pełni tu funk-

cję nadrzędną, głośność, która jest na nim 

ustawiona, jest jednocześnie głośnością na 

wyjściu audio, dlatego też nie można wyko-

rzystać go jako adaptera audio, wyciszając 

go kompletnie. Pomimo że mam iPhone’a 7, 

mogłem też odtwarzać muzykę przewo-

dowo, przez złącze USB i kabel Lightning. 

Głośnik ma jeden port, który da się też wyko-

rzystać do ładowania baterii podłączonego 

urządzenia. Powolnego, bo 2,5 W na wyjściu 

to połowę mniej niż standardowa ładowarka 

do iPhone’a, ale zawsze to coś. Jeśli ładuje-

cie telefon w nocy, nie będzie robiło Wam to 

żadnej różnicy.

Barricade brzmi podobnie jak jego mniej-

sza wersja, choć wiele udało się poprawić. 

Większe wymiary idą w parze z większą 

mocą i wyższą głośnością, brzmienie nabrało 

też głębi, a niskie tony zostały odczuwalnie 

wzmocnione. Środek jest dobrze wyekspo-

nowany, ale w bardziej skomplikowanych 

Skullcandy Barricade
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utworach brakuje mu detali, względem Mini poprawiła się natomiast góra – jest jej trochę 

więcej, choć nie dominuje nawet przy dużej głośności. Nie jest to sprzęt do słuchania muzyki 

poważnej, ale do popu czy elektroniki będzie jak znalazł. Przyjemnie słucha się też na nim 

radia i audiobooków. Producent deklaruje do ośmiu godzin pracy przy odtwarzaniu przez 

Bluetooth, u mnie czas ten był trochę krótszy, wynosił około siedmiu godzin. Słuchałem na 

dość dużej głośności, co mogło wpłynąć na wynik.

Głośnik Skullcandy nie wyróżnia się żadnym innowacyjnym rozwiązaniem. Gra głośno 

i wyraźnie, ładuje smartfona, a przy tym jest odporny na wodę. Wyjątkowe jest to, że wszyst-

kie te cechy można przypisać do jednego urządzenia. Nie bez znaczenia jest też możliwość 

podpięcia kolejnego głośnika, choć w niektórych sytuacjach brakuje opcji wykorzystania 

Barricade tylko jako adaptera. Jako przenośne urządzenie sprawdza się świetnie, nie tylko 

dzięki temu, jak brzmi, ale przede wszystkim ze względu na to, że zwyczajnie nie trzeba się 

o niego przesadnie martwić.

Skullcandy Barricade           

• Design: 4,5/6

• Jakość wykonania: 5/6

• Oprogramowanie: n/d

• Wydajność: 5/6

Plusy:
• wysoka głośność dźwięku

• możliwość ładowania telefonu

• wyjście audio

• IPX7

Minusy:
• mało detali w średnich 

pasmach dźwięku

Cena: około 350 PLN

pawelhac

http://www.twitter.com/pawelhac
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RIVAL 700 - PRO MYSZ

KAMIL DYRTKOWSKI

Rival 700 - Pro mysz

Z reguły myszki z górnej półki mają wysokiej jakości opakowanie i mnóstwo dodatków. 

Rival 700 znajduje się w oryginalnym, solidnym pudełku, lecz brakuje mi w nim 

„gadżetów”. Do zestawu dołączono  standardowo instrukcję obsługi i dwa kable USB. 

Myszka bardzo dobrze współpracuje z komputerami firmy Apple i zarówno w grach, jak 

i podczas pracy systemowej jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Ale czy to przyjemne 

uczucie, kiedy myszka jest tak bardzo dokładna? Zobacz dalej.



122122

Wykonanie
Firma SteelSeries już mnie przyzwyczaiła do wysokiej jakości swoich produktów. Nie zosta-

łem zaskoczony i tym razem. Boki myszki zrobiono z wysokiej jakości gumy z przeciwpo-

ślizgową powierzchnią w górnej części. Guma ta jest dość twarda i przyjemna w dotyku, 

jednocześnie wydaje się trwała. Producent zachwala grzbiet myszy, mówiąc o nim, że zasto-

sowane tworzywo zapobiega nieprzyjemnemu grzaniu się dłoni. Niemniej jednak zasta-

nawiam się, czy jakość sparowania grzbietu z bokami jest celowa, czy przypadkowa, gdyż 

możemy tutaj dostrzec dosyć wyraźne szczeliny na łączeniach. 

Po raz pierwszy spotkałem się z wymiennym grzbietem w myszce, co oczywiście ułatwia 

czyszczenie urządzenia. W moim poprzednim modelu wręcz bałem się myć urządzenie ze 

względu na ryzyko zalania wodą. Ciekawym gadżetem jest także specjalne rozwiązanie dla 

tych, którzy mają dostęp do drukarki 3D, gdyż mogą oni sami dorobić sobie dolną wstawkę, 

korzystając z dowolnego innego napisu lub logo.

Funkcje dodatkowe
SteelSeries zastosował tutaj wyświetlacz OLED już sprawdzony w modelu Sensei. Tym razem 

znalazł się na lewym boku przed kciukiem. Jest to gadżet, który może wyświetlać informacje 

z gry. Niestety, dla użytkownika jest on mało przydatny, gdyż ważniejsze jest odczytywanie 

tych danych z monitora, a nie spoglądanie się w kierunku prawej ręki.

Pod lewym kciukiem użytkownik może wyczuć dwie 

kropki, których zadaniem jest pomoc w zlokalizowa-

niu dwóch bocznych przycisków. Nie spotkałem się 

z tego typu rozwiązaniem wcześniej i myślę, że jest dość 

innowacyjne.

Po raz pierwszy spotkałem się 
z wymiennym grzbietem
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Kolejną nową funkcją, której nikt 

jeszcze nie stosował w mysz-

kach, są wibracje. Po odpowied-

nim zaprogramowaniu informują 

one użytkownika o zdarzeniach 

dziejących się na monitorze. Za 

pomocą darmowego oprogra-

mowania można je dowolnie 

konfigurować.

Użytkowanie
Model Rival 700 jest zaprojekto-

wany dla osób praworęcznych. 

Wielkość myszy jest idealna 

i każda dłoń będzie się bardzo 

dobrze na niej czuła, a odpo-

wiedni profil sprawia, że mysz 

dobrze leży. Urządzenie daje wra-

żenie dużej kontroli, lecz dla osób 

o dużych wymaganiach manka-

mentem może być wywarzenie 

myszki (lżejsza z przodu).

Przyciski
Ten model ma siedem przycisków 

(o jeden więcej niż wersja podsta-

wowa). Każdy z nich jest dowol-

nie programowalny za pomocą 

oprogramowania. Moment 

aktywacji każdego z przyci-

sków jest wyraźnie odczuwalny, 

boczne przyciski, według mnie, 

jednak trochę słabiej odbijają. 

Ekstremalne użytkowanie może 

się przez to okazać uciążliwe. 

Rival 700 - Pro mysz



Mysz testowana klasycznie na grze League of 

Legends i Counter Strike.

Podsumowanie
Mysz SteelSeries Rival 700 jest bardzo dobrą 

pozycją szczególnie dla graczy. Jej ergono-

mia, użyte materiały oraz nowoczesne dodatki 

dodają jej wielu zalet. Od razu widać, że pro-

ducenci dokładnie przemyśleli i zaprojekto-

wali każdy szczegół urządzenia, dzięki czemu 

bardzo dobrze wpasowuje się ono także 

w środowisko wymagających konsumentów 

produktów firmy Apple. Ciekawy design na 

pewno będzie ozdobą każdego biurka.

Rival 700        

Zalety:
• ergonomia

• jakość wykonania

• zdejmowany grzbiet

• możliwość personalizacji za 
pomocą drukarki 3D

Wady:
• w sumie nie ma nic, do czego 

można byłoby się przyczepić

Cena: około 400 PLN

   /   SPRZĘT   /   124Rival 700 - Pro mysz
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http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.twitter.com/dyr_k
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Kenu Airframe to mój ulubiony, a nawet ukochany samochodowy uchwyt na iPhone'a. OK, 

działa też z każdym innym smartfonem z ekranem nie większym niż 6". Wpina się go, jak nie-

trudno się domyślić, w kratkę nawiewu w samochodzie. Uchwyt jest bardzo minimalistyczny 

w swojej konstrukcji. Głównym elementem konstrukcji jest sam uchwyt na telefon, którego 

szczęki można rozsunąć, aby wygodnie i stabilnie umieścić w nich telefon. Można to zrobić, 

zupełnie nie dotykając samego uchwytu. Po prostu wkładamy telefon, przez co rozsuwamy 

jedną ze szczęk, a telefon bezpiecznie ląduje w mocnym uścisku. Brzmi prawie jak wstęp 

do filmu erotycznego, ale naprawdę tak to 

działa. Raz skorzystasz z Kenu Airframe i nie 

kupisz nic innego. No chyba że masz Forda 

Mondeo, tam nie ma normalnych kratek 

wentylacyjnych, więc... powinieneś zmienić 

samochód.

Kilka dni temu dostałem do testów Kenu 

w wersji dla tabletów, a konkretniej dla urzą-

dzeń od 7" do 13". Kenu Airvue przeznaczone 

Raz skorzystasz z Kenu Airframe 
i nie kupisz nic innego. No chyba że 
masz Forda Mondeo, tam nie ma 
normalnych kratek wentylacyjnych, 
więc... powinieneś zmienić samochód.
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jest głównie dla dzieci lub ogólnie pasażerów tylnej kanapy, czyli… dzieci. Pijani koledzy 

to też dzieci. Testowałem już całą masę samochodowych uchwytów na tablet i większość 

była totalnie do niczego. Montaż był trudny, połączenie niestabilne i docelowo Maks wolał 

trzymać iPada w ręku niż mieć go wpiętego w uchwyt. Tymczasem pojawia się Kenu Airvue 

i zupełnie zmienia obraz uchwytów na tablet w samochodzie, podobnie jak zrobił to Kenu 

Airframe z telefonem. Tym razem jest jeszcze lepiej, bo pasuje nawet do Mondeo. Pasuje 

praktycznie do każdego samochodu wyposażonego w zagłówki. Te są obowiązkowe od tak 

dawna, że obecnie tylko oldtimery ich nie mają, ale przecież w nich dzieci nie potrzebują 

mieć iPada przed nosem.

Uchwyt na sam tablet bardzo mocno przypomina ten z wersji na telefon, jest po prostu 

większy. Jak wspomniałem ogrania tablety od 7 do 13". Czyli zarówno iPad mini, jak i iPad 

pro będą się w nim mieściły. Moglibyście też umieścić w nim Galaxy Note 7, ale jak wiemy 

z licznych przykładów… nie warto. Zupełnie inny jest natomiast sposób mocowania samego 

uchwytu do samochodu. Nie montujemy go przecież w ramce wentylacji, tylko na prowad-

nicach zagłówka. W tym celu szczęki przytrzymujące tablet łączą się za pomocą przegubu 

kulowego z czymś, co przypomina kształtem mały łuk. Ten łukowato wygięty kawa-

Tymczasem pojawia się Kenu Airvue i zupełnie zmienia obraz 
uchwytów na tablet w samochodzie, podobnie jak zrobił to Kenu 
Airframe z telefonem. 

Kenu Airvue
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łek plastiku z zagiętymi końcówkami montujemy pomiędzy metalowymi prowadnicami 

zagłówka. Dzięki temu, że jest elastyczny, montaż jest możliwy w prawie każdym samocho-

dzie. Chociaż są wyjątki. Tak jak w przypadku Kenu Airframe, którego nie dało się zainsta-

lować w Mondeo, tak samo w przypadku Airvue – nie da się go zainstalować na przykład 

w Focusie, ale w tym miejscu mówimy o Focusie RS z fotelami zintegrowanymi z zagłówkami 

lub o każdym innym, często sportowym samochodzie, który ma takie fotele. Tutaj znowu 

problem prawie nie istnieje, bo w szybkim samochodzie dziecko nie ma potrzeby oglądania 

bajek na iPadzie. Jeśli jednak macie kombi lub statecznego SUV-a, wszyscy będą zadowoleni. 

Wy, bo macie spokój i dzieci – bo mogą cieszyć się filmem z iPada, który trzyma się bardzo 

pewnie w uchwycie. 

Przegub kulowy jest bardzo dobrze zaprojektowany, możemy ustawić iPada pod prawie 

dowolnym kątem, a ten będzie się mocno trzymał i nie zmieni ustawienia nawet na dość 

wyboistych drogach – czyli nadaje się do terenówki. Na stronie producenta zauważyłem jesz-

cze jedno przeznaczenie uchwytu – można go zamontować na wyciąganych prowadnicach 

rączki od walizki. Od tej pory cały czas szukam jeszcze innych miejsc, w których się sprawdzi.

Kenu po raz kolejny zrobiło dobrą robotę, nie kupię już innego uchwytu na telefon niż 

Airframe i nie kupię innego na iPada niż Airvue. Wart jest każdej ze 179 złotówek.

Ocena iMagazine:      

Kenu Airvue

norbertcala

http://www.twitter.com/norbertcala


NORBERT CAŁA

Pierwszy raz o systemie oświetlania Philips HUE pisałem w 2013 roku. Mój artykuł wzbudził 

wtedy spore zainteresowanie, a mi się dostało, że opisuję żarówki za 800 złotych, podczas gdy 

kogoś może nie stać na leki. 
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PHILIPS HUE

Philips HUE

https://imagazine.pl/2013/08/05/philips-hue-test-i-recenzja/


Od tamtego czasu zmieniło się tyle, że system HUE mocno się rozrósł oraz dostał wraz 

z nowym mostkiem wsparcie dla HomeKit, o którym już pisaliśmy na łamach iMagazine. 

Spadły też ceny, które na wejściu należy zapłacić za możliwość cieszenia się HUE, może tym 

razem więc dostanie mi się trochę mniej.

Swój system HUE rozbudowuję od ponad trzech lat; pierwsze kupione wtedy żarówki ciągle 

działają u mnie w domu. W tym czasie jednak rodzina rozwiązań mocno się rozrosła i poja-

wiło się w niej kilka urządzeń, które naprawdę świetnie uzupełniają cały system.

Przede wszystkim rozpoczynając zabawę z HUE, powinniśmy najlepiej nabyć jakiś zestaw 

startowy. Pojawiło się ich kilka, ale chyba najbardziej opłacalny jest „Zestaw startowy Philips 

Hue White Ambiance Lighting E27”. Kosztuje 599 złotych i dostajemy w pakiecie mostek 

zgodny z HomeKit, dwie żarówki E27 oraz pilota zdalnego sterowania. Mostek jest central-

nym elementem systemu, bez którego nic nie zrobimy. Jeśli na start kupujemy inny zestaw 

niż ten, który polecam, lub sam mostek, to 

należy zadbać, aby był to mostek o kwa-

dratowym kształcie, bowiem tylko ten 

(w przeciwieństwie do poprzedniego, okrą-

głego) wspiera HomeKit. Pod mostek można 

podpiąć do 50 różnych źródeł światła, co 

powinno wystarczyć do obsłużenia nawet 
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Swój system HUE rozbudowuję od ponad 
trzech lat; pierwsze kupione wtedy 
żarówki ciągle działają u mnie w domu. 

https://imagazine.pl/2016/02/14/system-philips-hue/
https://www.youtube.com/watch?v=7TOsFqqJgj4
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dość sporego mieszkania lub domu. Celowo 

napisałem źródeł światła, ponieważ system 

HUE to już nie tylko żarówki z gwintem E27, 

ale również cała masa różnych opraw wraz 

ze źródłami światła. 

Aby zacząć zabawę, musimy mostek pod-

piąć do naszej sieci domowej i tu napo-

tkamy jedyny możliwy problem podczas 

zabawy światłem HUE. Mostek musimy 

do routera wpiąć za pomocą kabla siecio-

wego. Po pierwsze to determinuje miejsce 

jego instalacji, a po drugie nie wszystkie 

routery domowe mają w ogóle takie złą-

cze. Jeśli sobie jednak z tym poradzimy, to 

potem jest już tylko przyjemnie. Po instala-

cji mostka możecie go bardzo łatwo dodać 

do HomeKit. Wystarczy w tym celu w apli-

kacji Dom.app na naszym iPhonie wyszukać 

akcesoria, wybrać odnaleziony mostek Hue 

i podać numer umieszczony na mostku. 

Philips HUE



Od tej pory światłami możemy sterować nie tylko z aplikacji Philipsa, ale również z natyw-

nej aplikacji na iPhonie, iPadzie lub Apple Watchu. Sterowanie z aplikacji HomeKit ma kilka 

zalet, ale też wad, w stosunku do sterowania z aplikacji Philipsa. Najpierw wady, bo jest ich 

mniej, a w sumie to jedna – aplikacja Philipsa ma sporo predefiniowanych scen, na przykład 

zachód słońca na pustyni. Tego brakuje w HomeKit, ale zalet jest więcej, a główne to bez-

problemowa obsługa spoza domu oraz możliwość ustawienia automatyzacji scen, które do 

swojego działania wykorzystują urządzenia 

innych firm, byle by były wspierane przez 

HomeKit. Czyli można na przykład urucho-

mić czerwone światło, jeśli czujnik dymu 

coś wykryje. Ogromną zaletą automatyza-

cji tworzonych na bazie HomeKit jest ich 

błyskawiczne działanie, czego nie można 

powiedzieć o mających podobne zasto-

sowanie recepturach IFTTT, które potrafią 

wykonywać się z dużym opóźnieniem.

Mamy już więc mostek podpięty pod sieć 

oraz HomeKit. Teraz przyjrzyjmy się dru-

giemu elementowi zestawu, czyli dwóm 
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żarówkom E27. Jak sam nazwa mówi, żarówka ma gwint E27 (czyli duży lub zwykły, jak kto 

woli). Jej moc to około 9W, świeci strumieniem światła o mocy 600 lumenów. Jest to odpo-

wiednik tradycyjnej 60-watowej żarówki. Z tym że możemy nią dowolnie sterować i uzyskać 

aż 16 milionów kolorów, a światło może mieć temperaturę od 2000 K (odpowiadającą palącej 

się świeczce), aż do 6500 K (co jest zbliżone do światła dziennego w słoneczny jasny dzień). 

Oprócz tych żarówek możemy też kupić wersję z gwintem GU10 oraz całą masę innych źródeł 

światła. Niestety, nadal nie ma zapowiadanych od dłuższego czasu żarówek z „małym gwin-

tem”, czyli E14. U siebie zastosowałem sporo kompatybilnych z HUE listw Ledowych Philips Hue 

lightstrip plus. W pakiecie startowym za 349 złotych otrzymujemy listwę o długości 2 m, którą 

możemy dowolnie wyginać i przycinać co 33 cm. Możemy ją też wydłużyć, aż do 10 m, doku-

pując dodatkowe fragmenty po 1 m w cenie 109 złotych. Nie jest to mało, ale taka listwa może 

świecić jednym z 16 milionów kolorów oraz daje bardzo jasne białe światło. Dzięki dużej mocy 

strumienia świetlnego (1600 lumenów) taka listwa zastępuje w pokoju mojego syna podsta-

wowe oświetlenie, a jednocześnie może służyć do zrobienia odpowiedniego nastroju, czyli na 

przykład usypiania przy bardzo słabym świetle. Oprócz 10 żarówek E27 i list ledowych w moim 

systemie HUE znalazła swoje miejsce przenośna lampa PHILIPS Hue Go. Niestety, jak wszystkie 

elementy HUE nie jest tania, bo kosztuje 350 złotych, jest jednak zupełnie wyjątkowa. Po pierw-

sze cała jest zbudowana z półprzezroczystego plastiku (świeci więc całą swoją powierzchnią), 

Philips HUE



po drugie ma przyjazny kształt przeciętej na pół 

kuli. Podobnie jak i inne źródła światła HUE, także 

HUE Go może świecić na jeden z 16 milionów kolo-

rów i, jak wspominałem, jest bezprzewodowa. 

Dzięki wbudowanemu akumulatorowi może świe-

cić bez konieczności podłączenia kablem przez 

trzy godziny, a jako że jest odporna na wilgoć, 

możemy jej używać w łazience lub w ogródku. 

Właśnie w tych dwóch miejscach jej najczęściej 

używam i jestem urzeczony jej światłem. Można 

przy niej bez problemu pracować lub stworzyć za 

jej pomocą odpowiedni nastrój. System HUE to też 

dziesiątki gotowych opraw ze źródłami dźwięku, 

są to zarówno lampy stojące, jak i wiszące, pełną 

ofertę możecie sprawdzić na www.meethue.com.

Trzecim elementem naszego zestawu starto-

wego jest pilot zdalnego sterowania. Ten dołą-

czony do zestawu to Philips Hue Dimmer Switch 

– bez zestawu kosztuje około 100 złotych. Mimo 

że wygląda jak kontakt, to w zasadzie jest pilotem 

zdalnego sterowania, który można umieścić na 

ścianie w specjalnej ramce przypominającej kon-

takty używane w USA. To dobre rozwiązanie dla 

osób, które wolą tradycyjne sterowanie światłem. 

Pilot ma cztery przyciski: włącz, wyłącz, ściemnij, 

rozjaśnij. W aplikacji wybieramy, których źródeł 

światła ma dotyczyć dana akcja. Możemy na raz 

wyłączyć albo włączyć światło w całym mieszkaniu 

lub tylko jedną żarówkę. Ten pilot jest zasilany bate-

rią, która ma starczyć na trzy lata. Philips ma jednak 

w ofercie HUE jeszcze jednego pilota, okrągłego 

PHILIPS Hue Tap, który do pracy nie wymaga bate-

rii, mimo że nadal może zdalnie sterować światłem. 

Energię do działania bierze z wciskania klawiszy. 

