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Doskonały partner w podróży
Słuchawki MH30 są idealnym rozwiązaniem dla
często podróżujących melomanów, którzy nie
uznają kompromisów pod względem jakości
dźwięku i wygody użytkowania. Wykonane z najlepszych materiałów, aluminium oraz skóry, i wyposażone w zdalne sterowanie, każdego dnia
będą cieszyły cię swoją lekkością, wytrzymałością i funkcjonalnością. Gdy już poznasz ich piękne i naturalne brzmienie, nieustannie będziesz
chciał na nowo odkrywać swoją ulubioną muzykę.

Salony firmowe Master & Dynamic: www.tophifi.pl
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Witam wszystkich w Nowym Roku. Kolejny
rok i kolejne postanowienia. Odchudzamy się?
Podobno 38% osób jako postanowienie noworoczne zakłada odchudzanie. Inna sprawa, że 25%
osób zrezygnuje już po pierwszym tygodniu, 29%
po dwóch, 36% podda się po miesiącu, a 50%
w ciągu pół roku. W końcu aż 92% tych postanowień ostatecznie spełznie na niczym (według
badań University of Scranton). Może Wam uda się
to z nami? Kamil zaprasza po świątecznym obżarstwie do swojego „challengu”. Mocno trzymam
kciuki za niego, za Was i za siebie, bo sam zamierzam się dołączyć. Pomogą nam w tym nowe
akcesoria fitnessowe.
Prawdziwą perełką, absolutnym hitem numeru,
jest recenzja najnowszego MacBooka Pro z Touch
Barem napisana przez Wojtka. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć i... nie musicie o nic więcej pytać.
Poza tym Apple Airpods, Xiaomi Mi5,
Bowers&Wilkins P7 Wireless, Netatmo Presence,

twitter.com/imagazinepl

Olloclip dla iPhone 7 i wiele, wiele innych ciekawych tematów. Na deser też sporo motoryzacji

facebook.com/iMagazinePL

– Swincar i Škoda Superb.
Jest jeszcze jedna bardzo ważna i ciekawa
sprawa – zapraszamy Was na niesamowite warsztaty z Willym Lai, byłym dyrektorem UX Design
w Apple. iMagazine razem z Google Campus
Warsaw jest partnerem tego wydarzenia w Polsce!
Najlepszego!
Dominik Łada
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H5

ZMIENIAMY SIĘ. CODZIENNIE.
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.

Beoplay już dostępne na
www.salonydenon.pl

Poczuj różnicę dzięki Beoplay H5 na http://beoplay.com/H5
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GRAND TOUR W 4K 		
– RESZTA WKRÓTCE

Amazon dawkuje globalnym użytkownikom swoje
usługi wideo. W dniu globalnej premiery Amazon
Prime Video, usługa była dostępna wyłącznie w wersji

AMAZON PRIME VIDEO
I THE GRAND TOUR
DOSTĘPNE W 200
KRAJACH, RÓWNIEŻ
W POLSCE

HD. Teraz The Grand Tour można już oglądać w HDR
i 4K, ale tylko na telewizorach LG i Samsunga. Wkrótce
oferta treści UHD ma się poszerzyć.
Czytaj dalej...

Amazon dzisiaj rozszerzył usługę Prime
Video dla ponad 200 krajów, które nie

mają dostępu do Amazon Prime. Dotyczy
to oczywiście Polski. Można oglądać The
Grand Tour.
Czytaj dalej...

REKORDOWY MARIO

Takiego hitu jeszcze App Store nie widział.
Super Mario Run to najchętniej pobierana
gra na iOS wszechczasów. Gra Nintendo za
sprawą bardzo agresywnej promocji stała się
przebojem, jednocześnie nie jest jednak ciepło przyjmowana przez użytkowników.
Czytaj dalej...
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NOWE URZĄDZENIA FIBARO
ZGODNE Z APPLE HOMEKIT

Fibaro, polski producent urządzeń IoT (Internetu

Rzeczy), zapowiedział wprowadzenie do swojej oferty
nowości współpracujących z Apple HomeKit. Z platformą Apple’a działać będą nowe czujniki ruchu, zalania oraz drzwi i okien.
Czytaj dalej...

APPLE INWESTUJE

To wprawdzie jeszcze nie jest pewne, gdyż
żadna umowa oficjalnie nie została podpisana, ale dobrze poinformowane źródła
mówią o rozmowach Apple z SoftBankiem
w sprawie inwestowania $ w fundusz
zorientowany na inwestycje w rozwój
technologii.
Czytaj dalej...

TINDER I AMAZON NA
APPLE TV

Środowy poranek zaowocował premierą dwóch
ciekawych aplikacji dla Apple TV. Nie są to aplikacje najbardziej oczekiwane. Mowa o Tinderze
oraz sklepie Amazona. Ten drugi nie jest jednak
dostępny dla wszystkich.
Czytaj dalej...
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JBL CINEMA SB 450