Energia kinetyczna wciskanego przycisku zamie-
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wyimek

niana jest na energię potrzebną do 

działania. Brzmi trochę jak magia, ale 

działa. Pilot ma cztery przyciski, pod 

które możemy podpiąć cztery dowol-

nie zdefiniowane sceny, możemy go 

też dzięki specjalnej ramce umieścić 

go w dowolnym miejscu na ścianie. 

Ostatnim akcesorium HUE, o którym 

chciałem wspomnieć, jest czujnik 

ruchu i światła w jednym. Wygląda jak 

paczka papierosów i można go umie-

ścić w dowolnym miejscu, ponieważ 

jest zasilany przez baterię. Zasada dzia-

łania jest podobna jak pilota, w aplikacji definiujemy, która scena ma się uaktywnić po wykryciu 

ruchu. Czyli równie dobrze może się zapalić światło w całym domu lub tylko delikatnie oświe-

tlić drogę do łazienki. Dzięki wbudowanemu czujnikowi oświetlenia może daną scenę urucha-

miać tylko przy słabym oświetleniu.

Gdy trzy lata temu pisałem o HUE, był to drogi, dość ograniczony i hermetyczny gadżet. 

Dziś HUE to ogromna rodzina źródeł światła, dzięki której możemy zbudować oświetle-

nie zarówno klasyczne, jak i nastrojowe, w praktycznie całym domu. Pozwala się nam też 

bawić światłem, a światło jest równie ważnym elementem wystroju, co meble. Jednocześnie 

zastaw startowy za 599 złotych to moim zdaniem jeden z fajniejszych prezentów pod cho-

inkę w 2016 roku. Gdybym go nie miał, to bym chciał dostać, zawsze możecie mi kupić 

kolejną żarówkę.

Ocena iMagazine:       

Dzięki dużej mocy strumienia świetlnego 
(1600 lumenów) taka listwa zastępuje 
w pokoju mojego syna podstawowe 
oświetlenie, a jednocześnie może służyć 
do zrobienia odpowiedniego nastroju, 
czyli na przykład usypiania przy bardzo 
słabym świetle. 

Philips HUE

norbertcala

http://www.twitter.com/norbertcala


   /   SPRZĘT   /   136

SPHERO BB-8 Z FORCE BAND 
NIECH MOC BĘDZIE Z TOBĄ I DROIDEM TWOIM

MICHAŁ ZIELIŃSKI

Sphero BB-8 z Force Band – niech Moc będzie z Tobą i droidem Twoim

Lata temu wypracowałem pewien schemat pisania recenzji. Parę słów wstępu, potem 

rozpakowanie urządzenia, pierwsze wrażenia, jak to wygląda, jak to działa, trochę 

o cenie i podsumowanie. Tym razem zamienimy kolejność. Do mojego domu zawitał 

bowiem zdalnie sterowany droid BB-8 od Sphero. I to nie byle jaki BB-8. To edycja 

kolekcjonerska z opaską Force Band. A dlaczego chcę odwracać kolejność? Bo ta 

zabawka jest horrendalnie droga. 
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Dla tych, co to nie wiedzą. BB-8 to zdecydowania najjaśniej świecąca gwiazda siódmego epi-

zodu Gwiezdnych Wojen. Jest najsłodszym i najzabawniejszym droidem w historii kinemato-

grafii. Z wyglądu przypomina kulkę z półmiskiem na wierzchu i tym w zasadzie jest. Na planie 

zdjęciowym aktorzy mogli obcować z funkcjonującym robotem właśnie dzięki Sphero – to oni 

sprawili, że poruszał się po piaskach Abu Dhabi i zielonym ekranie w Londynie. Nic więc dziw-

nego, że w sprzedaży pojawiła się zminiaturyzowana wersja bohatera.

Dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych. Jeżeli kupując ją, dorzucicie do koszyka batona, 

to przekroczycie magiczną barierę tysiąca złotych. Niezależnie skąd jesteście, to będzie 

musiało boleć. Za cenę, która pozwoliłaby na zakup niebanalnego telefonu, tabletu, sporych 

zapasów alkoholu czy kompletu przejściówek do nowego MacBooka Pro dostajemy droida, 

opaskę oraz stylowe pudełko do przenoszenia tego pierwszego. 

Nie do końca wiem, kto wpadł na pomysł pudełka, ale chciałbym tę osobę spotkać, przytulić 

i może nawet kupić jej obiad. Widzicie, w domu mam pierwszą edycję BB-8 od Sphero, niestety 

bez jednej z antenek. Odpadła podczas transportu droida. Ups. Tutaj ten problem jest zaże-

gnany, więc za to spory plus. Wygląd droida został odświeżony 

przez postarzenie go. Nie, naprawdę. Kolekcjonerski BB-8 nosi 

przydomek „Battle” i wygląda jakby właśnie wrócił z Takodany, 

gdzie uciekał przed wojskami Najwyższego Porządku. Poza tym 

zamiast błyszczącego plastiku mamy do czynienia z matowym 

Sphero BB-8 z Force Band – niech Moc będzie z Tobą i droidem Twoim

Niezależnie skąd jesteście, 
to będzie musiało boleć.



   /   SPRZĘT   /   138

materiałem. Droid zbiera mniej kurzu z podłogi, dzięki czemu działa po prostu lepiej – kółeczka 

w półmiskowej głowie nie zacierają się tak szybko. 

Tylko, co kogo interesuje, jakiej faktury plastik zawitał do BB-8. Nie. Wy chcecie wiedzieć, jak 

działa Force Band. Teoretycznie, ma on dawać nam wrażenie, że potrafimy kontrolować Moc. 

Wiecie, pole energii tworzone przez wszystkie żywe istoty co to otacza nas i przenika przez 

nas i scala galaktykę w jedność. Brzmi dosyć atrakcyjnie. Zauroczony wizją rozkazywania dło-

nią mojemu droidowi naładowałem Force Band – z wyglądu to przypomina zegarek, czyli pro-

toplastę Apple Watcha – założyłem, sparowałem i czar prysł.

Zacznijmy od tego, że od razu jesteśmy rzucani na głęboką wodę. Nie ma żadnego wstępu, 

przygotowania, wytłumaczenia. Masz, baw się. Więc pierwsze parę minut spędziłem na 

ogarnianiu, jak się w ogóle za to zabrać. Podniesienie ręki w górę to zatrzymanie droida. 

Pchnięcie wyzwala ruch do przodu. Obracanie nadgarstkiem obraca BB-8. Banał. Znowu, tylko 

teoretycznie.

Chyba nie skłamię, jeśli napiszę, że średnio co trzeci gest był poprawnie odczytywany przez 

Force Band. Zazwyczaj po prostu wymachiwałem ręką jak głupek. Z drugiej strony, nie wiem, 

czy wymachiwanie ręką do zabawkowego droida zawsze nie jest dosyć… głupie. Nieważne. 

Używając telefonu, nigdy nie zdarzyło mi się, żeby BB-8 pojechał tam, gdzie go nie wysłałem. 

Zero dla Force Band, jeden dla aplikacji mobilnej.

Kolejny aspekt, funkcjonalność. Force Band pozwala tylko na wykonywanie najbardziej podsta-

wowych ruchów. Przód, tył, lewo, prawo, i tyle. Aplikacja ma kilkanaście różnych trybów. Można 

kazać BB-8 poruszać się po określonych ścieżkach, można rysować je dla niego, można popro-

sić go, żeby się z czymś zgodził lub czegoś przestraszył. Opaska tego nie ma. Dwa do zera.

Force Band ma za to inne funkcje. Dokładnie dwie. 

Force Awarness i Combat Training. W tej pierwszej 

machamy ręką w powietrzu, aż opaska „znajdzie” 

holokron. Wtedy przyciągamy go do siebie i w spe-

cjalnej aplikacji na telefonie możemy podejrzeć 

unikatowe treści przetrzymywane w holokronach. 

Combat Training sprawia, że opaska wydaje z siebie 

dźwięki, gdy ręką udajemy strzelanie z blastera bądź 

walczeniem mieczem świetlnym. Ziew.

Sphero BB-8 z Force Band – niech Moc będzie z Tobą i droidem Twoim

Moc. Wiecie, pole energii 
tworzone przez wszystkie 
żywe istoty co to otacza 
nas i przenika przez nas 
i scala galaktykę w jedność.
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Po kilku dniach dotarło do mnie, że przecież ten BB-8 to zabawka dla dzieci. Może ja jej nie 

rozumiem? Dlatego zapakowałem go w świetne pudełko do przenoszenia i zawiozłem do 

Kacpra. Kacper ma 8 lat, a drzwi otworzył ubrany w koszulkę właśnie z BB-8. Wiedziałem, że 

trafiłem pod dobry adres. Założył opaskę (jest raczej mała, zaprojektowana pod rękę dziecka), 

postawił BB-u i po jakiejś godzinie spędzonej zabawy wydał swój werdykt.

„Jest fajny, ale ten poprzedni był lepszy. Po pierwsze, sterowanie przez opaskę jest słabe. 

Bardzo trudno jest nim kierować, nie zawsze działa i ma dużo mniej funkcji, niż jak się użyje 

telefonu. Po drugie, nie podoba mi się to, jak on teraz wygląda. Przypomina starą, zużytą 

zabawkę. To samo z opaską. Wolałbym tego błyszczącego, szczególnie że jest o tyle tańszy.”

Dlatego nim pobiegniecie i wydacie dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych na 

zabawkę dla dzieciaka, zastanówcie się dwa razy. Nie mówię, że BB-8 z opaską Force Band to 

zły pomysł. Wprost przeciwnie, ten komplet dał mi naprawdę sporo frajdy! Przez pierwsze 

15 minut. Potem wylądował na półce, a gdy już po niego sięgałem, to w ruch szedł smartfon 

zamiast opaski. Wybrałbym więc podstawową wersję. Pozwala na wszystko to samo (jedynie 

nie wspiera Force Band), a zaoszczędzone pieniądze można przeznaczyć na lepsze rzeczy. Jak 

na przykład przejściówki do nowego MacBooka Pro. A podstawowy Sphero BB-8 daje równie 

dużo frajdy. 

 mikeyziel

http://www.twitter.com/mikeyziel
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TWELVE SOUTH FORTÉ

PAWEŁ HAĆ

Twelve South Forté

To dość niecodzienne, by musieć ładować zegarek… codziennie. Apple Watch tego 

niestety wymaga, dlatego też podstawka, która pozwoli go wygodnie zasilać, jest 

jednym z bardziej użytecznych akcesoriów.
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Mój zegarek co wieczór ląduje na ładowarce stojącej na nocnym stoliku, na nadgarstek trafia 

tuż po tym, gdy się obudzę. Bateria z powodzeniem wystarcza mi na cały dzień, a w podróż 

i tak zabieram TimePorter, który służy mi za powerbank do Watcha. Dotąd korzystałem 

z podstawki Mophie, która wygląda przyzwoicie, choć nijak nie pasuje do wzornictwa 

zegarka, jest też zbyt lekka, by nie przesunąć jej przypadkiem, zahaczając o kabel za stoli-

kiem. Rozważałem HiRise od Twelve South, lecz jego kanciaste kształty dalece odbiegały od 

obłej bryły Watcha. Forté to zupełnie co innego – wygląda, jakby wyprodukowało je Apple, 

a na dodatek funkcjonalnie nie ma sobie równych.

Podstawka od Twelve South od samego początku sprawia wrażenia produktu premium, 

choć jej cena jest tylko trochę wyższa niż innych tego typu akcesoriów. Sześcian, w który 

jest opakowana, zamykany się na magnes, natomiast do wyciągnięcia ze środka Forté służy 

czerwona wstążeczka. Rzadko spotykam się z równie przemyślanym opakowaniem, które 

pomimo prostoty jest w stanie doskonale zaprezentować swoją zawartość. 

W pudełku znajduje się tylko podstawka, kabel trzeba dokupić osobno. Twelve South stosuje 

podobną praktykę w innych akcesoriach, tłumacząc to wygodniejszą wymianą kabla w przy-

padku uszkodzenia, ale nie pogardziłbym wersją ze zintegrowaną końcówką do ładowania 

i gniazdem Lightning z tyłu. Wpięcie kabla do podstawki jest bardzo proste, przechodzi on 



przez całe ramię i wychodzi dopiero przy podstawie. Końcówka do ładowania jest przytrzy-

mywana przez chromowany, plastikowy pierścień, sprawia on też, że całość wygląda bardziej 

spójnie i trzyma się stabilnie w miejscu. Materiały i jakość wykończenia stoją na wysokim 

poziomie: metal wypolerowany na wysoki połysk, naturalna skóra na górze, a guma na dole 

podstawy. Wszystko spasowano perfekcyjnie, konstrukcja jest stabilna i… bardzo ciężka, 

waży aż 350 gramów.

Forté radzi sobie zarówno z jednoczęściowymi, 

jak i rozpinanymi bransoletami do zegarka. Dzięki 

odpowiedniemu wyprofilowaniu ramienia pod-

stawki, pasek nie opiera się o nią nawet wtedy, 

gdy Watch jest umieszczony pionowo. W przy-

padku rozpinanych bransolet sprawa jest jeszcze 

prostsza, opierają się wtedy na podstawie pokry-

tej syntetyczną skórą (polerowane zapięcie się 

więc nie porysuje). Zegarek można też obrócić 

o 90 stopni, by działał w trybie „szafki nocnej”, 

czyli wyświetlał jedynie godzinę. Nic nie stoi na 

przeszkodzie, by na podstawce pod zegarkiem 

kłaść też telefon, jednak nie każda bransoleta 
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pozwala zmieścić tam smartfona. Forté wzorowo sprawdziło się na moim stoliku nocnym, 

duża, gumowa podstawa i spora waga sprawiły, że nie przesuwała się po blacie, nawet gdy 

sięgałem po Watcha w nocy, by podświetlić ekran i sprawdzić godzinę.

Choć Watch jest na rynku od ponad 

półtora roku, to dotąd doczekał się 

niewielu akcesoriów, które można 

określić mianem premium. Nawet 

proponowana przez Apple pod-

stawka nie robi takiego wrażenia. 

Forté wypełnia tę lukę, prezentuje 

się świetnie i równie dobrze spełnia 

swoje zadanie. Cena jest co prawda 

trochę wyższa niż podobnych pro-

duktów innych firm, tu jednak od razu 

czuć, dlaczego tak jest.

   /   SPRZĘT   /   143Twelve South Forté

Twelve South Forté            

• Design: 6/6
• Jakość wykonania: 6/6
• Oprogramowanie: n/d
• Wydajność: 5,5/6
Plusy:
• wysoka jakość materiałów
• bardzo ciężka
• przemyślane wzornictwo
Minusy:
• brak
Cena: około 290 PLN

pawelhac

http://www.twitter.com/pawelhac


NORBERT CAŁA

Gdy po wszystkich piekarnikach, 

żarówkach i piecach sterowanych 

z iPhone'a myślałeś, że wiesz 

już wszystko na temat smart 

urządzeń, nagle pojawia się... 

doniczka. Jakby absurdalnie to nie 

brzmiało, Parrot Pot jest doniczką, 

którą możemy sterować z naszego 

iPhone'a. Jednocześnie jest w niej 

na tyle dużo ciekawej technologii, 

że z pewnością zasługuje na 

miano smart.
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PARROT 
POT

Parrot Pot
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Po co nam smart doniczka? Oczywiście do moni-

torowania rośliny w niej zasadzonej. Parrot już 

od dawna eksperymentuje z monitorowaniem 

roślin. Na rynku od jakiegoś czasu dostępne jest 

urządzenie Flower Power, czyli wtykany w zie-

mię sensor monitorujący jakość gleby. Może 

podpowiedzieć nam, że nasz kwiatek ma za 

mało wody i należy go podlać. Co jednak, jeśli 

zignorujemy takie powiadomienie? Tu właśnie 

z pomocą przychodzi nowość, czyli Parrot Pot.

Smart doniczka wygląda zupełnie jak zwykła, 

wykonana z miłego dla oka plastiku ABS w kolo-

rze szarym, białym lub ceglastym. Jest dość duża 

i na pewno będzie widoczna w naszym miesz-

kaniu. Dlatego ważne jest to, że jej wygląd jest 

minimalistyczny i prosty, dzięki czemu będzie 

pasowała do każdego wnętrza. Doniczki można 

używać zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz, 

a konkretniej w temperaturach od -5 stopni do 

+55 stopni Celsjusza. Jest też całkowicie odporna 

na opady deszczu. Dziwić może, że przy dużych 

zewnętrznych gabarytach doniczki w środku jest 

tak mało miejsca na kwiatek. Jest tak dlatego, 

że doniczka ma podwójne dno, dzięki czemu 

znalazło się tam miejsce na wlanie dwóch litrów 

Parrot Pot

Jest dość duża i na pewno będzie 
widoczna w naszym mieszkaniu. 
Dlatego ważne jest to, że jej wygląd jest 
minimalistyczny i prosty, dzięki czemu 
będzie pasowała do każdego wnętrza. 
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wody, która będzie potem używana do podlewania naszej rośliny. Woda wylewana jest do 

ziemi poprzez cztery strumienie rozlokowane dookoła rantu doniczki. Do napędzania sil-

niczków pompujących wodę oraz zasilania całości elektroniki wykorzystywane są cztery 

baterie AA, które wystarczą na 12 miesięcy.

W środku doniczki zobaczymy dziwny żagiel – to czujnik badający różne parametry gleby, 

w której będzie mieszkał nasz kwiatek: 

• pojemnościowy czujnik do mierzenia wilgotności gleby: 0% do 50%, 

• czujnik przewodzący nawozowy (od 0 do 6 dS/m), 

• czujnik światła: 0 do 1'000 umoli x m-2 x s-1, 

• czujnik temperatury otoczenia (od -5 stopni Celsjusza do +55 stopni Celsjusza), 

• czujnik temperatury gleby (od -5 stopni Celsjusza do +55 stopni Celsjusza).

Jak więc widać, będziemy mieli pełen 

obraz sytuacji, niczym w centrum stero-

wania światem. Wszystko po to, aby wsa-

dzić tam potem jakiś kwiatek. Wsadzenie 

kwiatka jest bardzo ważną czynno-

ścią, warto to zrobić uważnie i zgodnie 

z instrukcją, aby zapewnić sobie bezpro-

blemowe działanie systemu nawadnia-

nia. Zbyt ubita ziemia lub zbyt dużo ziemi 

może spowodować błędne działanie. Po 

zasadzeniu kwiatka powinniśmy konfiguro-

wać go w aplikacji. Tak, należy skonfiguro-

wać kwiatek. Sprowadza się to do dodania 

doniczki do aplikacji Flower Power, co jest 

czynnością prostą, bo doniczka działa 

przez Bluetooth 4 LE. Następnie z bazy 

8000 roślin musimy wybrać nasz kwia-

tek oraz możemy mu zrobić zdjęcie. Na 

temat każdej z roślin możemy przeczytać 

ciekawe informacje: na przykład, w jakim 

miejscu będzie jej u nas w domu najlepiej. 

Kolejnym krokiem jest wybranie sposobu 

nawadniania. Możemy wybrać:

Parrot Pot
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• perfect drop: w pełni automatyczny system, który zapewni roślinę optymalne warunki,

• plant sitter: czyli tryb wakacyjny, będzie tak dozował wodę, żeby roślina przeżyła miesiąc 

bez nawadniania,

• custom: czyli tryb automatyczny, ale zaprogramowany przez nas, szczególnie polecany 

do roślin, których nie znaleźliśmy w bazie,

• manualny.

Ja zdecydowałem się na automatyczne podlewanie mojego Anturium. Doniczka już 

w 15 minut po uruchomieniu zaczyna monitorować roślinę, a po 24 godzinach dosta-

niemy pełny raport. Większość parametrów będziemy mogli sprawdzić w trybie live, dla-

tego od razu zobaczymy, czy miejsce na nasz kwiatek jest zbyt zacienione, czy może zbyt 

nasłonecznione. Aplikacja poinformuje nas też o kończącej się wodzie w doniczce lub 

jakiś problemach z systemem podlewania. W uproszczonej formie powiadomienia poka-

zuje też sama doniczka. Migająca zielona dioda informuje o konieczności dolania wody, 

a czerwona o jakiś problemach. U mnie kilka razy zdarzyło się, że dostawałem komuni-

kat o problemie z systemem podlewania. Okazało się, że nasypałem zbyt dużo ziemi do 

doniczki, dlatego tak podkreślałem właściwe posadzenie roślinki. Musimy też pamiętać, że 

Parrot Pot nie rozwiąże wszystkich problemów – tak jak mogliśmy zignorować informację 

i konieczności podlania kwiatka, tak samo możemy zignorować informację o konieczności 

dolania wody.

Po trzech tygodniach w smart doniczce moje Anturium ciągle 

żyje. Nie wiem, jak by było bez doniczki, ale podejrzewam, że 

gorzej. Pytanie, kiedy zamortyzuje się wydatek 639 złotych, bo 

tyle kosztuje Parrot Pot. To dużo jak na gadżet, prawdopodob-

nie nikt nie zdecyduje się na jego zakup, bo kocha swój kwia-

tek, no, chyba że to miłość tak duża, jak Leona Zawodowca 

do swojej rośliny. Ale jeśli ktoś jest skończonym geekiem, to 

myślę, że będzie bardzo zadowolony, jego rośliny prawdopo-

dobnie też. Zawsze się też można pochwalić aktualizacją softu 

w doniczce. Jest to też doskonały pomysł na prezent dla kogoś, 

kto „ma wszystko” – smart doniczki prawie na pewno nie ma.

Ocena iMagazine:         

Jest dość duża i na 
pewno będzie widoczna 
w naszym mieszkaniu. 
Dlatego ważne jest 
to, że jej wygląd jest 
minimalistyczny i prosty, 
dzięki czemu będzie 
pasowała do każdego 
wnętrza. 

norbertcala

Parrot Pot

http://www.twitter.com/norbertcala
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RECENZJA SONY ALPHA 7R II
Recenzja Sony Alpha 7R II

WOJTEK PIETRUSIEWICZ
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Trochę kontekstu
W kwietniu 2015 roku kupiłem Fuji X100T o matrycy APS-C i niewymienny obiektyw 23 mm 

f/2 (odpowiednik 35 mm na pełnej klatce), aby mieć aparat, który będę ze sobą częściej 

zabierał. Mój Nikon D700, nawet z obiektywem 35 mm f/2, był za duży, aby go zabierać „do 

kieszeni” czy nawet do torby. Miałem do niego specjalny plecak, z miejscem na obiektywy, 

filtry i akcesoria. Komplet ważył skromne 10 kilogramów (5–7 kg, jak nie zabierałem ze sobą 

wszystkiego) i odkąd w domu zawitał Fuji, to Nikon się kurzył. Nie korzystałem z niego 

w ogóle…, więc go sprzedałem.

Od tamtej pory rozglądam się za czymś, co go zastąpi i na rynku obecnie są tylko trzy apa-

raty, które wzbudziły moje zainteresowanie: Sony A7R II, Fuji X-Pro2 i Fuji X-T2. Tylko ten 

pierwszy ma matrycę pełnoklatkową, na której zależy mi tylko z jednego powodu – moż-

liwości uzyskania małej głębi ostrości. Matryce APS-C z ostatnich lat są na tyle dobre, że 

w zupełności mi wystarczają pod względem tak zwanego IQ (z ang. image quality), ale 

żeby za ich pomocą uzyskać tak małą GO, jak w aparacie pełnoklatkowym, należy mieć 

obiektyw o półtorej działki jaśniejszy (w dużym skrócie!). Ogólnie optyka i matematyka 

za tym całym zagadnieniem jest ciut bardziej skomplikowana, ale dla celów tego artykułu 

rozpisywanie się na ten temat nie ma sensu. Zamiast tego porównajmy głębię ostrości 

dwóch popularnych aparatów i ogniskowych, aby obliczyć głębię ostrości obiektu (czło-

wieka) stojącego dwa metry dalej:

1. Aparat pełnoklatkowy + obiektyw 85 mm f/1.8 = 57 mm głębia ostrości.

2. Aparat APS-C + obiektyw 56 mm f/1.2 = 59 mm głębia ostrości.

56 mm to odpowiednik 84 mm na pełnej klatce (będę używał też zapisu FF – full frame), 

ponieważ mnożnik matrycy APS-C wynosi 1,5x. Jeśli to nie jest dla Was jasne, to zapraszam 

do serii „Podstawy fotografii” w iMag Weekly.

Kilka lat temu Sony wprowadziło na rynek pierwszy pełnoklatkowy aparat bez 

lustra. Niedługo później zadebiutowała jego druga generacja. Od tamtej pory 

czekałem na okazję, żeby go przestrzelić. Doczekałem się. Nie zawiodłem się, 

ale mam kilka mieszanych uczuć.

Recenzja Sony Alpha 7R II

https://imagazine.pl/seria/podstawy-fotografii/
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Szczegółową specyfikację techniczną znajdziecie na stronie producenta, tutaj.

Obsługa
Interfejsy aparatów to ciągłe zmiany i ewolucja. Nie znam dwóch takich samych aparatów 

tego samego producenta, z różnych kategorii, które posiadałby takie samo rozmieszczenie 

przycisków. Za systemem Canona nie przepadam – wymaga częstego odrywanie wzroku 

Sony A7R II – specyfikacja
Alpha 7R II to wyjątkowy aparat na 

rynku. To jedyny pełnoklatkowy bez-

lusterkowiec ważący mniej niż wiele 

lustrzanek z matrycami APS-C – 625 

gramów. Jego matryca jest typu BSI-

CMOS (podświetlana) – pierwsza 

tak duża wykonana w tej technolo-

gii – bez filtru dolnoprzepustowego, 

o rozdzielczości 42 MP. To oznacza, że 

aparat wypluwa zdjęcia w rozdzielczo-

ści 7952 x 5304 pikseli. Zakres ISO jest 

dostępny od 50 do 102400, a matryca 

jest dodatkowo stabilizowana w pięciu 

osiach. Za wizjer służy elektroniczny 

wyświetlacz – jeden z największy na 

rynku – o mnożniku 0,78x, większy 

nawet od optycznych, na przykład 

w najnowszym Canonie 1D X Mark II 

(ciekawostka: nawet Fuji X-T2 ma więk-

szy wizjer od tego Canona). Dla moich 

oczu to ogromna ulga – docenia-

łem jego rozmiar w każdej sekundzie 

kadrowania. Jest też kwestia autofo-

Recenzja Sony Alpha 7R II

cusa, tak krytykowanego przez wielu – A7R II ma 399 pół AF opartymi o detekcję fazy. To o 338 

więcej niż Canon 5D Mark IV. Liczby to jedno, ale ciekawy byłem, jak to się sprawdzi w praktyce.

https://www.sony.pl/electronics/aparaty-z-wymiennymi-obiektywami/ilce-7rm2#product_details_default


od wizjera – a Nikon z kolei błądzi z roku na rok. D700 zaadoptował system przełączników 

i przycisków z D3, czyli „profesjonalny”, ale D750 już przejął interfejs z amatorskiego D7000. 

Brak spójności i logiki jest tutaj przerażający (dlatego między innymi nie kupiłem D750). 

Z kolei Fuji zdecydował się na ewolucję przy każdej kolejnej generacji. Zmiany pomiędzy Fuji 

X100, X100S, a X100T były delikatniejsze niż u dużych graczy, ale znacznie bardziej zoriento-

wane na komfort pracy fotografa zamiast na przypadek losu. A jak to wygląda w Sony?

Największą zaletą wszelkich przycisków na obudowie Sony jest to, że można ich prze-

znaczenie zmienić pod swoje potrzeby. Potrzebowałem jednak dobrego tygodnia, aby 

przyzwyczaić się do nowego układu funkcji i też nie do końca rozwiązałem problem z prze-

stawieniem AF pod jakiś tylny przycisk. To dla mnie kluczowa funkcja – spust migawki służy 

do robienia zdjęć, a kciukiem włączam lub wyłączam autofocus. Powód stojący za tym jest 

prosty – w określonych sytuacjach ustawiam sobie wcześniej AF i wiem, że nie przegapię 

ujęcia, bo aparat nie będzie błądził po scenie. Wiem też, że AF mnie nie zawiedzie, bo jak go 

raz ustawię, to więcej nie muszę z niego korzystać do danego ujęcia, chyba że obiekt zmieni 

położenie (co rzadko się zdarza w przypadku budynków lub pejzaży).

Jeśli chodzi o same przyciski i body, to całość sprawia wrażenie bardzo solidne. 

Implementacja całości jest na tyle dobra, że bez problemów obsługiwałem aparat w baweł-

nianych rękawiczkach średniej grubości. To miła odmiana, bo z innymi aparatami często się 

męczyłem w niesprzyjających warunkach pogodowych.
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Autofocus
Mam wrażenie, że mój Nikon D700 potrafił (zależnie od obiektywu) ostrzyć szybciej, cho-

ciaż jednocześnie przyznaję, że A7R II używałem głównie w bardzo nieciekawych sytu-

acjach oświetleniowych, co wynikało z obecnej aury. Niemniej jednak mnie nie zawiódł 

– nie udało mi się zrobić ani jednego zdjęcia, gdzie system wyostrzył nie na to, co chcia-

łem. Podsumowując – jest precyzyjnie i wystarczająco szybko do fotografii ulicznej, pej-

zaży i architektury. Do sportu, jeśli ktoś go fotografuje zawodowo, raczej szukałbym 

czegoś szybszego, ale jednocześnie podpowiem, że ktoś, kto robi to dla przyjemności, 

poradzi sobie bez problemów.

Ręczne łapanie ostrości
Są sytuacje, w których lubię ręcznie łapać ostrość lub doostrzać. Większość lustrzanek w tej 

sytuacji sprawuje się wzorowo – AF łapie ostrość, a my potem możemy ją poprawić odpo-

wiednim pierścieniem na obiektywie. Być może A7R II ma też taką możliwość, ale nie udało 

mi się do niej dojść – niestety system menu w tym aparacie to jego pięta achillesowa.

Ogromne wrażenie zrobił na mnie tryb ręcznego ostrzenia z włączonym peakingiem. 

Peaking polega na tym, że brzegi elementów, które są ostre w danym kadrze, podświetlane 

są w wizjerze na wybrany przez użytkownika kolor (czerwony, biały, żółty i być może jeszcze 

jakiś jeden). Dzięki dużemu wizjerowi i świetnie działającemu peakingowi używałem go pra-

wie non-stop, z ogromnym komfortem. Dla kontrastu mój Fuji również ma peaking, ale nie 

korzystam tam z niego w ogóle. Nie potrafię nawet powiedzieć dlaczego, ale rozwiązanie 

Sony’ego jest dla mnie rewelacyjne. Głównym powodem niezadowolenia z Fuji jest praw-

dopodobnie fakt, że kręcenie elektronicznym pierścieniem ostrości na obiektywie nie przy-

pomina wrażeń z pierścienia mechanicznego. Sony również stosuje focus-by-wire, ale działa 

on praktycznie wzorowo – różnica dla mnie względem fizycznego systemu była praktycznie 

niezauważalna.

Prawie jak Leica
Jest jeden aspekt aparatu, którego nie da się 

zawrzeć w żadnej specyfikacji technicznej – to, jak 

czujemy go w ręce. To oczywiście bardzo, bardzo 

(bardzo!) subiektywna kwestia, bo każdy z nas ma 

inne oczekiwania, doświadczenia i sposób postrze-

gania rzeczywistości.

Największą zaletą wszelkich 
przycisków na obudowie 
Sony jest to, że można ich 
przeznaczenie zmienić pod 
swoje potrzeby.
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Jak pierwszy raz, prawdopodobnie grubo ponad 25 lat temu, wziąłem do ręki Olympusa 

OM-2, to miałem wrażenie, że to czołg wśród aparatów. Szczególnie w porównaniu do pla-

stikowego Pentaxa z serii idiotenkamera, którego rodzice mi kupili. Później, jak go pierw-

szy raz upuściłem, okazało się, że czołgiem niestety nie jest, ale nie o to chodzi. W ręce 

po prostu sprawiał wrażenie sprzętu premium, dopracowanego pod każdym względem 

z zegarmistrzowską precyzją. Drugi aparat, który wywarł na mnie podobne wrażenie, był 

Leiką M9-P – wrażenie nie do opisania. Niektóre aparaty najzwyczajniej na świecie wywo-

łują emocje u użytkownika – wystarczy je wziąć do ręki i ewentualnie przyłożyć do oka. 

Trudno to przełożyć na słowo pisane, ale różnica jest mniej więcej taka, jak pomiędzy 

Casio za 100 złotych i mistrzowskim Patek Phillipe za 1… milion… euro. Czasami jednak na 

rynek trafi produkt, który nie kosztuje fortuny, a który również wzbudza takie emocje. Ten 

wyczyn udał się Fuji kilkukrotnie – za każdym razem czuję mrowienie w lewej pięcie, jak do 

rąk biorę X100 lub X-Pro1.

Tego uczucia w przypadku A7R II nie miałem. Jak go wziąłem do rąk, to nie porwał moich 

zmysłów. To mogło wynikać z kilku kwestii, w tym rozmiaru obiektywu, jaki był do niego 

Recenzja Sony Alpha 7R II

Ogromne wrażenie zrobił na 
mnie tryb ręcznego ostrzenia 
z włączonym peakingiem.  



doczepiony – Sony FE 85 mm f/1.4 GM to piękne szkło, ale waży 820 gramów, czyli o 200 

więcej niż sam aparat. Podejrzewam, że przy obiektywach, które preferowałbym do niego 

podpinać, mieszczących się w granicach 120-240 gramów, miałbym inne odczucia. Ale jak go 

podniosłem do oka, to już nie miałem wątpliwości.

O ile Fuji wywołuje u mnie emocje dzięki designowi retro, to Sony przede wszystkim zdo-

był moje uznanie za „gęstość”. Jak się go bierze do ręki, to czuć, że nie jest to plastikowa 

zabawka. Na pierwszy rzut oka wygląda jak aparat ważący nie więcej niż 300 gramów, ale 

w dłoni te 620 gramów, pomimo że nie obciąża nadgarstków, to daje poczucie bezpieczeń-

stwa swoją jakością. Ponownie nie potrafię tego odpowiednio ubrać w słowa… więc po 

cichu liczę, że rozumiecie, co mam na myśli.

Sony FE 85 mm f/1.4 GM
W komplecie z A7R II dostałem obiektyw z serii G Master – topowej serii nowych obiek-

tywów Sony – przeznaczonych między innymi do Alphy. Miałem w swoim życiu wiele 

pięknych szkieł, a to plasuje się na samym szczycie, jeśli chodzi o jakość wykonania. Co 

ważniejsze, pięknie rysuje, a przy pełnej dziurze nadaje rejestrowanym scenom tak rzadko 

spotykaną trójwymiarowość. No i jest ostre jak żyleta przy f/1.4 – to się rzadko zdarza, szcze-

gólnie przy matrycy o tak wysokiej rozdzielczości, która potrafi gorsze jakościowo obiek-

tywy całkowicie zdemolować, ujawniając ich każdą najmniejszą wadę.
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Są niestety też wady
Sony Alpha 7R II wywarł na mnie pozytywne wrażenie pod prawie każdym względem. 

Niestety, w dwóch kwestiach jest gorzej.

Pierwszym problemem jest oprogramowanie aparatu. Menu i to jak jest ułożone, jest tra-

giczne. Podobnie myślałem o tym w Nikonie i Fuji – pod tym względem chyba Canon ma 

najlepszych projektantów – ale zmieniłem zdanie. Menu w A7R II wchodzi na kompletnie 

inny poziom abstrakcji. Był moment, w którym autentycznie poświęciłem piętnaście minut 

na szukanie jednej funkcji. Z czasem się do niego przyzwyczaiłem i stało się mi obojętne, ale 

to tutaj Sony powinno włożyć największy wysiłek, aby poprawić UI.

Drugim problemem jest wsparcie dla zapisywania plików RAW. Jak wspominałem, aparat 

robi zdjęcia w 42 MP, a użytkownik może się zdecydować na jeden z dwóch sposób ich zapi-

sywania: bez kompresji lub z kompresją stratną. Ani jedno, ani drugie, nie jest do zaakcepto-

wania dla mnie. W tym pierwszym przypadku otrzymujemy pliki ważące po 86 MB (jedno 

zdjęcie!), a w drugim tracimy na jakości. Każdy inny producent oferuje 14-bitowe pliki RAW, 

z bezstratną kompresją. Ich rozmiar jest oczywiście większy niż tych skompresowanych 

z utratą jakości, ale mniejszy niż w ogóle nieskompresowany. To jedyna opcja, którą w pełni 

akceptuję. Idealny kompromis. Nie rozumiem, dlaczego Alpha nie ma takiej funkcji, tym bar-
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dziej że 86 MB pliki powinny wtedy zmniejszyć rozmiar do około 56 MB, czyli o około 35%. To 

ogromna różnica. Bez utraty jakości!

Trzecią (potencjalną) wadą jest oczywiście wysoka cena, szczególnie jeśli się fotografuje dla 

przyjemności. Czternaście tysięcy złotych to sporo, ale jednocześnie całkowicie do zaakcep-

towania, patrząc na konkurencję.

Podsumowanie
Patrzyłem na A7R II jako na aparat dla osoby podróżującej lub często się przemieszczającej 

i w takiej konfiguracji spisuje się wzorowo. Oczywiście nie z 85-tką Sony’ego – jest za ciężka 

– ale z mniejszymi obiektywami. Zajmuje mniej miejsca, waży mniej i pomimo znacznie mniej-

szej oferty obiektywów niż u konkurencji jest prawie wszystko, czego człowiek zapragnie. 

Osobiście w ofercie firmy brakuje mi obecnie 35-tki f/2.0 – jest ta ogniskowa w konfiguracji 

f/2.8 i f/1.4, ale pierwsza jest za ciemna, a druga za duża. f/2 to mój ulubiony kompromis. No 

i nie tracimy nic na jakości zdjęć, a wręcz mamy jeszcze lepszą niż w popularnych lustrzankach.

Realnie, jeśli ktoś nie potrzebuje dzisiaj aparatu do zawodowego fotografowania ślubów, dzi-

kich zwierząt albo sportu, nie widzę żadnego powodu, aby się pchać w duże i ciężkie lustrzanki.

Alpha „robi robotę”.

Recenzja Sony Alpha 7R II
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TELEWIZORY 2016
PAWEŁ OKOPIEŃ

Telewizory 2016

Grudzień to świetna okazja do podsumowań, zwłaszcza na rynku telewizorów, gdzie kolejne 

sprzęty poznamy już na początku stycznia na targach CES w Las Vegas. Czas stwierdzić, które 

telewizory były najlepsze w mijającym roku i co zmieniło się w świecie telewizji.

Najlepsze telewizory 2016 roku 
Podsumowanie zaczynam od konkretów, od modeli, które rzeczywiście są warte uwagi. 

Mamy grudzień, okres zakupowego szaleństwa, myśląc nad telewizorem, rozważcie zakup 

właśnie tych modeli. Już wyjaśniam dlaczego.

Panasonic DX900 
To pierwszy telewizor z certyfikatem UltraHD Premium na rynku i prawdopodobnie swo-

jego następcę w ofercie Panasonica ujrzy dopiero w 2018 roku. Wcześniej Japończycy zapre-

zentują kolejną generację telewizora OLED. DX900 wyróżnia się świetnym odwzorowaniem 

kolorów, dużą jasnością i świetną jakością wykonania w wersji pro. To telewizor dla prawdzi-

wych filmożerców. Występuje w wersji 58 i 65 cali.



   /   SPRZĘT   /   158158

Samsung KS7000
Cała tegoroczna seria SUHD od Samsunga jest godna polecenia, zresztą niższe modele rów-

nież dają radę w swojej cenie. Jednak ja polecam wam KS7000 i zakrzywiony wariant KS7500. 

Wszystko przez stosunkowo rozsądną cenę względem możliwości. Telewizor działa błyska-

wicznie szybko, a interfejs systemu Tizen jest bardzo przyjemny w obsłudze. Do tego docho-

dzi kompatybilność z HDR, szeroka paleta kolorów, no i dostęp do sporej liczby treści w 4K. 

Philips PUS6701
Za niecałe 10 tysięcy złotych 

otrzymujemy 65-calowy telewi-

zor z tylnym podświetlaniem. 

Telewizor ten ma mniej stref niż 

rywale, a jednocześnie mniejszy 

efekt halo od prawie dwa razy 

droższego Sony ZD9. Cierpi nieco 

HDR, który nie przekracza tysiąca 

nitów, ale efekt i tak będzie 

dostrzegalny. Do tego Ambilight, 

a dla części osób Android TV 

również będzie atutem, zwłasz-

cza że jego stabilność poprawia 

się w ostatnim czasie.

Telewizory 2016
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UltraHD Blu-ray na to czekałem od dawna
Ważnym wydarzeniem w świecie RTV jest premiera nowego formatu UltraHD Blu-

ray. Następca kaset VHS, płyt DVD i płyt Blu-ray nie ma łatwego życia. Nadal to nośniki 

optyczne są najlepszym sposobem na oglądanie treści w najwyższej jakości. UltraHD Blu-

ray to rozdzielczość 4K, poszerzona paleta kolorów, HDR oraz dźwięk obiektowy Dolby 

Atmos i DTS:X. Najtańszym odtwarzaczem jest Xbox One S, na rynku jest także odtwarzacz 

Samsunga, oraz dwa odtwarzacze Panasonica, a w Stanach Zjednoczonych dodatkowo 

Philips (robiony przez Funai). O dziwo Sony nie zastosowało takiego napędu w swojej kon-

soli PS4 Pro. Jeśli kupujecie topowy telewizor, to warto wyposażyć się w taki odtwarzacz, by 

zobaczyć obraz nowej jakości.

HDR nowa lepsza jakość
Ta nowa jakość, to nie jest właśnie jedynie rozdzielczość. 4K poprawia szczegółowość 

obrazu, co doceniamy na ekranach 65-calowych czy większych. Ale UltraHD wzbogacone 

o szeroką paletę kolorów oraz HDR daje dopiero fantastyczne efekty. Czym jest HDR? To sze-

roki zakres tonalny w świecie telewizorów objawia się przede wszystkim ponadnormatywną 

jasnością. Zobaczcie na telewizorze oferującym ponad 1000 nitów fragment „MadMaxa” czy 

„Lego Przygoda”, by przekonać się, jak fantastycznie to wygląda. Żadne zdjęcia i filmy tego 

niestety nie oddadzą. Trzeba zobaczyć na żywo na danym telewizorze.

Telewizory 2016
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OLED kontra Full LED
W pewnym sensie rok 2016 jest rokiem telewizorów OLED, tak przynajmniej mogło to 

wyglądać we wrześniu na berlińskich targach IFA. Poza stoiskiem Samsunga i Sony wszę-

dzie były ekrany organiczne. W sklepach na razie widać jednak jedynie telewizory LG, które 

w dodatku znacząco staniały. 55-calowy OLED 4K to koszt 9 tysięcy zł, czyli przynajmniej 

6 tysięcy mniej niż na początku tego roku. Jednocześnie telewizory LCD LED nie zwalniają 

tempa. Producenci, którzy zaoferowali ekrany z tylnym podświetlaniem LED, mają się czym 

pochwalić. Modele Philips PUS6701, Samsung KS9500, Panasonic DX900 i Sony ZD9 robią 

piorunujące wrażenie i z powodzeniem mogą rywalizować z ekranami OLED. Różnica mię-

dzy tymi technologiami się zaciera, a LCD wciąż jest tańsze. Pozostaje pytanie, co będzie 

dalej, jeśli chodzi o rozwój technologii, a także cenę. Zwłaszcza że producentem paneli 

OLED na razie jest jedynie LG.

Duży telewizor = tani telewizor
Za tysiąc złotych nie da się kupić dobrego telewizora, ale za mniej niż 10 tysięcy zło-

tych można kupić świetny 65-calowy telewizor 4K. Za 17 tysięcy kupimy ekran 75-calowy. 

Telewizory 55-calowe FullHD renomowanych producentów są dostępne za mniej niż 3 

tysiące złotych. Coraz trudniej kupić telewizor mniejszy niż 40 cali. Coraz częściej topowe 

modele występują tylko w rozmiarach 65 cali. To świetna informacja, ponieważ kupujemy 

większe ekrany za mniej. Ten trend będzie dalej postępował. 

Co przyniesie rok 2017?
Szczerze, nie bawię się w wyrocznię, więcej będziemy mogli powiedzieć dopiero po tar-

gach CES. Nowe telewizory pojawią się w sklepach na wiosnę. Nie przewiduję rewolucji, za 

to jeszcze większe skupienie się na jakości obrazu i wysypie dużych telewizorów w atrak-

cyjnych cenach. 

Już dziś zapraszam was do zaglądania na iMagazine.pl po codzienną dawkę relacji z CES 2017. 

Na początku stycznia, czekają nas kolejne premiery w świecie telewizorów.

PS. Zauważyliście, że praktycznie nie wspomniałem o Smart TV?

paweloko

Telewizory 2016

https://twitter.com/paweloko


NORBERT CAŁA

 Jeszcze dwa–trzy lata temu wybierając sprzęt AGD, zupełnie nie 

zwracaliśmy uwagi na taki aspekt, jak możliwość sterowania z aplikacji. 

W tym czasie jednak wszystko się zmieniło i tak naprawdę możemy 

z telefonu sterować większością sprzętów domowych.
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AMICA IN
PIEKARNIK DO ZABUDOWY EB954BA+ IN PYROLIZA

Amica IN. Piekarnik do zabudowy EB954BA+ IN PYROLIZA
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Pralka sterowana z iPhone'a? Nie ma problemu. 

Podgląd zawartości lodówki na ekranie tabletu? 

Nie ma problemu. Kawa zaparzona za pomocą 

aplikacji? Nie ma problemu. Odkurzacz urucha-

miany z zegarka? Nie ma problemu. No dobra, 

ale co z piekarnikiem? Również nie ma problemu, 

ale jak na razie specjalnie dużego wyboru nie 

ma i w sumie sprowadza się do (tu spore zdzi-

wienie!) całkowicie polskiego producenta, jakim 

jest Amica. Konkretnie chodzi o trzy piekarniki 

z ekskluzywnej linia Amica IN, które mogą być 

sterowanie z aplikacji. Jak zostało rozwiązane to 

sterowanie, przedstawię trochę dalej.

Oczywiście podstawowym kryterium wyboru pie-

karnika wcale nie było sterowanie (taaak!) z apli-

kacji, w końcu piekarnik musi spełniać funkcje, do 

których został przeznaczony, czyli być wygodny 

w obsłudze i dobrze piec. Wybierając jednak pie-

karnik ze wsparciem aplikacji, nie musicie się przej-

mować jego podstawowymi funkcjami. Obecnie 

smart funkcje piekarnika są na końcu listy życzeń, 

jak więc będzie miał to, to zazwyczaj jest to model 

z górnej półki, zatem, tak czy siak, zostanie wypo-

sażony we wszystko, co najważniejsze. Dokładnie 

tak jest w przypadku modelu, który wybrałem ja 

– Amica EB954BA+ IN PYROLIZA. W co więc wypo-

sażono piekarnik z najwyższej półki w 2016 roku? 

Ostatnio piekarnik kupowałem dziesięć lat temu 

i naprawdę nie spodziewałem się, że tak dużo 

się zmieniło w tej kwestii. Standardem w wyż-

szej półce są miękko domykane drzwiczki, wysu-

wane prowadnice, front piekarnika, który nie 

nagrzewa się więcej niż do 35 stopni, nawet gdy 

wewnątrz jest ich 280. Przy czym piekarnik ciągle 

działa w klasie energetycznej A+. Moja wersja ma 

Amica IN. Piekarnik do zabudowy EB954BA+ IN PYROLIZA

Pralka sterowana z iPhone'a? 
Nie ma problemu. Podgląd 
zawartości lodówki na ekranie 
tabletu? Nie ma problemu. Kawa 
zaparzona za pomocą aplikacji? 
Nie ma problemu. Odkurzacz 
uruchamiany z zegarka? Nie 
ma problemu. No dobra, ale co 
z piekarnikiem?
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Tym, co rzuca się w oczy od 
pierwszego wejrzenia, jest 
jego wysmakowany wygląd. 
Nic dziwnego, że cała linia 
produktów Amica IN dostała 
nagrodę iF Design Award oraz 
Red Dot Award w kategorii 
Product Design. 

w nazwie PYROLIZA, czyli potrafi samodzielnie 

oczyszczać się pod wpływem wysokiej tempe-

ratury. Spalenizna i brud w komorze zamieniają 

się w łatwy do usunięcia popiół. Ciężko mi nawet 

wyobrazić sobie coś więcej.

Tym, co rzuca się w oczy od pierwszego wej-

rzenia, jest jego wysmakowany wygląd. Nic 

dziwnego, że cała linia produktów Amica IN 

dostała nagrodę iF Design Award oraz Red Dot 

Award w kategorii Product Design. Czarny, lekko 

matowy front, otoczony srebrną ramką z bardzo 

szeroką rączką, która w czasie pracy piekarnika 

podświetla się na czerwono. To musi się podo-

bać. Trudno jednak szukać z przodu dużego logo 

producenta; w firmie najwidoczniej doszli do 

wniosku, że podobnie jak w przypadku iPhone’a, 

wygląd jest tak rozpoznawalny, że nie trzeba go 

psuć wielkim logotypem. Dopiero po bliższym 

przyjrzeniu zobaczymy mały czarny napis Amica 

na czarnych drzwiczkach apiekarnika.

Najważniejszym elementem przedniego panelu 

piekarnika jest duży, dotykowy wyświetlacz oraz 

jednocześnie absolutny brak jakichkolwiek przyci-

sków czy pokręteł, czyli wszystkiego tego, czego 

bał się statystyczny facet. Do piekarnika można 

podejść, kilkoma klikami na ekranie wybrać funkcję 

„upiecz mi kurczaka” i wcisnąć START. Z tym pora-

dzi sobie naprawdę każdy facet. Ekran ma rozmiar 

około 6", nie jest to Retina jak w iPhonie, ale jego 

rozdzielczość i nasycenie kolorów są naprawdę 

dobre. Tym, co może na początku przeszkadzać, 

jest mała czułość ekranu. Co ciekawe, jest tak 

dobrana specjalnie. Piekarnik musi dać się kom-

fortowo obsłużyć nawet wtedy, gdy ręce mamy 

Amica IN. Piekarnik do zabudowy EB954BA+ IN PYROLIZA
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pobrudzone mąką lub mamy założoną rękawiczkę 

kuchenną oraz nic nie powinno się nam klikać 

przypadkiem. Po kilkudziesięciu kliknięciach doj-

dziemy do wprawy, w zasadzie wszystko rozbija się 

o przyciśnięcia z dużą siłą. Nie wystarczy muśnięcie 

ekranu jak w iPhonie. Menu piekarnika jest bardzo, 

bardzo rozbudowane. Przede wszystkim mamy 

dostęp do 10 różnych trybów piekarnika: wenty-

lator + grzejnik górny + grzejnik dolny; opiekacz; 

opiekacz + grzejnik górny; grzejnik dolny; termo-

obieg + grzejnik dolny; termoobieg; grzejnik górny 

+ opiekacz + wentylator; konwencjonalny. Ja, 

mimo ekranu dotykowego, już się lekko gubię. Jeśli 

dodamy do tego wbudowaną listę 88 gotowych 

przepisów wraz z doborem czasu i temperatury 

pieczenia, to robi się naprawdę grubo.

Oczywiście możemy wszystko robić z ekranu doty-

kowego w piekarniku, ale nie musimy, bo sporą 

część interakcji możemy przenieść na naszego 

smartfona. Po pierwsze, możemy przenieść listę 

zakupów do każdego z 88 przepisów. W tym celu 

należy nacisnąć ikonkę QR-kodu na ekranie. Potem 

wystarczy zeskanować QR-kod, aby w telefonie 

mieć listę produktów. QR-Kod jest dość skom-

plikowany, ale to dlatego, że niesie w sobie całą 

informację o produktach potrzebnych do tego 

przepisu, a nie przekierowuje na jakąś stronę 

z internetową. Sam nie wiem, co byłoby lepsze. 

QR-kod zeskanowany z Amica możemy łatwo sko-

piować do Notatek. To dość wygodne, a żaden 

nowy telefon z odczytem nawet tak skomplikowa-

nego kodu nie powinien mieć problemu.

Skanowanie kodów QR to ciekawy sposób na 

komunikację z piekarnikiem, ale przecież nie na to 
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liczyliśmy. Przy rozpakowywaniu piekarnika dość szybko rzuci się Wam w oko router TP-link, 

który znajdziecie w jego wnętrzu. Jego obecność może być dziwna, ale rzut oka w instruk-

cję wszystko wyjaśnia. Piekarnika nie wyposażono w łączność Wi-Fi, a jedynie złącze RJ45 na 

kabel. Ale kto ma w KUCHNI kabel sieci komputerowej?! Nawet ja nie mam. Ten router jest 

po to, aby podpiąć go do naszej sieci Wi-Fi. Trzeba go skonfigurować w trybie klienta Wi-Fi 

i podłączyć pod złącze w kuchence. Bardzo to skomplikowane i jedynym pocieszeniem jest 

to, że robimy to tylko jeden raz. Ważne, żeby wszystko zrobić przed instalacją piekarnika, bo 

ten router musimy ukryć za piekarnikiem. Gdy już przejdziemy przez ten proces, nasz piekar-

nik dostanie dostęp do sieci. Objawi się to dość szybko – wyświetleniem pogody dla lokali-

zacji, w której jesteśmy.

Teraz powinniśmy pobrać aplikację dla naszego urządzenia i skonfigurować ją do używa-

nia piekarnika. W Amice muszą być fanami Apple. To, że piekarnik ma aplikację na iPhone'a, 

to oczywiste, ale ma też wersję dla iPada oraz dla Apple Watch! To nie koniec zaskoczeń. 

Piekarniki Amica mają swoją aplikację dla macOS! Dla macOS! Znacie jakiś inny sprzęt AGD 

na świecie, który na swoją aplikację dla macOS? Ja nie znam. Z aplikacji możemy sterować 

wszystkimi funkcjami piekarnika, możemy przejrzeć przepisy, możemy sprawdzić stan pie-

karnika, możemy w końcu go uruchomić lub wyłączyć. Co więcej, możemy to wszystko 

zrobić zdalnie, konfiguracja dostępu zdalnego to jedynie dwa kliknięcia w ustawieniach pie-

karnika w aplikacji. Zastanawiacie się, po co dostęp zdalny do piekarnika? To może nie jest 

oczywiste od razu, ale siedząc ze słuchawkami na uszach w sypialni, dostaniemy informację 

Amica IN. Piekarnik do zabudowy EB954BA+ IN PYROLIZA
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o tym, że ciasto jest gotowe. Wychodząc z domu, możemy włożyć do piekarnika pizzę i uru-

chomić jej pieczenie przed wyjściem z pracy, aby była gotowa na nasz powrót. Wszystko to 

można zrobić z zegarka, czyż to nie urzeczywistnienie marzeń geeków? 

Na koniec zostawiam sobie tak fajne funkcje piekarnika, jak możliwość wyświetlenia na jego 

wyświetlaczu pokazu zdjęć lub podłączenia się z nim za pomocą Bluetooth i używania jako 

głośnika! Serio, ten piekarnik może być głośnikiem bezprzewodowym. W sumie to dość cie-

kawa i możliwe, że przydatna funkcja. Co do jakości dźwięku nie będę się wypowiadał, ale 

mogę sobie w CV wpisać: „Słuchałem muzyki z piekarnika, ma całkiem dobry środek”.

Piekarnik Amica to produkt, który zdecydowanie wybiega w przyszłość – zarówno naszą, jak 

i firmy. W przyszłości Amica chce zbudować własną sieć domowych urządzeń AGD. Już w tej 

chwili piekarnik może się połączyć z płytą grzewczą, a następnie z okapem. Gdy gotujemy 

coś, automatycznie uruchomi się nam okap. Tak będzie wyglądała przyszłość. Amica już jest 

w niej jednym krokiem, czekam na piekarnik ze wsparciem dla HomeKit. Zapomniałbym 

wspomnieć – ciasto wyszło bez zakalca, chleb jest puszysty, a kurczak soczysty i równo 

przyrumieniony.

Ocena iMagazine        – za wizję przyszłości AGD

Amica IN. Piekarnik do zabudowy EB954BA+ IN PYROLIZA

norbertcala

http://www.twitter.com/norbertcala


JAN URBANOWICZ

Najpopularniejszy roadster świata – Mazda MX-5 – doczekał się czwartej generacji, którą 

udowadnia, że jeśli szukamy samochoduwywołującego szeroki uśmiech na naszej twarzy, a przy 

tym nie będzie nas kosztował fortuny, to na Mazdę musimy spojrzeć w pierwszej kolejności.
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MAZDA MX-5 
PRAWDZIWY „FRAJDOWÓZ”

Mazda MX-5 – prawdziwy „frajdowóz”
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27 lat – tyle czasu minęło od premiery pierwszej generacji tego modelu. Z każdą kolejną 

zwiększało się grono jego zwolenników. Nie ma co się temu dziwić, to w końcu fajny, mały 

samochód, którym możemy się doskonale bawić, wchodząc nim w ciasne zakręty jak ciepły 

nóż w masło i bokiem pokonywać inne. Przy tym jest szybko i głośno. Idealna zabawka dla 

dużych chłopców, którzy nie lubią się nudzić oraz dla tych, co przynajmniej raz w tygodniu 

muszą odreagować odwożenie dzieci do szkoły minivanem. Tego typu samochody często 

kojarzą się z kryzysem wielu średniego – przynajmniej tak zazwyczaj myślą kobiety, widząc 

w nich dorosłych mężczyzn. Czy faktycznie tak jest? MX–5 to według mnie po prostu „pure 

fun”, a nie zamiennik tupecika czy niebieskiej pigułki.

Miałem styczność z dwiema poprzednimi generacjami tego modelu i choć zawsze mi się 

podobały, to jakoś nigdy nie czułem ekscytacji, gdy do nich wsiadałem. Potrafiłem zrozu-

mieć ich właścicieli, którzy mówili, że jest to najlepszy samochód na świecie, ale ja po prostu 

Mazda MX-5 – prawdziwy „frajdowóz”



nie podzielałem ich zdania. W przypadku najnowszej, czwartej już, generacji o symbolu ND, 

jest nieco inaczej. Nie uważam, że nie ma lepszych aut, ale tym razem, jakbym szukał samo-

chodu, który miałby mi służyć jako wyrwanie się z objęć codzienności, to zdecydowanie 

brałbym pod uwagę Mazdę.

Po pierwsze wygląd. Aktualna MX–5, jak cała gama modeli Mazdy, utrzymana jest w styli-

styce KODO, która przemawia do mnie niesamowicie. Co tu dużo mówić, nadwozia Mazd 

z ostatnich lat są wspaniałe – piękne, płynne, ale przy tym drapieżne i budzące respekt. 

Przez jakiś czas zastanawiałem się nawet nad zakupem modelu 3. Patrząc na nową Miatę, 

jak potocznie nazywa się MX–5, nie można wyjść z podziwu. Poprzednie generacje były do 

siebie bardzo podobne, zwłaszcza modele NB i NC, natomiast ND widocznie się odróżnia 

się od poprzedników i to w pozytywnym sensie. Zmiana wizualna wyszła zdecydowanie na 

plus. Samochód jest również mniejszy. 392 cm długości, to o 10 cm mniej niż poprzednik, to 

i zaparkować na mieście będzie trochę łatwiej. Niestety, zmniejszeniu uległ również bagaż-

nik, przez co wejdzie nam do niego znacznie mniej rzeczy. Generacja wstecz miała 150 litrów 

pojemności bagażnika, aktualna ma 20 mniej. Powiedzmy sobie jednak szczerze, że to nie 

jest auto do jazdy na duże zakupy czy wakacje. Kilka siatek z warzywami czy dwie małe 
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kabinówki się tu zmieszczą, więc wyjazd na 

weekend za miasto nie będzie nam sprawiał 

problemów. W aucie jest też mało schow-

ków, to nie jest jednak codzienne auto, by 

chować tu nie wiadomo co. Uchwyt na 

kubek się znalazł, do pracy więc można 

jechać. Jeśli jednak nie staniemy w korku, to 

w takim aucie lepiej nie zdejmować obu rąk 

z kierownicy i tak więc sobie tej kawki nie 

wypijemy po drodze.

Gdy wsiadamy do MX5, czujemy się trochę, 

jakbyśmy zakładali idealnie skrojony i dopa-

sowany garnitur. Początkowo krępuje nam 

nieco ruchy i nie jest tak luźny jak ulubione 

dresy, ale po chwili czujemy, że tak właśnie 

ma być, że fotele, kierownica, pedały czy 

drążek zmiany biegów są we właściwych 

miejscach i tworzą jedność z kierowcą, 

z nami. Tak też się poczułem. Wcisnąłem 

przycisk start/stop i po chwili usłyszałem 

dwulitrowy sinik benzynowy w technologii 

SkyActiv o mocy 165 KM. Może się wydawać, 

że to niewiele, ale przy tak małym aucie, 

ważącym 980 kilogramów, w zupełności 

wystarczy to do zabawy. Do tego sześcio-

Aktualna MX–5, jak cała gama 
modeli Mazdy, utrzymana 
jest w stylistyce KODO, 
która przemawia do mnie 
niesamowicie.
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biegowa skrzynia manualna, tył napęd i czy 

trzeba nam czegoś więcej? Silnik to jedna 

z tych rzeczy, które bardzo sobie cenię 

w autach tej marki. Nie mamy tu żadnych 

turbosprężarek, a sama firma nie idzie za 

modą miniaturyzacji. Dzięki temu wiem, że 

dwulitrowy motor nie tylko będzie dobrze 

jeździł i spalał rozsądne ilości paliwa, ale 

i nie umrze śmiercią naturalną po 100 tysią-

cach kilometrów.

Stylistyka wnętrza MX–5 jest dobrze znana 

z innych modeli tej marki. Jeśli siedzieliśmy 

już w jakiejś Maździe, to poczujemy się tu 

jakbyśmy wpadli do starego znajomego. 

Mazda MX–5 – prawdziwy „frajdowóz”
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Dobra jakość wykończenia, ale bez zbędnych fajerwerków. Skóra i dobrze spasowane pla-

stiki. Ten samochód nie ma być eleganckim autem prezesa. Mamy się tu czuć dobrze, ale nie 

w sensie kanapy w salonie. Do dyspozycji mamy tu oczywiście system multimedialny, bo nie 

wyobrażamy sobie teraz samochodu, który by go nie posiadał, i jest to ten sam system co 

w innych Mazdach. Ekran możemy obsługiwać za pomocą dotyku (jednak tylko na postoju, 

gdyż funkcja ta wyłącza się podczas jazdy) lub nawigacyjnym kółkiem-joystickiem. Cały sys-

tem jest dobry, choć nie nazwałbym go najlepszym. Jeśli chodzi o nagłośnienie, to firma ma 

współpracę z marką Bose. Mnie najbardziej przypadły do gustu głośniki zestawu głośnomó-

wiącego w zagłówkach, abyśmy byli w stanie dobrze usłyszeć naszego rozmówcę, podczas 

jazdy z otwartym dachem.

No właśnie, dach. W końcu MX–5 to kabriolet i ten opuszczany dach to jedna z jego pod-

stawowych funkcji. Na razie dostępna jest wersja z materiałowym dachem (zmieni się to na 

wiosnę, bo będzie wersja RF z twardym dachem) i jego składanie i rozkładanie jest dziecin-

nie proste i szybkie. Niestety, warunki pogodowe, jakie panowały podczas testu, uniemożli-

wiły mi rozkoszowanie się jazdą z otwartym dachem, ale na chwilę padać przestało i ubrany 

w czapkę, rękawiczki i trzymając parasol w pogotowiu, wykorzystałem tę okazję. Minusem 

tego materiałowego dachu jest chyba głównie gorsze tłumienie hałasu z zewnątrz, ale zde-

cydowanie nie powiedziałbym, by było w środku jakoś szczególnie głośno. Dziecko by w nim 

nie zasnęło, ale lekko upita ciocia już owszem.

To wszystko jest jednak mało istotne. Pomyślmy sobie, że jest piękny słoneczny dzień, jest 

ciepło, otwieramy dach. Wsiadamy do auta, odpalamy silnik, wyłączamy wszystkie niepo-

trzebne systemy (tak, można to zrobić, zostawiając tylko włączony ABS) i ruszamy. Pierwsze 

5 minut, kilka zakrętów, dwie proste, na których będzie można mocniej wcisnąć ten pedał 

po prawej, sprawią, że zakochamy się w tym aucie. Po 10 minutach wiedziałem, że gdybym 

dysponował zapasem gotówki i odpowiednio mocnym podejściem „mam zachciankę, to se 

kupię”, to składałbym zamówienie na ten samochód. Co z tego, że nie pojadę nim na zakupy, 

że ubranie grubszej kurtki będzie skutkować tym, że już nie zmieszczę się w fotelu oraz to, 

że wchodzenie i wychodzenie z niego to skomplikowana operacja logistyczna. To nie ma 

Mazda MX-5 – prawdziwy „frajdowóz”

To nie ma najmniejszego znaczenia, bo jazda tym samochodem 
jest czystą przyjemnością i zabawą.
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najmniejszego znaczenia, bo jazda tym samochodem jest czystą przyjemnością i zabawą. 

To tak jak ze skokiem z samolotu bez spadochronu, na siatkę rozłożoną 100 metrów nad 

ziemią albo jak z pływaniem w basenie wypełnionym krwiożerczymi rekinami wyposażo-

nym tylko w widelec – nie ma sensu, lecz jak uda 

ci się przeżyć, to chodzisz z olbrzymim uśmiechem 

satysfakcji na ustach. Wiem, że jest na świecie wiele 

supersamochodów, które osiągają większe pręd-

kości, brzmią i wyglądają lepiej, którymi pokona-

nie zakrętów będzie łatwiejsze itp. Nie kupimy ich 

jednak za około 100 tysięcy złotych. Podobne auto, 

BMW Z4, jest prawie dwa razy droższe, a osiągi ma 

nieco gorsze. Mazda MX–5 to esencja radości z jazdy. 

Mamy małe, niby niepozorne autko, które po włącze-

niu silnika potrafi zamienić się w prawdziwą bestię, 

która na dodatek nadaje się do jazdy po mieście. 

Niesamowicie żałuję, że spędziłem z tym samocho-

dem tak mało czasu i mam nadzieję na przyszłość, że 

nasz związek jeszcze rozkwitnie. Jak dla mnie, na razie 

przynajmniej, w kategorii „frajdowozu”, Miata pozo-

staje bezkonkurencyjna.
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Mazda           
MX-5               

Plusy: 
• tylny napęd 

• silnik bez turbosprężarki 

• szybko składany dach 

• stosunek cena/jakość 

• głośniki od zestawu 
głośnomówiącego 
w zagłówku fotela

Minusy: 
• mały bagażnik 

• nieco głośne wnętrze

yasiek_

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.twitter.com/yasiek_


https://geo.itunes.apple.com/pl/book/innowatorzy/id1177145992?mt=11
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GRY I PROGRAMY Z APP STORE
NORBERT CAŁA

Nasze centra handlowe starają się być coraz bardziej „connected”  

i wdrażają różne ciekawe rozwiązania w swoich aplikacjach mobilnych. 

Pisałem kiedyś o Gdyńskim Centrum Riviera, które oferuje nawigację 

wewnątrz budynku. Teraz kolej na warszawską Galerię Mokotów i ich 

aplikację Click&Eat. SIedząc w okolicznych biurach, możemy za jej 

pomocą zamówić jedzenie, które odbierzemy o wybranej godzinie. 

Akurat w Galerii Mokotów w godzinach szczytu trzeba swoje odstać, 

aby zamówić jakiekolwiek jedzenie. Z tą aplikacją jest to zdecydowanie 

prostsze. Wybieramy jedną z restauracji – nie ma wszyskich, ale jest na 

przykład Vapiano, Thai Wok, SubWay, Tokyo Sushi, Salad Story – następnie 

wybieramy danie, płacimy karta lub przelewem i odbieramy bez kolejki. 

Cena: 0,00 EUR            Pobierz

CLICK&EAT

Aplikacji do skanowania za pomocą telefonu jest cała masa, ale głównie 

skupiają się na skanowaniu tekstu. Ja zaś jestem z pokolenia, które 

większość zdjęć z młodości ma analogowych. Google pomyślał o nas 

i wydał aplikacje do skanowania analogowych zdjęć. Aplikacja równie 

dobrze radzi sobie ze zdjęciami na papierze matowym, jak i błyszczącym 

i to jest jej przewaga nad innymi aplikacjami do skanowania. Proces 

skanowania polega na zrobieniu zdjęcia, całego zdjęcia (masło maślane, 

wiem), a następnie zrobieniu czterech zdjęć, ćwiartek oryginalnego 

zdjęcia. Z takiego materiału składany jest skan zdjęcia w całość. Efekty są 

naprawdę bardzo dobre. 

Cena: 0,00 EUR             Pobierz

PHOTOSCAN - SCANNER BY GOOGLE PHOTOS

https://geo.itunes.apple.com/pl/app/click-and-eat-galeria-mokotow/id1123798567?l=pl&mt=8&at=11lHMT
https://geo.itunes.apple.com/pl/app/apple-store/id1165525994?mt=8&at=11lHMT


   /   PROGRAMY   /   176Gry i programy z App Store

norbertcala

Tej aplikacji brakowało na iOS. Jeśli jesteś w górach lub nad wodą i zdarzył 

Ci się wypadek lub byłeś jego świadkiem, to aplikacja ta może ratować 

życie. Dzięki aplikacji Ratunek możemy zgłosić automatycznie sytuację 

zagrożenia, a ratownicy będą wiedzieć, gdzie się udać z pomocą, dzięki 

czemu udzielą jej szybciej i skuteczniej. Aplikacja zapewnia kontakt 

telefoniczny ze Służbami Ratowniczymi działającymi w Polsce, w regionach 

górskich oraz nad wodą, czyli GOPR, TOPR, WOPR i MOPR. W trakcie 

wzywania pomocy aplikacja automatycznie wybiera zintegrowany z nią 

numer ratunkowy w górach 601 100 300 lub nad wodą 601 100 100, łączy 

się z właściwą Służbą Ratowniczą oraz automatycznie wysyła informację 

z dokładną lokalizacją osoby dzwoniącej do wybranej Służby Ratowniczej. 

Wysłanie lokalizacji następuje przez SMS w trakcie rozmowy telefonicznej.

Cena: 0,00 EUR             Pobierz

RATUNEK

Gra zaczyna się niewinnie – jest rok 2030, pojazd Scottiego ulega awarii i przymusowo ląduje na naszej 

planecie. Naszym zadaniem jest pomóc Scottiemu naprawić pojazd i wrócić na swoją planetę. Brzmi niewinnie, 

ale ta gra to doskonały wstęp do programowania i zrozumienia algorytmów. Aby zacząć grę, musimy mieć 

specjalne klocki w wersji edukacyjnej, które można kupić np w RTVEuroAGD za 169 złotych. Za pomocą kamery 

iPhone’a lub iPada będziemy skanowali klocki i układali z nich algorytmy konieczne do rozwiązania problemu 

wydostania Scottiego z opresji. Mój sześcioletni syn, który był na okładce poprzedniego iMagazine, uczy się 

programowania w szkole właśnie na Scottie GO!

Cena: 0,00 EUR                   Pobierz

SCOTTIE GO! EDU

http://www.twitter.com/norbertcala
https://geo.itunes.apple.com/pl/app/ratunek/id1147162181?l=pl&mt=8&at=11lHMT
https://geo.itunes.apple.com/pl/app/scottie-go!-edu/id1128345636?l=pl&mt=8&at=11lHMT


https://www.etsy.com/listing/481071268/fotograficzny-kalendarz-2017-ga_order=most_relevant&ga_search_type=all&ga_view_type=galle


Dziś mam dla was prawdziwą zimową 

perełkę. Grę, którą gdybym musiał 

opisać jednym zdaniem, to napisałbym: 

świetna w pełni darmowa gra nie tylko 

dla fanów snowboardu. Kropka.

KRZYSZTOF MORAWSKI
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SNOWBOARD HERO



O czym mowa? O Snowboard Hero autorstwa ekipy 

FISHLABS z... 2011 roku. Tak, tak kochani. Tytuł sprzed pięciu 

lat i to tytuł, który mimo upływu czasu wciąż bije na „łeb 

na szyję” większość nowszych produkcji. Ale zacznijmy od 

początku. 

Snowboard Hero, jak łatwo się domyślasz, to zręczno-

ściowa gra, w której rozpoczynamy karierę snowboardzi-

sty. Jak to zazwyczaj bywa, na początku mamy do wyboru 

tylko jedną dość „podstawową” postać oraz zwykłą deskę 

snowboardową. W miarę upływu czasu i rozwoju naszej 

kariery będziemy mogli systematycznie odblokowywać 

kolejne postacie, nowe tory, sztuczki, ubrania, deski itp. 

Warto wspomnieć, że każda z sześciu dostępnych w grze 

postaci ma swój unikalny zestaw sztuczek. Zarówno tych 

„podstawowych” (które są wspólne, choć wykonywane 

w indywidualny sposób), jak i tzw. speciali. 

Do naszej dyspozycji oddanych zostało też 8 torów oraz 

pokaźna ilość ubrań (kurtki i spodnie) i desek pozwalają-
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cych praktycznie dowolnie personalizować wygląd naszych postaci. Natomiast nasze umiejęt-

ności będziemy mogli sprawdzić w pięciu różnych dyscyplinach: jazda na czas, freestyle, slalom, 

wyścig oraz „gate-time bonus”, w którym dostajemy dodatkowy czas za przejazd przez bramki. 

Jak już wspomniałem, gra Snowboard Hero jest w 100% darmowa, choć to w dzisiejszych cza-

sach nikogo zbytnio nie zdziwi. Natomiast unikalne jest to, że gra w żadnym stopniu nie zmu-

sza nas do zakupów w wewnętrznym sklepiku, w celu odblokowania nowych torów, ubrań 

czy postaci. Wszystko możemy „wygrać” na stoku. Nie ma też żadnych uporczywych reklam. 

W nasze ręce wpada więc rozbudowany i całkowicie darmowy tytuł, pozwalający na wiele 

godzin udanej zabawy! Jak dla mnie bomba! Choćby z tego prostego powodu warto sprawdzić 

Snowboard Hero.

Wspomniałem już, że gra jest z 2011 roku. Nie wspomniałem natomiast, że mimo upływu lat 

wciąż świetnie się prezentuje. Oprawa graficzna gry stoi na naprawdę wysokim poziomie 

(zwłaszcza jak na swój wiek) i w pełni wspiera ekrany Retina czy rozdzielczość 768p w iPadzie. 

Wspiera ona również funkcję AirPlay, dzięki czemu możemy grać w nią na naszym TV w roz-

dzielczości 720p (Wi-Fi), czy Full HD (HDMI). 

Dodajmy do tego intuicyjne kontrolki, możliwość gry na wielu urządzeniach (w tym na iPa-

dzie mini pierwszej generacji) z synchronizowanym zapisem naszych postępów dzięki iCloud, 

Snowboard Hero



wyimek

Snowboard Hero             

• Design: 4/6

• Jakość wykonania: 4/6

• Wydajność: 6/6

Plusy:
• w pełni darmowa i bez 

uciążliwych reklam 

• fajna oprawa graficzna ze 
wsparciem dla funkcji AirPlay

• intuicyjne kontroli 

• rozbudowany moduł kariery

Minusy:
• brak specjalnej oprawy muzycznej 

• brak trybu multiplayer

Cena: darmowa
Link do sklepu

a mamy prawdziwy przepis na sukces, którego, jak 

już wspomniałem, nie powstydziłaby się niejedna 

nowa produkcja. 

Jeśli już miałbym się do czegoś przyczepić, to 

byłyby to dwa detale. Przy pierwszym uruchamia-

niu gry otrzymujemy wiadomość o tym, że „gra 

może spowalniać działanie telefonu i powinna 

zostać zoptymalizowana do najnowszego sys-

temu”. Sam nie odczułem żadnego „spowolnie-

nia” – ani podczas gry, ani gdy gra była wyłączona. 

Dodatkowo komunikat ten pojawia się tylko raz, 

w praktyce można go więc po prostu zignorować. 

Drugą rzeczą, która może się wydać dziwna, to 

brak oprawy muzycznej. Moje pierwsze odczucie 

było takie, że czegoś mi brakowało i już chciałem 

przypisać grze duży minus za jej brak. Mimo dobrej 

dynamiki gra bez podkładu muzycznego wyda-

wała mi się dość smutna. Na szczęście autorzy gry 

pomyśleli o tym i zaprojektowali Snowboard Hero 

tak, byśmy mogli uruchomić sobie naszą ulubioną 

muzykę i jednocześnie grać w grę. W praktyce więc 

możemy ścigać się, słuchając, czego tylko chcemy, 

a nie być ograniczeni do tego, co autorzy nam przy-

gotowali. W sumie ciekawy pomysł. 

Podsumowując, Snowboard Hero to naprawdę 

świetny, w pełni darmowy tytuł, w sam raz na 

zimowe weekendy. Nawet jeśli nie jesteś wiel-

kim fanem snowboardu, ta gra dostarczy Ci sporo 

dobrej zabawy, a przecież o to w tym wszystkim 

właśnie chodzi. Ja polecam i wracam na stok, bo 

brakuje mi tylko kilku gwiazdek do odblokowania 

nowej postaci. 
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http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
https://itunes.apple.com/pl/app/snowboard-hero/id413472707?mt=8
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Ambitny zespół.
Niezawodne narzędzie.

Twórz, deleguj, dyskutuj
i działaj skutecznie. Dzięki
Nozbe zrealizujesz każdy plan.

Po 30-dniowym darmowym okresie
próbnym użyj kodu IMAGAZINE , aby
otrzymać dodatkowy miesiąc gratis.

https://nozbe.com/imag
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TIPS&TRICKS 
MACIEJ SKRZYPCZAK

Tymczasowe wyłączenie funkcji „Hey Siri”

Dostęp do strony iCloud.com z poziomu    
urządzeń mobilnych

Jeśli w domu macie kilka urządzeń z iOS i korzystacie z głosowej funkcji wywoływania Siri za 

pomocą frazy „Hey Siri”, być może spotkaliście się z problemem, gdy po jej użyciu asystentka gło-

sowa uruchomiła się na kilku urządzeniach.

Jeśli w takim przypadku chcecie, żeby Siri odpowiedziała akurat na jednym, konkretnym iUrządze-

niu, nie trzeba tej funkcji od razu wyłączać w innych. Istnieje bardzo prosty sposób, by tymczasowo 

wyłączyć „Hey Siri”. Po prostu odwróćcie iPhone’a ekranem do dołu.

Co zrobić, jeśli potrzebujecie zalogować się na stronę iCloud.com, a akurat macie pod ręką tylko 

urządzenia mobilne?

Jeśli w takim przypadku chcecie, żeby Siri odpowie-

działa akurat na jednym, konkretnym iUrządzeniu, nie 

trzeba tej funkcji od razu wyłączać w innych. Istnieje 

bardzo prosty sposób, by tymczasowo wyłączyć „Hey 

Siri”. Po prostu odwróćcie iPhone’a ekranem do dołu.

Domyślnie na takich urządzeniach strona wyświetla 

poniższy komunikat:

Jeśli chcecie zajrzeć do swoich ustawień iCloud na 

iUrządzeniu, lepiej przejść do Ustawień. Co jednak 

w przypadku, gdy chcecie wejść na inny adres? Okazuje 

się, że rozwiązanie jest banalnie proste. Wystarczy 
załadować pełną wersję strony.

Tips&Tricks 

http://iCloud.com
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Sposób 1.
Należy skorzystać z przycisku 

rozszerzeń.

Sposób 2.
Wystarczy dłużej przytrzymać 

przycisk odświeżania strony.

Na liście rozszerzeń poszuku-

jemy opcji Poproś o witrynę 
pełną.

Pojawi się wtedy menu 

z dwoma opcjami, gdzie jedną 

z nich również będzie Poproś 
o witrynę pełną.

Po wybraniu tej opcji strona iCloud.com załaduje się w widoku desktopowym, gdzie 

będziemy mogli się normalnie zalogować.

Tips&Tricks 

mcskrzypczak

http://iCloud.com
http://www.twitter.com/mcskrzypczak
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#LIFEHACKER
JAK KUPOWAĆ PREZENTY?

KINGA OCHENDOWSKA

Prezenty nie muszą być drogie. Wystarczy, że będą trafione.

Jak co roku w okresie świątecznym rozpoczyna się szał poszukiwania prezentów. Sklepowe 

wystawy atakują nas ze wszystkich stron, oferując rzeczy fajne i mniej fajne – za to wszyst-

kie opakowane w wyjątkowo atrakcyjny papier. A co dzieje się po świętach? Nietrafione pre-

zenty lądują na dnie szafy albo w serwisach aukcyjnych. A przecież każdemu z nas zależy na 

tym, żeby obdarowane osoby były zadowolone z otrzymanych niespodzianek. Są tacy, któ-

rym udaje się trafić w gust znajomych i rodziny, dla innych poszukiwanie prezentów to praw-

dziwa katorga, która kończy się wybraniem czegoś na chybił-trafił. I zazwyczaj chybił.

Należę do tej grupy, która lubi obdarowywać. Dziś postaram się ułatwić Wam poszukiwanie 

Gwiazdkowych upominków. Zatem do dzieła.

1. Zaplanuj fundusze
Przyjrzyj się zawartości swojego konta. „Zastaw się a postaw się” nie jest dobrą świąteczną 

strategią. Zastanów się, ile środków możesz przeznaczyć na Gwiazdkowe prezenty i staraj się 

nie przekraczać tej kwoty.

2. Zrób listę osób, które zamierzasz obdarować
Listy są dobre. Listy pozwalają pamiętać o wszystkim. Wypisz wszystkie osoby, którym 

zamierzasz sprawić świąteczną niespodziankę. Rozdysponuj pomiędzy nie kwotę, którą usta-

liłeś w puncie pierwszym. To pozwoli Ci zawęzić krąg poszukiwań.

3. Ustal zainteresowania i preferencje
Mając listę i kwoty, jakie zamierzasz przeznaczyć na prezenty, możesz przystąpić do plano-

wania. Wypisz zainteresowania i preferencje poszczególnych osób. Na tym etapie możesz 

podpytać znajomych albo rodzinę. Przydaje się też umiejętność uważnego słuchania!
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4. Myśl o osobie, dla której przeznaczony jest prezent
Jednym z najczęściej popełnianych błędów jest kupowanie prezentu dla… siebie. 

Wybieramy coś, co podoba się nam, co nam sprawiłoby przyjemność. Kluczem do udanych 

podarunków jest myślenie o tym, co sprawiłoby radość tej drugiej osobie. Nie kupujmy ksią-

żek osobom, które nie lubią czytać, ani iPhone’a wielbicielom Androida. Na przekonanie ich 

o wyższości jednego nad drugim mamy cały rok. Święta to nie pole walki

5. Szukaj inspiracji
Jeśli zupełnie nie wiesz, co kupić, rozejrzyj się za poradnikami zakupowymi. Zajrzyj na 

YouTube, Pinterest czy Facebooka oraz do kolorowych magazynów. W tym okresie publikują 

one sporo pomysłów na to, jak kreatywnie podejść do świątecznych zakupów.

6. Szukaj online, kupuj w sklepie
Serwisy online są wielką pomocą w wybieraniu prezentów. Możesz spokojnie przyjrzeć się 

cenom i asortymentowi dostępnemu na rynku. Jeśli chodzi o samo kupowanie, to lepiej 

to robić w sklepie. Po pierwsze, nigdy nie wiesz, czy nie nastąpi problem z dostępnością 

towaru, albo jego wysyłką. Po drugie, przedmiot, który wybrałeś, może wyglądać inaczej, 

niż Ci się wydawało. A przecież chodzi o to, żeby podarunek dotarł na czas i spełniał zało-

żone oczekiwania. Lepiej więc udać się do sklepu i samemu ocenić, czy to właśnie to, czego 

szukałeś.

7. Nie odkładaj na ostatnią chwilę
Zakupy w ostatniej chwili nie są dobrym pomysłem. Coraz częściej sklepy starają się ograni-

czyć ilość towaru, który zalega w magazynach po świętach i zamawiają mniej niż w poprzed-

nich latach. Może się więc okazać, że wybrany podarunek nie jest już dostępny i trzeba 

będzie szukać czegoś na zastępstwo. Mając więcej czasu, mamy też komfort, który pomaga 

nam w uniknięciu podejmowania pochopnych decyzji.

Na koniec pamiętajcie, że prezenty nie muszą być drogie. Wystarczy, żeby były trafione. 

Często wystarczy dobrze wybrany drobiazg, żeby wywołać uśmiech na czyjejś twarzy. 

A jeśli naprawdę nie wiecie, co sprezentować, pomyślcie o kartach podarunkowych – do 

Starbucksa, Costy, Amazona, iTunes czy Netfliksa. To zawsze działa, jeśli nie znamy preferen-

cji konkretnej osoby, na przykład współpracownika.

Powodzenia!

#lifehacker - Jak kupować prezenty?

santee76

http://www.twitter.com/santee76
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PROGRAMOWAĆ KAŻDY MOŻE
PATRYCJA RUDNICKA

Żyjemy w czasach, w których coraz większe znaczenie mają aplikacje. I to nie tylko 

używane w celach rozrywkowych. Za pomocą aplikacji płacimy za przejazd autobusem, za 

parkowanie, za kawę w ulubionej kawiarni. Aplikacja może kontrolować kamery i nadzorować 

ruch w naszym domu, może sterować oświetleniem, otwierać rolety zewnętrzne lub 

bramę garażową, a gdy zrobi się nam zimno, to włączy ogrzewanie. Za pomocą aplikacji 

i odpowiedniego sprzętu jesteśmy w stanie nawet zdalnie zaparzyć kawę i zagotować wodę. 

Lecz jak tak sobie pomyślimy, to nie ma aplikacji do wszystkiego.

Na pewno każdy z nas ma jakieś pomysły na nowe programy lub gry, każdy z nas znajdzie 

coś, co by chciał zrobić za pomocą jakiegoś oprogramowania, a niestety nie może, bo nikt 

jeszcze nie wymyślił takiej aplikacji. Dlaczego więc nie zostać programistą i nie napisać 

takiego programu samemu?

Firma Sololearn Inc. wypuściła serię darmowych kursów dla kompletnych laików. Począwszy 

od podstaw HTML, poprzez PHP, CSS i SQL po bardziej zaawansowane języki programowa-

nia, takie jak JavaScript i Java, C# i C++, Python, Ruby oraz coraz popularniejszy (dzięki firmie 

Apple) Swift. Nie trzeba mieć kompletnie żadnego pojęcia o programowaniu. 
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Każdy kurs jest podzielony na sekcje, które nazwę dla uproszczenia lekcjami. Cały kurs zaczy-

namy od podstawowej wiedzy teoretycznej na temat danego języka i testu. Następnie teo-

ria przeplata się z praktyką. Kolejne lekcje zawierają oprócz części teoretycznej także żywe 

przykłady użycia kodu oraz testy zarówno z teorii, jak i praktyki w formie ćwiczeń, w których 

zdobytą wcześniej wiedzę trzeba wykorzystać i na przykład samemu napisać kawałek kodu 

lub uzupełnić luki w już istniejącym kodzie. 

Programować każdy może
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Przejście każdego z kursów zajmuje maksymalnie kilka godzin. Lecz oczywiście, jeśli zaczy-

namy z zerową wiedzą, najlepiej rozłożyć go sobie na kilka dni, na przykład po 1–2 lekcje 

dziennie, tak by na spokojnie przyswajać wiedzę po kawałku i mieć też czas na ćwiczenia. 

W przypadku odświeżania wiedzy można cały kurs zrobić w jeden dzień (ja tak zrobiłam 

z CSS). Na zakończenie kursu po pomyślnym zdaniu testu otrzymujemy imienny certyfikat. 

Oprócz samej nauki otrzymujemy także dostęp do forum, gdzie możemy dyskutować 

z innymi użytkownikami, zadawać pytania i pomagać innym mniej wprawionym przyszłym 

programistom. Bardzo ciekawą opcją jest „Code Playground”, czyli plac zabaw, na którym 

możemy wykorzystać zdobyte podczas kursu umiejętności, napisać kawałek własnego kodu 

i sprawdzać, czy działa. Możemy też kod udostępnić innym lub zmodyfikować już istniejący, 

stworzony przez innego użytkownika.

Muszę przyznać, że firma Sololearn Inc. odwaliła kawał dobrej roboty. Wiedza jest podana 

w bardzo przystępny sposób, sama nauka jest przyjemna, ilość informacji nie jest przytłacza-

jąca i tym samym nie zniechęca. 

Wszystkie wyżej wymienione aplikacje do nauki języków programowania dostępne są 

zarówno na iPada, jak i iPhone. Znajdziecie je pod linkiem. 

Programować każdy może

iPatrycjaR

https://itunes.apple.com/us/developer/sololearn-inc/id933957049
https://twitter.com/iPatrycjaR


http://sarehub.pl
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Jingle bells

JINGLE BELLS
KINGA OCHENDOWSKA

Siedziałam w samochodzie, bezsilnie waląc w kierownicę i ze złością wypluwając z siebie 

raz za razem: „Cholera! Cholera! Cholera!”. Czułam zbierające się pod powiekami łzy i ucisk 

w gardle zwiastujący rychłe załamanie. „Cholera!” – zawyłam jeszcze raz, uderzyłam w kie-

rownicę i oczywiście trafiłam w klakson. Przechodzący tuż przed samą maską samochodu 

mężczyzna podskoczył jak oparzony. Wcale się mu nie dziwię – idzie sobie spokojnie, wie-

czór, ciemno jak oko wykol, a tu nagle jakaś wariatka wali w klakson. Szczęście, że nie miał 

rozrusznika serca albo problemów z ciśnieniem. W domu, za dawnych czasów, panie uży-

wały wielce znaczącego sformułowania: „Osztynagłaśmiercioty!”. Coś jest na rzeczy.

Nie wiem, dlaczego tak się uparłam na ten śnieg. Już od dłuższego czasu wzbierało we mnie 

poczucie głębokiej irytacji. Grudzień, a pogoda jak wczesną wiosną. Trawniki zielone, krzaczki 

zielone, ludzie smętni i przygaszeni. Kogo by nie zapytać o święta, wszyscy odpowiadają jękli-

wym tonem: „Nie wiem, nie chce mi się, może posiedzę w domu…?”. No żeby was wszyst-

kich ta jasna i nagła… tfu! Więc sobie ubzdurałam, że gdyby spadł ten śnieg, to od razu 

byłyby święta. Bo tak naprawdę, to przecież nie o pieniądze chodzi, nie o prezenty, ale o to, 

żeby spędzić kilka dni z ludźmi, na których nam zależy. Nie obok, zabijając czas gapieniem 

się w telewizor, klikaniem w klawiaturę komputera czy macaniem ekranu smartfona. Razem. 

A wiadomo, że jak zaśnieży, to zaraz ustaje wszelka komunikacja transportowa, ludzie odpa-

lają kominki i siedzą otuleni w koce, z kubkami ciepłej herbaty w dłoniach. Dzieciaki wybie-

gają na zewnątrz, jeżdżą na sankach, rzucają się śnieżkami. O właśnie – ostatnia szansa, bo 

zamierzają rzucania się śnieżkami zabronić ustawowo, ze względów bezpieczeństwa.

– Oddawaj święta, draniu! Oddawaj! – zawyłam rozpaczliwie. – Oddawaaaaj! – niosło się po 

parkingu. Wygramoliłam się z samochodu, trzasnęłam drzwiami i dla podkreślenia wagi 

stwierdzenia kopnęłam oponę. Zabolało. Mnie, nie oponę.

Nie wiem, dlaczego tak się uparłam na ten śnieg. Już od dłuższego czasu wzbierało we mnie 

poczucie głębokiej irytacji. Grudzień, a pogoda jak wczesną wiosną. Trawniki zielone, krzaczki 

zielone, ludzie smętni i przygaszeni.
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– Oddawaj!

– Rany, przestań się drzeć jak opętana! – usłyszałam dochodzący gdzieś z boku głos. 

Odwróciłam głowę. Tuż za mną, na betonowej płycie parkingu, siedział zając. Duży. Biały. 

I przyglądał mi się z dezaprobatą.

– No co tak wybałuszasz gały? – zapytał, poruszając wąsikami. – Zdziwiona?

W zasadzie to nie bardzo. Zając. Biały. Gada. Dokładnie tak, jak sobie wymyśliłam. Tyle że ten 

wymyślony miał w sobie więcej dostojeństwa i swoisty urok. A to, co siedziało tuż przede 

mną, było raczej bezczelne i raczej wyszczekane. Wykrzywiłam się nieładnie.

– Gdzie jest mój śnieg? – wycedziłam przez zaciśnięte zęby. – Są Ś-W-I-Ę-T-A – kontynuowa-

łam, podkreślając każdą głoskę. – Ś-W-I-Ę-T-A, rozumiesz?!

Zając popatrzył na mnie lekceważąco i lewą nogą podrapał się za uchem.

– No przecież wiem! – powiedział.  – Ale to nie powód, żeby robić taki raban w środku nocy! 

Musisz zrozumieć – kontynuował – że od czasu wprowadzenia nowoczesnego marketingu, 

zaawansowanej logistyki i badań konsumenckich online, musimy się trzymać planu. Na przy-

kład w tym roku – jego ton przypominał nieco korporacyjnego managera na zebraniu rady 

zarządu – większość środków skierowaliśmy do Szkocji. Ze zrozumiałych względów…

– Guzik mnie obchodzą twoje względy! – przerwałam mu. – Mam to gdzieś! Słyszysz?! Ma 

padać i już! – krzyczałam, wcale się nie przejmując, że dla przypadkowego przechodnia 

jestem wariatką, wrzeszczącą do pustej przestrzeni w okolicy kubła na śmieci. – Ja chcę 

śnieg!

– Twoje życzenie zostało zarejestrowane w systemie badania satysfakcji konsumentów 

– beznamiętnie poinformował zając. – Ale słuchaj, musisz zrozumieć, że to tak nie działa. 

Prowadzimy badania statystyczne i z naszych danych wynika, że jesteś w mniejszości. Na 

jedno twoje „chcę śniegu”, rejestrujemy trzy „nie chcę śniegu” od pozostałych klientów.

– Gdzieś mam Twoich klientów! – krzyknęłam, przewijając w myślach listę podejrzanych, któ-

rych odstrzelę nie później niż w przyszłym tygodniu. Żeby się statystyka w chmurkach zga-

dzała. Delikatuśni się tacy nagle zrobili. Jak siedzieli w Polsce, to im nawet pół metra śniegu 

nie przeszkadzało. Drałowali do roboty w śniegowcach i z uśmiechem na ustach. A teraz, 

nagle, zimno, mokro i do domu daleko. I auto trzeba by było zostawić, użyć nóg dla przy-

kładu, skoro matka natura takowe do zadka przytwierdziła. Bo wiadomo, że narządy nieuży-

wane zanikają.

– Niedługo będą się na gołych tyłkach ślizgać – pomyślałam nie bez satysfakcji, uruchamia-

jąc nieprzebrane pokłady wyobraźni. – Ty mnie tu zając nie czaruj, tylko dawaj ten śnieg, 

zanim mi się cierpliwość skończy! – otrząsnęłam się z całkiem przyjemniej wizji tłumu 

zadków szorujących po chodniku.

– Dawaj, dawaj, dawaj!!! Ale już!

Jingle bells
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Zając pokręcił głową, ubolewając najwidoczniej nad moją zakutą pałą, do której żadną miarą 

nie docierają racjonalne argumenty. 

Miałam dość. Naprawdę dość. Tych jego wiecznie poruszających się wąsików, wybałuszo-

nych gał i mentorskiego tonu. Na swoje usprawiedliwienie dodam, że w normalnych okolicz-

nościach bardzo kocham zwierzęta. Naprawdę! Za to zająca znienawidziłam z całego serca. 

Miałam ochotę zawiązać mu uszy w efektowny, twarzowy supeł i nasypać soli morskiej na 

ogon. I nagle coś we mnie pękło. Furia wybuchła z taką siłą, że rachityczne, parkingowe 

drzewka pochyliły się do ziemi. Wyglądało to tak, jakby chciały wyciągnąć korzonki ze swo-

ich betonowych doniczek i uciekać gdzie pieprz rośnie. Rzuciłam się do przodu, chwyciłam 

uszy zająca w garść i zaczęłam nim potrząsać gwałtownie. Jego oczy stały się jeszcze bar-

dziej wybałuszone, a dwa przednie siekacze błyskały w ciemnościach. Pod nimi ukazał się 

mały, mięsisty, różowy języczek.

– Oddawaj moje święta! – darłam się – Oddawaj mój śnieg! Ty, ty, ty... Złodzieju! Ty zapchlony 

draniu! Ty cholerny GRINDŻU! – wrzeszczałam.

Zając w moim ręku podskakiwał jak piłeczka pingpongowa.

– Us..ta..wa … – wydusił z siebie, pomiędzy jednym i drugim podskokiem.

– Co?! – zawyłam – jaka ustawa?!

– O… ochronie… zwierząt…. -  mała mordka wykrzywiała się z trudem, wymawiając kolejne 

słowa.

– O nie, nie, nie! – w moich oczach pojawił się złośliwy błysk. – Ciebie to nie dotyczy! 

Ty nie jesteś PRAWDZIWY! – zawołałam tryumfująco, szarpiąc dalej zająca za uszy. – Nie 

PRAWDZIWY!

W końcu zając znieruchomiał. Zwisał bezwładnie w mojej garści, niebezpiecznie przypomi-

nając pewnego innego zająca, którego kiedyś spotkałam. Tamten zając zwisał sobie z bal-

konu, kruszejąc i przygotowując się do wypełnienia życiowej misji – stania się pasztetem. Był 

całkiem szary i strasznie długi. Ślepia miał otwarte. Z tamtym zającem odmówiłam współ-

pracy gwałtownie i zdecydowanie.

Zagroziłam końcem świata, jeśli zobaczę go w domu. Zapowiedziałam również, że pasztetu 

jeść nie będę. To nietrudne, zwłaszcza że w tym okresie byłam wegetarianką. Kiedy nadszedł 

czas, zając został cichaczem przetransportowany do domu i powieszony w szafce, której 

nikt nigdy nie otwierał. Najwyraźniej nikt i nigdy. Poza mną. Nie spodziewając się niczego, 

otworzyłam drzwiczki i ujrzałam truchło. Ręka mi się omsknęła o jego miękkie, jedwabiste 

futerko. Tego było już za wiele. Narobiłam wrzasku i zażądałam usunięcia zwłok. Wyszłam na 

dwór, a kiedy wróciłam, zająca nie było nigdzie w zasięgu wzroku.

Tym razem jednak nie dałam się nabrać.

Jingle bells
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– Przestań udawać, ty żałosna podróbo! – wycedziłam i potrząsnęłam nim porządnie. Wąsiki 

zająca poruszyły się. – I tak cię nie puszczę, nawet jeśli będziemy tu stać do końca świata 

– dodałam. – Pogadamy, jak załatwisz sprawę ze śniegiem, ani sekundy wcześniej!

Oczy zająca ożyły i wydał z siebie głębokie westchnienie rezygnacji.

– No dobra… – powiedział. – Tylko już puść!

- Myślisz, że jestem głupia?! – zapytałam. – Jak cię puszczę, to zaraz zwiejesz na tych swoich 

krótkich nóżkach!

Zając spojrzał na mnie uroczystym wzrokiem.

– W moimi biznesie słowo jest jak umowa! – żachnął się. – Zresztą, przecież Ci tego śniegu 

z kieszeni nie wytrząchnę – dodał rozsądnie. – Muszę skoczyć do magazynu.

Przez chwilę ważyłam w myślach jego słowa, uznając w końcu, że ma rację. Postawiłam go 

na ziemi i groźnym tonem powiedziałam:

– Masz minutę, bo jak nie to…

Zając zniknął, wydając z siebie ciche „puff”, by za chwilę zjawić się ponownie. Pogrzebał 

przez moment w kieszeniach futra, wyjął z niego dwa pojemniczki i wetknął mi je w dłonie, 

odskakując natychmiast na bezpieczną odległość.

– Produkt zastępczy nie podlega reklamacjom! – pisnął złośliwie. – Dziękujemy za skorzysta-

nie z naszych usług – dodał i po raz kolejny wydając ciche „puff” – zniknął.

Spojrzałam na trzymane w rękach pojemniczki. Dwa areozole, na których jak wół stało 

napisane:

SZTUCZNY ŚNIEG

Nie wiedziałam, czy śmiać się, czy płakać. Zdjęłam pokrywkę z pojemnika i narysowałam na 

betonie naturalnych rozmiarów bałwanka. W czapce z garnka i z marchewkowym nosem. 

Odwracając się i spoglądając na niego, po raz ostatni zaklęłam pod nosem.

– Czekaj zając, na Wielkanoc zrobię z ciebie pasztet!

Z cienia, w okolicy kubłów na śmieci, dobiegł mnie cichy pisk. Uśmiechnęłam się złośliwie. 

Mam czas, mogę poczekać.

***

Byłabym zapomniała!

Wesołych Świąt!

santee76

Jingle bells

http://www.twitter.com/santee76
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WYŁĄCZ SIĘ

KRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ

Grudzień za pasem. Ostatni miesiąc roku. Ostanie, ciężkie, tygodnie w pracy. Ostatni dzwonek, 

żeby jeszcze w tym roku kalendarzowym, ogarnąć swoją przestrzeń. Zawodową, życiową czy 

domową. Dziś jednak chciałbym Cię, drogi czytelniku, przekonać, że ten „ostatni” czas warto 

potraktować nieco mniej dramatycznie. Na chłodno, zgodnie z tym, co mamy za oknem.
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W
Wyścig
Grudzień to dla mnie nadal niezrozumiały miesiąc. Niby trwa Adwent, a realiza-

cji tych czy innych założeń można często w ludziach szukać, ale ze świecą. Inni 

czekają na upragnione dwa dni z rodziną, pysznego karpia, kutię i zapach świe-

żej choinki. Często musi wystarczyć dwugodzinny Skype, lepsza chińszczyzna niż 

zwykle i zapach plastikowego drzewka, miniatury. Takie życie. Marzenia zawsze 

te same. Ogromne. Wybujałe. Niezależne od wyznania, społecznego statusu czy 

przynależności do tej lub innej grupy. Nie ma się co oszukiwać - każdy z nas pra-

gnie utonąć w tak zwanej zimowo-świątecznej magii.

W tym nie ma absolutnie nic złego do momentu, gdy wyścig za upragnionym 

świętym spokojem nie zbliża nas bardziej do zawału niż do owego spokoju wła-

śnie. Chcę Cię więc zachęcić do pierwszej z trzech rzeczy. Weź udział w grze. Nie 

o najlepszego karpia, nie o idealne święta, nie o cokolwiek jeszcze, a o siebie. O tę 

choćby dwudniową przerwę. Nie ma absolutnie żadnego powodu, aby zabijać 

w sobie marzenie o wypoczynku. Zwłaszcza w grudniu, kiedy chyba jedyny raz 

w ciągu roku możemy w „taki” sposób zadumać się w towarzystwie kominka (lub 

koca) i z perspektywą kolejnego dnia, który mogliśmy przeżyć. Warto włączyć się 

do gry o chwilę dla siebie, ale z rozsądkiem! O naszą chwilę. Nie świata.

Włącz się
Zawsze jest coś do zrobienia. Tego nie da się zmienić. Uwaga: w wolnym czasie 

także jest coś do zrobienia. Można ten czas zmarnować, a można wykorzystać. 

Odpoczynek trzeba umieć zaplanować, trzeba go naprawdę pragnąć i zadbać 

o to, aby nastąpił. Niesamoistnie. To my decydujemy, że naszym zadaniem na ten 

moment jest odpocząć. Wybieramy formę tego odpoczynku, miejsce i tak dalej.

Mamy czas nieświąteczny i świąteczny. Dwie skrajności. Od wydarzenia A do 

wydarzenia B. Niektórym to odpowiada. Żyją od celu do celu. Często jednak mar-

nując czas i energię pomiędzy tymi biegunami. Mimowolnie. Nikt nie jest w sta-

nie pracować non stop. Tracą więc formę, ponieważ nie trenują. Włączenie się, 

do którego Cię zachęcam, to świadome dyspo-

nowanie czasem – ogólnie, a nie tylko wybiórczo. 

O jego dywersyfikacji pisałem już wielokrot-

nie. Tak zwane martwe godziny to spora pułapka 

okresu pomiędzy pierwszym a dwudziestym pią-

Grudzień weryfikuje, 
Drodzy Czytelnicy.

Wyłącz się

https://imagazine.pl/2016/02/07/dekompresor/
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tym grudnia. Wielu z nas czeka na Święta i na tym czekaniu się kończy. Przychodzi 

celu, pojawia się frustracja, ponieważ nastawiliśmy się na cel, a zapomnieliśmy 

o tym, że wiedzie do niego pewna droga. Wówczas, zamiast cieszyć się „magicz-

nego” czasu, rozliczamy samych siebie z tego, jak bardzo przygotowaliśmy się 

lub nie przygotowaliśmy się do niego. To samo tyczy się ślepych postanowień 

Adwentowych itp. Błąd.

Moja druga rada to pamiętać w tej grze o tym, 

aby każdego dnia serwować sobie chwilę dla sie-

bie. Inaczej nawet jeśli dotrzemy do tych upra-

gnionych dwóch dni, przytłoczą nas one ilością… 

No właśnie. Ilością tego, co „możemy odpuścić”. 

Czy nie lepiej wówczas móc decydować nie 

o tym, co odpuszczamy (ponieważ nie zdążyli-

śmy), ale w jaki sposób zagospodarowujemy ten 

nasz – wolny – czas?

Wyłącz się
Na sam koniec krótko o nim. Niech faktycznie będzie wolny. Ostatnia rada brzmi: 

wyłącz się. Być może da się przeżyć czterdzieści osiem godzin bez haptyków 

z Apple Watcha, notyfikacji z iPhone’a czy oglądania Netfliksa. Być może da się 

poświęcić ten czas na rozmowy z bliskimi. A może jednak relaksem będzie dla 

Ciebie właśnie zrobienie cyfrowych porządków, na które nie było czasu cały 

rok? Tylko czy w takim razie w ogóle ta czynność ma jakikolwiek priorytet?

Grudzień weryfikuje, Drodzy Czytelnicy. Weryfikuje wielkie ambicje, zrealizowane 

i niezrealizowane plany, ale także inspiruje do zmian. Na liście zadań, w relacjach, 

w życiu. To, co można zrobić najlepszego w ostatnim miesiącu kończącego się 

roku kalendarzowego to obserwować, słuchać i łączyć przypadki. Życzę Wam, aby 

z tych połączeń powstała silna lina, która utrzyma Wasz most łączący 2017 z 2018. 

Wyluzujcie.

Piątka.

Pojawia się frustracja, 
ponieważ nastawiliśmy się 
na cel, a zapomnieliśmy 
o tym, że wiedzie do niego 
pewna droga.

Wyłącz się

kolaczkrzysztof

https://imagazine.pl/wee
https://twitter.com/kolaczkrzysztof


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://geo.itunes.apple.com/pl/book/jakim-jestes-makiem/id1016020086?ls=1&mt=11&at=10lHvd&ct=iMag201508
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Netflix nic nie zmienił – rok 2016 w świecie telewizji

NETFLIX NIC NIE ZMIENIŁ
ROK 2016 W ŚWIECIE TELEWIZJI

PAWEŁ OKOPIEŃ

Rok 2016 z pewnością nie jest rokiem Netfliksa. Osobiście jestem zachwycony 

usługą, korzystają z niej też moi najbliżsi, ale to wciąż nie jest masowa usługa 

w naszym kraju. Można stwierdzić, że serwis miał zły początek. W styczniu treści 

było niewiele, w dodatku bez polskiego lektora czy napisów, sam interfejs ser-

W styczniu z lekkim zaskoczeniem przywitaliśmy Netfliksa w Polsce, jak i praktycznie na całym 

świecie. Po ponad pół roku serwis zaczął być w pełni zdatny do użytku w naszym kraju. To nie 

była rewolucja, ale w międzyczasie zaszły też inne zmiany, które również nie zaskakują. Pogłoski 

o śmierci telewizji są mocno przesadzone.
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wisu też był po angielsku. Teraz usługa jest przystosowana do polskiego widza 

i naprawdę jest w czym wybierać. Ale nie oszukujmy się: siłą Netfliksa są jego 

własne produkcje, reszta to wypełniacz i to dość archiwalny. Całość wydaje się 

jednak warta 50 złotych, jeśli kolejne 50 złotych w miesiącu wydamy na bilet do 

kina lub płytę Blu-ray, a pakiet kablówki zredukujemy do minimum. 

Netflix nie wpłynął znacząco na nasz rynek serwisów VOD czy szerzej kana-

łów telewizyjnych. Uważam, że to może się zmienić, jeśli Netflix zacznie 

konsekwentnie promować się także na bilboardach i szerzej kooperować z ope-

ratorami. Wtedy rzeczywiście usługa może stać się czymś naturalnym dla wielu 

użytkowników.

Jednocześnie rok 2016 jest rokiem zastoju w rodzimych serwisach VOD. Ipla, 

player, vod.pl – tu nie wydarzyło się nic ciekawego.  Co więcej, serwis vod onetu 

(vod.pl), który tak dobrze się zapowiadał, stracił prawa do części tytułów i nie 

jest realną alternatywą dla chociażby telewizji premium. Player, mimo prób wyj-

ścia poza produkcje TVN, nie wyszedł. A ipla nawet odpalając opcję offline, nie 

jest w stanie pozbyć się łatki przystawki do Cyfrowego Polsatu. Nie pojawił się 

także HBO Now na polskim rynku, a HBO Go sprzedawane jest na starych zasa-

dach, też bez większych zmian w serwisie. 

Mamy stagnację, zresztą patrząc na oferty operatorów płatnej telewizji, również 

jest podobnie. Brakuje jakichkolwiek szczególnych ruchów. Rynek jest nasycony, 

ustabilizowany. Firmy przejmują rywali, zamiast walczyć z nimi o klienta nowo-

ściami czy atrakcyjnymi ofertami. Nie ma szans na niższe ceny dużych pakietów, 

przynajmniej w najbliższym czasie.

Najważniejsza zmiana pojawia się w cyfrowej telewizji naziemniej. Nowe kanały 

właśnie ruszają i mają szansę nieco namieszać na rynku. Wszystko zależy od tre-

ści, jakie zaoferują i reklamy. Niewielkie są jednak szansę, aby któraś powalczyła 

o udziały w rynku, jakie ma TVN, Polsat czy TVP.

Trochę działo się także w telewizji internetowej. Głównie za sprawą WP inwe-

stującej w swój kanał oraz Onetowi. Ten stara się robić prawdziwą telewizję 

w sieci. Wychodzi to fajnie w przypadku programu Onet Rano, gorzej jest 

z pozostałymi treściami.
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Na rynku telewizyjnym w ostatniej dekadzie wiele mówiło się o rewolucji, 

śmierci ze względu na internet. Tymczasem tradycyjna telewizja ma się dobrze, 

owszem z lekką zadyszką, ale to nie jest jeszcze zwiastun jej śmierci. Treści VOD 

nie rozwijają się poza Netfliksem tak szybko, jakby tego oczekiwali niektórzy, 

a jednocześnie Netflix nie wszedł z impetem do Polski, rynek praktycznie nie 

odczuł tego debiutu, podobnie jak przeciętny Kowalski. To wciąż u nas roz-

wiązanie niszowe. Nic też nie wskazuje na większe zmiany w przyszłym roku. 

Choć sam chciałbym globalnych ruchów chociażby ze strony Apple. Na razie ich 

pomysł na telewizyjną aplikację jest mizerny. 

paweloko

Netflix nic nie zmienił – rok 2016 w świecie telewizji

https://twitter.com/paweloko


http://productivemag.pl
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Smartbandy

SMARTBANDY
PASKI DO APPLE WATCH STAŁY SIĘ POLIGONEM WYNALAZCZOŚCI. 

GRACJAN PIETRAS

Złącza modułowe
Wniosek patentowy nr 

2016/0094259A1 dotyczy 

tak zwanych funkcjo-

nalnych złączy moduło-

wych. W prostych słowach 

pomysł polega na tym, aby 

zbudować pasek z modułów 

umiejących komunikować się ze sobą 

nawzajem oraz z zegarkiem. Poszczególne moduły 

mogą pełnić przeróżne funkcje. W zależności od potrzeb mogą być bateriami, 

antenami, żyroskopami, czujnikami ruchu, czujnikami pola magnetycznego. 

Mogą stać się urządzeniami pomiaru funkcji naszego organizmu, na przykład 

ciśnienia krwi, potu, temperatury. Mogą być czułe na dotyk, mogą wibrować, 

mogą lokalizować naszą pozycję itd. W swoim wniosku patentowym Apple 

wskazuje, że w dany moduł wbudować można w zasadzie wszelkie dostępne 

technologie.

Do niedawna można było sądzić, że pasek do zegarka nie daje wielkiego pola do nowatorstwa. 

Przegląd wniosków patentowych Apple dowodzi, że jest inaczej. Wszystko wskazuje na to, 

że nadchodzą smartbandy, czyli inteligentne paski do zegarków. Prawdopodobnie zmienią 

one relacje użytkowników z Apple Watchem, a ich funkcje będą wykraczać znacznie poza 

tradycyjną rolę, polegającą na umocowaniu zegarka na nadgarstku. Zobaczmy, co nas czeka.
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Pasek kameleon
Inny z niedawno opublikowanych wniosków patentowych Apple (nr 

2016/0274408A1) dotyczy przezroczystego materiału wypełnionego aktywnym 

elektrycznie płynem. Na pierwszy rzut oka brzmi enigmatycznie, ale w rzeczy-

wistości jest bardzo ciekawe. W praktyce wynalazek ma posłużyć do wytwarza-

nia pasków do Apple Watch, które w stanie wyjściowym są przezroczyste, ale 

są w stanie tracić cechę przezroczystości oraz w dowolny sposób zmieniać swój 

kolor. Użytkownik będzie mógł zatem w praktyce sam wybrać stopień przezro-

czystości oraz kolor swojego paska w zależności od potrzeb chwili.

Nie chodzi jednak tylko 

o przezroczystość czy kolor. 

Pasek będzie komunikować 

się ze smartwatchem oraz 

korzystać z jego funkcji. 

Możliwe będzie wyświetle-

nie na nim komunikatów, 

sygnałów lub wirtualnych 

przycisków. Dotknięciem 

paska będziemy zatem odbie-

rać telefon, zatrzymywać odtwa-

rzanie muzyki lub wideo, rozpoczynać 

i kończyć sesję treningową, a także obsługiwać 

inne podręczne funkcje zegarka. Pasek będzie umiał rozpoznać, że użytkow-

nik go założył i się z nim przywita. Możliwe będzie sprawienie, że zacznie pul-

sować kolorem w rytm bicia serca użytkownika albo w inny sposób zabawi go 

kolorami. Dzięki właściwościom umieszczonego w nimi płynu pasek będzie 

mógł również pełnić funkcję anteny albo stanowić ochronę przed polem 

elektromagnetycznym. 

Technologie haptyczne
Technologie haptyczne są już, jak wiemy, wykorzystywane w urządzeniach 

Apple, w tym w samym Apple Watchu. Służą one przekazywaniu użytkowni-

kowi informacji przez urządzenia za pośrednictwem zmysłu dotyku. Najczęściej 

jest to reakcja urządzenia na dotknięcie, która naśladuje reakcję fizycznego 

urządzenia. 

Smartbandy
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Opisane we wniosku patentowym nr 2016/0231815A1 urządzenie haptyczne ma 

zostać wbudowane w pasek smartwatcha. Będzie ono umiało wywołać reakcję 

na powierzchni paska, wyczuwalną przez użytkownika, tworzącą iluzję ruchu, 

wibracji lub nacisku, którą znamy już z Apple Watcha czy iPhone’a. W pasku 

znajdować się będzie wiele takich urządzeń, które będą w stanie działać łącz-

nie lub pojedynczo, w zależności od tego, jakie konkretnie wrażenie ma zostać 

wywołane u użytkownika. 

Podróż w przyszłość
To oczywiście tylko wybrane wnioski patentowe Apple odnoszące się do paska 

Apple Watch. W innych można znaleźć na przykład opis technologii zapewnia-

jącej komunikację paska z zegarkiem, pozwalającej połączyć zegarek z kom-

puterem, umożliwiającej samodzielne zaciskanie się paska na nadgarstku 

użytkownika i innych.

Apple maniakalnie chroni informacje na temat nowych rozwiązań, które zostaną 

zastosowane w przyszłych produktach. Są przecieki, ale te pojawiają się zwykle 

dopiero na etapie produkcji urządzenia i bywa, że nie są wiarygodne. 

Badanie wniosków patentowych jest trochę jak przejażdżka w przyszłość. Mają 

one tę zaletę, że są jawne, łatwo dostępne i wiarygodne, ponieważ pochodzą 

bezpośrednio od Apple, czyli podmiotu najbardziej zainteresowanego ochroną 

opisanych rozwiązań. Zaglądamy więc za zasłonę, aby przyjrzeć się rozwiąza-

niom, które mogą pojawić się w kolejnych modelach urządzeń. Choć gwarancji 

oczywiście nie ma i ostatecznie dowiemy się i tak w dniu premiery. 

Smartbandy

GracjanPietras

Autor jest adwokatem 

i wspólnikiem w kancelarii 

Doktór Jerszyński Pietras w Warszawie

http://www.twitter.com/GracjanPietras
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CZY OBECNY APPLE STAŁ SIĘ 
JUŻ DAWNYM MICROSOFTEM? 

KRZYSZTOF MORAWSKI

Pisząc te słowa, jestem świeżo po obejrzeniu prezentacji nowości ofertowych obu tych 

gigantów i muszę przyznać, że jestem w lekkim szoku. Dlaczego? Jesteśmy bowiem świadkami 

sporej zmiany na rynku...
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ZZacznijmy może jednak od tego, co rozumiem przez „dawne Apple” czy „dawny 

Microsoft”, określenia te będą bowiem kluczem do sensu całego tego artykułu. 

Mówiąc „dawne Apple”, mam na myśli okres, gdy firma ta nie była jeszcze na 

czele najpotężniejszych korporacji na świecie. Odwołuję się do czasów, które 

w 100% oddają to, co kiedyś powiedział Jobs: 

It's in Apple's DNA, that technology alone is not enough. It's technology married with 

liberal arts, married with humanity that gives us the results that make our hearts sing" 

(z ang.: W DNA Apple leży przeświadczenie, że technologia sama w sobie nie 

wystarczy. To technologia połączona ze sztuką, z ludzkością daje nam rezultaty, 

które sprawiają, że nasze serca śpiewają*).

Jeśli miałbym odnieść się do jakiegoś konkretnego okresu, to pewnie byłby to 

czas między 2000–2007 rokiem, a więc jeszcze przed iPhone’em. To, co wówczas 

robiło Apple i to, co reprezentował sobą Microsoft (czy jakikolwiek inny produ-

cent na rynku PC) chyba najlepiej odzwierciedlała seria reklam „Get a Mac” rozpo-

częta właśnie w 2006 roku. 

Słowa Jobsa naprawdę odzwierciedlały to, co Apple robił od wielu lat. Starał się 

mianowicie iść swoim torem i nakreślać nowe standardy branży komputero-

wej, a nie tylko ślepo podążać za rynkiem. To właśnie dlatego „Maki” od dawien 

dawna były inne. Unikalne. 

Czy obecny Apple stał się już dawnym Microsoftem? 

https://www.youtube.com/watch?v=BpOvzGiheOM
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Przykładem mogą być tu choćby pierwsze komputery iMac i ich odważne kolo-

rowe, półprzeźroczyste obudowy, które byłby niesamowitym powiewem świeżo-

ści na rynku szarych składaków PC.

Gdy świat PC zachwycał się procesorami Intela, Macintoshe działały na proceso-

rach Power PC. Gdy cała branża komputerowa skupiała się na tym, kto zamieścił 

w swoim komputerze najpotężniejszy procesor czy kartę graficzną, Apple kon-

centrował się na tym, by ich komputery były najlżejsze, najcieńsze bądź też naj-

dłużej działały na baterii. 

Sam chyba nigdy nie zapomnę, jak Steve Jobs prezentując MacBook Aira, wycią-

gnął go po prostu z koperty pocztowej... wow! Ale wróćmy do sedna sprawy i do 

teraźniejszości. Całkiem niedawno Apple zaprezentował światu swojego najnow-

szego MacBooka Pro a (nieco wcześniej) Microsoft zaprezentował nam swój kom-

puter stacjonarny Surface Studio i... to właśnie ta druga firma „pozamiatała”. Nie 

wierzysz? Polecam przekonać się na własne oczy:

Pamiętacie może jak we wspomnianej już serii reklam „Get a Mac”, to PC zazwy-

czaj starało się przekonać nas, jak to jest lepsze, gadając o sobie ... Cóż najnowsza 

prezentacja MacBooka jest niestety dokładnie tym:

Czy obecny Apple stał się już dawnym Microsoftem? 

https://www.youtube.com/watch?v=BzMLA8YIgG0
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Ponad trzy minuty ciągłej gadaniny pana Ive’a o tym, jak to nowy MacBook ma 

najlepszą klawiaturę (poważnie?), najlepszy ekran, jaki do tej pory stworzyło 

Apple itd. Już po dwóch minutach miałem ochotę wyłączyć wideo i właściwie 

chyba tylko czysta ciekawość sprawiła, że dotrwałem do jego końca.

Zamiast móc skupić się na komputerze, przez cały czas musiałem słychać o tym jak 

to „my” (Apple) zaprojektowaliśmy to, czy zrobiliśmy tamto. Trochę sporo w tym 

samouwielbienia – tak charakterystycznego niegdyś dla pewnej innej firmy. 

Czy obecny Apple stał się już dawnym Microsoftem? 

https://www.youtube.com/watch?v=WVPRkcczXCY
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Naprawdę wiadomość o nieco większym touchpadzie nie sprawi, że polecę do 

sklepu kupić komputer za kilkanaście tysięcy złotych. Do którego i tak (przy oka-

zji) będę musiał dokupić tonę przejściówek, bo ktoś w Apple stwierdził, że cały 

świat się myli, używając kart SD czy portów USB. Szkoda tylko, że aby móc nała-

dować swojego iPhone’a 6, musiałbym kupić do mojego MacBooka odpowiednią 

przejściówkę... Poważnie, Apple? 

Pewnie jednak to wszystko nie wywarłoby na mnie aż tak wielkiego wrażenia. 

Pewnie gdybym nie zobaczył prezentacji Microsoftu, po prostu pominąłbym tę 

od Appla. Ale niestety – lub stety – ją zobaczyłem i nie mogę się oprzeć wrażeniu, 

że role się kompletnie odwróciły. 

To, co Apple musi powiedzieć i wytłumaczyć, Microsoft pokazuje w sposób natu-

ralny i bez słowa komentarza! Prezentację Surface Studio oglądam z zacieka-

wieniem bo w sposób intuicyjny widzimy, jak użytkownik wchodzi w interakcję 

z komputerem. To właśnie ten moment robi całą różnicę. 

Gdy widoczna w prezentacji Microsoftu kobieta podeszła do Surface Studio i za 

pomocą dotknięcia jednego palca przekształciła zwykły komputer w olbrzymi 

tablet, nie mogłem nie powiedzieć: WOW! Zaledwie 10 sekund, które jakże pro-

sto i intuicyjnie tłumaczą ideę jednego systemu i jednego wielofunkcyjnego 

narzędzia. 

Czy obecny Apple stał się już dawnym Microsoftem? 
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Kulminacja nadchodzi jednak nieco później. Gdy podniesiony zostaje Surface Dial, 

ot takie niepozorne pokrętło, które do tej pory leżało bezczynnie przy kompute-

rze i nagle, gdy dotyka ekranu, sprawia, że zaczyna dziać się magia. 

Nagle zaczynamy rozumieć, po co komuś może być potrzebny 28" dotykowy ekran 

w komputerze stacjonarnym. To ponownie wniosek, do którego dochodzimy 

samodzielnie, naturalnie. Nikt nie musi nam go tłumaczyć i do niego zachęcać. 

Część osób pewnie teraz powie – świetnie, Surface Studio to fajne narzędzie dla 

grafików komputerowych i nikogo więcej. Niezupełnie, zachęcam dokładniej 

przyjrzeć się fragmentowi zaczynającym się po 1,5 minucie prezentacji. Gdy Ekran 

wraca do swojej naturalnej pozycji, a my widzimy kilka aplikacji targetowanych 

dla różnych grup potencjalnych nabywców. 

Nie zamierzam nikogo przekonywać, że Microsoft jest lepszy od Apple, bo 

według mnie jeszcze do tego trochę brakuje, ale patrząc na to, co robi obecnie 

jedna i druga firma, nasuwa mi się jednak dziwna myśl. Czy aby obecny Apple nie 

staje się powoli dawnym Microsoftem?

Muszę przyznać, że od 2014 roku, kiedy Satya Nadella przejął stery w Microsofcie, 

firma ta zmieniła się diametralnie. Nowe produkty wpisują się w jedną szerszą wizję 

i prezentowane są w taki sposób, w jaki Microsoft nigdy wcześniej ich nie prezento-

wał. Jako coś „fajnego” i przyjaznego użytkownikowi. Jako produkt z duszą. 

Czy obecny Apple stał się już dawnym Microsoftem? 
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Na drugim biegunie natomiast widzę Apple, które stara się nazwać innowacją 

usunięcie powszechnie używanych portów USB, czytnika SD czy klawisza ESC. 

Czy konieczność kupienia przejściówki w celu zgrania zdjęć z aparatu (nie, nie 

każdy robi zdjęcia jedynie iPhone’em) lub danych z kluczyka USB od znajomego to 

naprawdę „innowacja”? Czy komputer, który będzie potrzebował tony przejśció-

wek i miał procesor słabszy niż niejeden tablet, można dalej nazwać maszyną Pro? 

A może to już po prostu sztuka dla sztuki? Jesteśmy „Apple” i rynek i tak to 

kupi..., ale czy na pewno? Ostatnie wyniki finansowe nie zdają się tego 
potwierdzać.

Z całym szacunkiem dla Tima, nie jest on i nigdy nie będzie takim wizjonerem jak 

Jobs. To świetny manager, ale na tym koniec. 

Ive natomiast to projektant zakochany w formie. Jego najnowsze działa doskonale 

pokazują to, że jest kompletnie oderwany od rzeczywistości i tworzy, by tworzyć. 

Nowy iPhone 7 w kolorze Jet black jest tak podatny na zarysowania, że ostrzeże-

nie o tym znajduje się nawet na głównej stronie Appla (pewnie by uniknąć rekla-

macji). Natomiast nowy Mac Book Pro pozbawiony „normalnych” wejść jest tym, 

czym samochód bez benzyny. Może pięknie wyglądać i mieć fajne gadżety (jak 

na przykład touch bar), ale daleko nim nie zajedziesz. 

Z każdym rokiem widzimy, jak na rynek wypuszczane są nowe produkty, które 

albo ze sobą bezpośrednio konkurują (na przykład nowy Mac Book i Mac Book 

Air), albo nie mają na siebie żadnego pomysłu (na przykład Apple Watch). Przykro 

też patrzeć, jak firma która kiedyś stawiała na pierwszym miejscu użytkownika, 

dziś tylko patrzy na to, jak wyciągnąć od niego maksymalnie dużo kasy, by spełnić 

oczekiwania swoich akcjonariuszy.

Na szczęście dla nas, konsumentów, konkurencja nie śpi. Nie tylko daje to sen-

sowne alternatywy, ale też sprzyja innowacji. Tej prawdziwej...

* Tłumaczenie własne. 

Czy obecny Apple stał się już dawnym Microsoftem? 

https://imagazine.pl/2016/10/27/komentarz-do-wynikow-finansowych-apple-za-q4-2016/
https://imagazine.pl/2016/10/27/komentarz-do-wynikow-finansowych-apple-za-q4-2016/
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AMERICAN 
FILM FESTIVAL

JAN URBANOWICZ

2016 rok był u mnie o wiele spokojniejszy filmowo niż lata poprzednie. Znacznie mniej 

wybierałem się do kina, dokładniej wybierałem repertuar i byłem na mniejszej liczbie wyda-

rzeń filmowych, w tym festiwali. Nie byłem jednak w stanie odpuścić sobie wyjazdu do 

Wrocławia, bo tam odbywa się AFF, który pokazuje dokładnie takie kino, jakie cenię sobie 

najbardziej, czyli amerykańskie produkcje niezależne. O tego rodzaju filmach trzeba jed-

nak myśleć nieco inaczej niż w przypadku europejskiego kina niezależnego. W USA także 

w przypadku filmów, za którymi nie stoją wielkie studia i wytwórnie, budżety sięgają kwot, 

które wydało się w Polsce na kinematografię przez ostatnie dekady, w naszym rozumieniu 

W tym roku po raz kolejny wybrałem się do Wrocławia, by w październiku wziąć udział 

w jednym lepszych i ciekawszych wydarzeń filmowych w Polsce. American Film Festival 

jak zwykle dostarczył mi niesamowitych kinowych przeżyć.
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tego słowa nie są to więc na pewno filmy niszowe. Mimo to nie wszystkie z nich 

wchodzą później do szerokiej dystrybucji i taki festiwal często może być jedyną 

okazją na obejrzenie niektórych tytułów.

Festiwal trwał sześć dni. Konkretnie pięć pełnych i jeden wieczór. Ostatniego dnia 

byłem tylko na jednym, porannym seansie, gdyż czekała mnie droga powrotna 

do domu, ale i tak łącznie udało mi się zobaczyć 21 filmów. Średnio było to 

więc pięć filmów dziennie – poza pierwszym i ostatnim dniem tak właśnie to 

u mnie wyglądało. Kino i praktycznie zero życia towarzyskiego, gdyż po całym 

dniu byłem tak fizycznie wyczerpany, że marzyłem o położeniu się do łóżka, bo 

następnego dnia znów trzeba było po 7 rano wstać i iść odebrać bilety. To tylko 

wydaje się takie łatwe i przyjemne w festiwalach, ale jeśli chcemy z nich jak naj-

więcej wycisnąć, to jest to dość wyczerpujące. Psychicznie mimo to odpocząłem, 

a to za sprawą naprawdę świetnych tytułów, które udało mi się zobaczyć.

Filmem otwarcia festiwalu był „Paterson” – najnowszy obraz Jima Jarmuscha 

z Adamem Driverem w roli głównej. Jeden z głośniejszych tytułów tegorocz-

nego festiwalu w Cannes. Historia będąca hołdem dla normalności i rutyny, którą 

ogląda się z prawdziwą przyjemnością, a całość na długo zapada w pamięć. Nie 

jest prosto zrobić tak zwyczajny film, który w nieskomplikowany sposób mówi 

o rzeczach ważnych. Koniecznie musicie się wybrać na niego do kina, jak tylko 

wejdzie do ogólnej dystrybucji. Innym, bardzo ciekawym i dość oryginalnym fil-

mem był „Człowiek-scyzoryk” („Swiss Army Man”). Główne role zagrali tu Paul 

American Film Festival
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Dano oraz Daniel Radcliffe i jest to właściwie w całości ich show. Niektórzy mogą 

mieć problem z tym filmem, gdyż momentami jest on dość niesmaczny i na 

pewno nie trafi w poczucie humoru czy estetyki każdego widza. Jeden z bohate-

rów gra zwłoki, a drugi w surrealistycznym stylu przywraca je do życia. Co by nie 

mówić i nie myśleć o tym wszystkim, takiego filmu jeszcze nikt nie zrobił i nikt nie 

widział, a co by nie mówić o wykonaniu i pomyśle, to aktorzy zasługują na olbrzy-

mie brawa, gdyż ich praca została tu wykonana na bardzo wysokim poziomie.

Filmem, który obejrzałem głównie dlatego, że chciałem go zobaczyć już wcze-

śniej, był „Sully”. Dobrze wiedziałem, że najnowszy obraz Clinta Eastwooda wej-

dzie do naszych kin, z racji mojej sympatii do reżysera i grającego tu główną 

rolę Toma Hanksa nie mogłem sobie jednak odmówić udziału w pokazie. Jest 

to historia kapitana Chesleya Sullenbergera, który kilka lat temu awaryjnie wylą-

dował samolotem pasażerskim na rzece Hudson po tym, jak kilkanaście sekund 

po starcie z lotniska samolot uderzył w stado przelatujących ptaków i jego silniki 

przestały działać. Film poprawny, dobrze zagrany i przyjemny w oglądaniu, choć 

wiem, że Eastwooda stać na więcej. Mam jednak wrażenie, że wycisnął z tej histo-

rii i jej potencjału wszystko, co się dało i chyba nikt nie mógłby tego zrobić lepiej.

Warto zwrócić uwagę na film „Każdy by chciał”, 

będący najnowszą produkcją Richarda Linklater, 

reżysera między innymi głośnego „Boyhood”. 

Oczywiście jego dorobek jest znacznie więk-

szy, czego możecie się dowiedzieć z dokumentu 

„Richard Linklater, spełnione marzenia”. Był on ide-

alnym uzupełnieniem filmu fabularnego. „Każdy 

by chciał” to nieoficjalna kontynuacja „Dazed and 

Confused” z 1993 roku. Film o nastolatkach, impre-

zach i ich życiu na kilka dni przed rozpoczęciem 

roku szkolnego w koledżu. Znakomita komedia, 

którą ogląda się z niezwykłą lekkością, charaktery-

styczną dla Linklatera. Koniecznie obejrzyjcie.

American Film Festival to również bardzo dobre 

filmy dokumentalne. Ze swojej strony bardzo pole-

cam film „Życie animowane” – wszedł już nawet 

American Film Festival

Co by nie mówić i nie 
myśleć o tym wszystkim, 
takiego filmu jeszcze 
nikt nie zrobił i nikt nie 
widział, a co by nie mówić 
o wykonaniu i pomyśle, 
to aktorzy zasługują na 
olbrzymie brawa, gdyż 
ich praca została tu 
wykonana na bardzo 
wysokim poziomie.



do kin i byłem na nim drugi raz – oraz „Kto się śmieje ostatni” i „Wystrzałowe 

krewetki”. Pierwszy opowiada historię młodego człowieka, który w wieku 3 lat 

stracił kontakt ze światem zewnętrznym, gdyż rozwinęła się u niego choroba 

autystyczna. Z czasem jego rodzina odkryła, że może się z nim porozumiewać za 

pomocą cytatów z animowanych filmów Disneya, które tak bardzo kochał oglą-

dać. Naprawdę piękny film pokazujący, że rzeczywiście najlepsze scenariusze 

pisze życie. „Kto się śmieje ostatni” to próba pokazania, że można się śmiać ze 

wszystkiego – nawet Holocaustu – jeśli tylko wiemy, w jaki sposób to robić, by 

nie przekroczyć pewnych granic. W filmie wypowiadają się głównie amerykań-

ski komicy pochodzenia żydowskiego (w tym między innymi Mel Brooks) oraz 

osoby, które przeżyły Holocaust. Myślę, że jest wart zobaczenia i spojrzenie na 

niektóre sprawy z innej, nieco zabawniejszej per-

spektywy. „Wystrzałowe krewetki” to natomiast 

film o amerykańskiej drużynie koszykarskiej nale-

żącej do kobiecej ligi amatorskiej. Jedną z koszyka-

rek jest aktorka Aubrey Plaza. Film udowadniający, 

że nawet rzeczy skazane z pozoru na porażkę 

mogą się udać. Przy tym jest zabawnie.
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American Film Festival to 
również bardzo dobre filmy 
dokumentalne.
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Choć widziałem sporo filmów na festiwalu, to najlepszym na nim (i za pewnie 

też najlepszym, jaki widziałem w tym roku) okazał się „Manchester by the Sea” 

Kennetha Lonergana z Caseyem Affleckiem w roli głównej. Idealnie wyważone 

dzieło, które dotyka najdelikatniejszych emocji, będące w stanie w jednej chwili 

sprowadzić nas do parteru, dociskając tak, że nie mamy siły się podnieść, by za 

chwilę nas rozbawić do łez. To jest film, który ogląda się z uwagą, otwartym sercem 

i policzkami bolącymi momentami od śmiechu. Dawno nie obejrzałem tak dobrej 

pozycji, która zapadłaby mi w pamięć tak dokładnie. Nie mogę się doczekać kolej-

nego seansu (gdybym nie wyjeżdżał w niedzielę z festiwalu, to na pewno poszedł-

bym na drugą projekcję) i jednocześnie zazdroszczę wszystkim, którzy mają ten 

film jeszcze przed sobą. Casey Affleck kolejny raz udowodnił, że jest znakomitym 

aktorem i jak dla mnie to już mógłby zacząć pisać oscarowe przemówienie.

To oczywiście tylko garstka filmów, które widziałem we Wrocławiu i na pewno 

wielu z nich wartych zobaczenia nie wymieniłem, a innych równie dobrych 

zapewne nie widziałem, ale mam nadzieję, że zwróciłem na coś Waszą uwagę. 

Jeśli tak, to obejrzycie przy okazji, a także rezerwujcie sobie termin i wybierzcie 

się na American Film Festival za rok. Uważam, że nie pożałujecie.

yasiek_

American Film Festival

http://www.twitter.com/yasiek_
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NOWY POCZĄTEK
JAN URBANOWICZ

W roli główniej zobaczymy tu Amy Adams, a partneruje jej Jeremy Renner. Na początku 

historii dowiadujemy się, że bohaterce zmarła córka, że boryka się z tym sama, że nie jest 

zbytnio szczęśliwa i musi się poświęcać swojej pracy. Jest lingwistką wykładającą na uni-

wersytecie. Pewnego dnia w 12 miejscach na świecie pojawiają się statki obcych. Nasza 

bohaterka zostaje poproszona przez Rząd (jako specjalistka w swojej dziedzinie), o pomoc 

w porozumieniu się z przybyszami.

Na tym koniec streszczenia tego, co się dzieje w filmie, gdyż dalej jest zbyt dużo poten-

cjalnych spoilerów. Reżyserem jest Denis Villeneuve – twórca między innymi znakomitego 

Lubię co jakiś czas obejrzeć dobre kino science-fiction. Przez „dobre” rozumiem takie, 

które ma w sobie więcej tego pierwszego, a mniej drugiego. Coś, co nie jest tylko fikcją, 

ale za czym stoi też wiedza naukowa. Dokładnie tym jest „Nowy początek”.

      

https://youtu.be/Trqy92oUFWY
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„Labiryntu” czy „Sicario”. Znając jego poprzed-

nie filmy, wiedziałem, że ten również będę musiał 

zobaczyć, gdyż swoją stylistyką kanadyjski reżyser 

doskonale wpisuje się w mój gust. „Nowy począ-

tek” okazał się czymś innym, niż się spodziewa-

łem i to chyba dla niego najlepsza rekomendacja. 

Sądziłem, że idę na film o Obcych, o inwazji, o pró-

bie zawiązania kontaktu i obronie przed innym 

gatunkiem. Zamiast tego otrzymałem film, który jest o nas – o ludziach. Kosmici 

i to, co się wokół nich dzieje, to tak naprawdę tylko tło do zadawania pytań i prób 

odpowiedzi. Już w swoich poprzednich filmach Villeneuve stawiał niemal filozo-

ficzne znaki zapytania, dociekał tego, co w nas jest, do czego jesteśmy zdolni oraz 

ile jesteśmy w stanie dla siebie i innych poświęcić. Tu nie jest inaczej. Czy wiedząc, 

co nas czeka, dalej będziemy w stanie to zrobić? Dokąd zmierzamy jako gatunek 

oraz czy jesteśmy sami we Wszechświecie? To tylko niektóre kwestie poruszane 

w filmie. Czy dostajemy na nie odpowiedzi? Przekonajcie się.

„Nowy początek” w bardzo dobry sposób przemyca naukę. Jest ona tu niejako 

postawą opowieści i poprawnym schematem działania. Otóż nie próbujemy 

z miejsca zaatakować Obcych, przegonić ich lub zabić. Staramy się ich poznać 

(oczywiście przy zachowanych środkach ostrożności), zrozumieć, dlaczego do nas 

przybyli, nauczyć się ich języka i sposobu komunikacji. To, co widzimy na ekranie, 

jest prawdopodobne i zgodne z założeniami pewnej logiki. Za to należą się reży-

serowi brawa, gdyż wiem, że mógł on pójść na skróty i pokazać wszystko o wiele 

łatwiej. To jednak nie w jego stylu.

Styl znany z poprzednich filmów został 

wszakże zachowany. Tradycyjnie mamy tu 

znakomite zdjęcia czy muzykę – ta została 

napisana przez stałego współpracow-

nika Villeneuve’a, Jóhanna Jóhannssona, 

który jest dość charakterystyczny. Muzyka 

świetnie oddaje cały klimat filmu i tego, co 

widzimy akurat na ekranie. Emocje płyną 

razem z dźwiękami i jest to zdecydowanie 

jeden z mocniejszych aspektów całej pro-

Nowy początek

Reżyserem jest Denis 
Villeneuve – twórca między 
innymi znakomitego 
„Labiryntu” czy „Sicario”. 

Przede wszystkim jednak to 
dowód na to, że Denis Villeneuve 
jest odpowiednim człowiekiem 
na krześle reżysera bardzo 
ważnego projektu, jakim jest 
„Blade Runner 2049”.
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dukcji. Na pochwały zasługuje również wspaniała Amy Adams, która w tym roku 

zbiera same pochwały za filmy, w których wystąpiła. Kto wie, może w nadcho-

dzących miesiącach otrzyma ona swoją już szóstą nominację do Oscara i w końcu 

zgarnie zasłużoną statuetkę? Mam taką nadzieję.

„Nowy początek” to film wart uwagi dla wszystkich miłośników gatunku, ale 

nie tylko. To dobrze skrojona historia, ubrana w genialne zdjęcia i muzykę, 

a także wyśmienicie zagrana. Przede wszystkim jednak to dowód na to, że Denis 

Villeneuve jest odpowiednim człowiekiem na krześle reżysera bardzo ważnego 

projektu, jakim jest „Blade Runner 2049”, czyli kontynuacji „Łowcy androidów”, 

która ma się pojawić na jesieni 2017 roku. Myślę, że po seansie „Arrival” każdy fan 

tej klasyki, może spać spokojnie.

Nowy początek

yasiek_

http://www.twitter.com/yasiek_
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PREMIERY DVD I BLU-RAY 
GRUDZIEŃ 2016

JAN URBANOWICZ

Czwarta część serii o agencie Jasonie Bournie. 

Tak naprawdę, to piąta, ale w czwartej (chrono-

logicznie) nie występowała jego postać. Aktor 

Matt Damon i reżyser Paul Greengrass powra-

cają. Niestety, film nie jest tak dobry jak choćby 

druga część, nie mówiąc już o znakomitym 

„Ultimatum…”. Szkoda. Nie pomogły nawet takie 

nazwiska jak Tommy Lee Jones czy Alicia Vikander.

Jeden z największych polskich hitów ostat-

nich lat – nawet kasowych, gdyż w weekend 

walentynkowy jako jedyny film pobił frekwen-

cją „Deadpoola”. Na dodatek jest to film, który 

bardzo dobrze się ogląda; jest zabawny, bły-

skotliwy, dobrze zrealizowany i zagrany. Maciej 

Stuhr i Agnieszka Więdłocha tworzą zgrany 

duet, a ich postacie wypadają autentycznie. 

Film wcześniej był dostępny tylko na DVD, ale 

teraz wychodzi również na Bluray.

JASON BOURNE

PLANETA SINGLI
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Niezwykle urocza, ciepła i zabawna 

komedia z Meryl Streep i Hugh Grantem 

o najgorszej śpiewaczce operowej 

świata. Film idealny na zimowy wieczór 

i lampkę wina. Zdecydowanie jedna 

z przyjemniejszych komedii mijającego 

roku, która zapada w pamięć i warta 

jest co jakiś czas odświeżenia. Streep jak 

zwykle jest znakomita i znów udowad-

nia, że tytuł Królowej Aktorstwa nosi 

nieprzypadkowo.

BOSKA FLORENCE

Drugi z tegorocznych wielkich filmów z uniwer-

sum DC Comics – pierwszym był „Batman vs. 

Superman”. Tutaj postawiono na antybohaterów, 

tytułowy legion samobójców, czyli złoczyńców, 

którzy za skrócenie wyroków mają uratować 

świat. Doborowa obsada i dobra akcja marke-

tingowa ściągnęły ludzi do kin. Niestety, sam 

film wypadł bardzo marnie i raczej nie ma wielu 

zwolenników. Jednak jeśli zaliczacie się do tego 

małego grona, to na pewno zechcecie mieć film 

na swojej półce.

LEGION SAMOBÓJCÓW

Premiery DVD i Blu-ray

yasiek_

http://www.twitter.com/yasiek_
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Informacja o powrocie grupy A Tribe Called Quest dla 

wszystkich fanów rap gry oznaczała mniej więcej tyle, co dla 

naszych rodziców oznaczałaby wiadomość o nowej płycie 

The Beatles. Kolejny news mówiący o tym, że album został 

nagrany w pełnym składzie, był jak powstający z grobu 

Freddie Mercury. W pierwszym momencie taka sytuacja 

wydawała się absolutnie niemożliwa, a gdy już została 

potwierdzona, to spowodowała synchronizację milionów 

kalendarzy na całym świecie odliczających czas do premiery. Ten piękny sen 11 listo-

pada stał się rzeczywistością i tym sposobem w naszym kraju jednego dnia obchodzili-

śmy podwójne święto. Po 18 latach A Tribe Called Quest wydało album „We Got It From 

Here… Thank You 4 Your Service”. Q-Tip, Phife Dawg, DJ Ali Shaheed Muhammad i Jarobi 

White jakimś cudem zorganizowali się i postawili ogromną kropkę nad cudowną histo-

rią wszystkich swoich nagrań. Od pierwszych sekund słychać ten niepowtarzalny klimat 

i styl, który jest absolutnie nie do skopiowania. Można to nazwać efektem „po pierwszej 

nutce”. Odsłuchując numer po numerze, nie można oprzeć się wrażeniu, że ten album 

jest jak wizyta w muzeum ATCQ. Każdy utwór stylistyką i aranżacją przenosi nas w różne 

lata rapu, w które grupa na stałe się wpisała. A Tribe Called Quest są po prostu sobą, 

w żaden sposób nie ulegając panującym muzycznym trendom. 

Mostem, który łączy ich z teraźniejszością, są zaproszeni goście, dla których możli-

wość dogrania się na ten krążek, był wielkim zaszczytem. Nie sądzę, że ktoś im odmó-

wił, dlatego lista osób zaangażowanych w projekt  „We Got It From Here… Thank You 

4 Your Service” jest imponująca: André 3000, Kendrick Lamar, Jack White, Elton John, 

Kanye West, Anderson Paak, Talib Kweli, Consequence, Busta Rhymes. Niestety, pre-

miery albumu nie doczekał Phife Dawg, jeden z najważniejszych członków grupy, 

który przegrał walkę z ciężką chorobą.

CAŁA MUZYKA
JAROSŁAW CAŁA

A TRIBE CALLED QUEST 
WE GOT IT FROM HERE… 
THANK YOU 4 YOUR SERVICE
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Na wstępie muszę przeprosić czytelników za te 

muzyczne pożegnania, jakie zgotowałem dla was w tym 

numerze. Odejście z tego świata Phife Dawga z A Tribe 

Called Quest niewątpliwie zamyka jakiś rozdział w histo-

rii rapu, ale odejście wielkiego mistrza Leonarda Cohena, 

to już zamknięcie dużo szerszej bramy całego świata 

muzyki. Ta sytuacja brzmi jak niesamowicie napisana 

historia, którą mógł stworzyć wyłącznie jej główny 

bohater. Jak inaczej wytłumaczyć słowa z pierwszego 

numeru „You Want It Darker” z jak się okazało jego ostatniej płyty o tym samym 

tytule? Chodzi o wers „I’m ready, My Lord”, który dzisiaj, po śmierci Cohena, brzmi 

całkowicie inaczej niż podczas premiery albumu, która odbyła się zaledwie 18 dni 

przed jego ostatnim tchnieniem. Leonard Cohen zawsze był mroczny w swoim 

muzycznym przekazie, a ta sytuacja jest tego najlepszym przykładem. Na nowej pły-

cie, od pierwszej do ostatniej linijki jak zawsze genialnie napisanych tekstów, czuć 

atmosferę pożegnania i spowiedzi. Mimo wielu bardzo ambitnych planów, jakie 

miał Leonard Cohen, wszystko wskazuje na to, że wiedział o zbliżającym się końcu. 

Dlatego na albumie wspomina swoje miłości, dawnych przyjaciół i zaskakująco czę-

sto porusza tematy wiary, odnosząc się do Boga.

Tłem do świetnie napisanych tekstów jest mroczna melancholia, do której przyzwy-

czaił swoich słuchaczy. Ochrypniętym głosem, w stoickim spokoju dzieli się swoimi 

przemyśleniami, a z pomocą często przychodzi cudowny chór Shaar Hashamayim 

z Montrealu. Ten minimalizm i niepowtarzalny klimat, jaki zawsze tworzył Cohen, 

tym razem jeszcze mocniej chwyta za serce i wyciska łzy z oczu. Humoru nie popra-

wią wam piękne, liryczne skrzypce i fragmenty zagrane na pianinie. Jedynym pocie-

szeniem po odejściu jednego z największych muzycznym poetów, jest to, że zdążył 

się z nami tak pięknie pożegnać. Dlatego „You Want It Darker” musi posłuchać każdy 

i śmiało - można uronić łezkę. 

Leonard Cohen zasłużył na to. 

LEONARD COHEN 
YOU WANT IT DARKER

calamuzyka

http://www.twitter.com/calamuzyka
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MAŁGORZATA ŁADA

• 4 udka z kurczaka

• 3–4 lekko kwaśne jabłka

• 1 łyżka suszonego  majeranku

• 1 łyżka suszonej bazylii

• 1 łyżka suszonego tymianku

• 1 łyżeczka suszonej słodkiej 

papryki

• szczypta ostrej papryki chili

• 1 łyżka oliwy

• 2 łyżki masła najlepiej klaro-

wanego lub dobrego oleju

• sól

Udka umyć, lekko osuszyć, podzielić na pałki i podudzia. Paprykę 

słodką i ostrą wymieszać z łyżką oliwy. Podzielone mięso poso-

lić, posmarować marynatą z papryki i pozostawić na minimum 

30 minut w chłodnym miejscu.

Jabłka obieramy i kroimy na ósemki. Majeranek, bazylię i tymianek 

dokładnie mieszamy. Naczynie żaroodporne smarujemy masłem 

i układamy w nim jabłka wymieszane z dwoma łyżkami ziół.

Kurczaka obsmażamy na maśle i układamy na jabłkach, polewamy 

1–2 łyżkami wody i  posypujemy resztą ziół.

Pieczemy w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni przez około 

30–35 minut.

Podajemy z ziemniakami lub ryżem ugotowanym na sypko. 

Możemy podać również żurawinę lub borówki.

Smacznego!
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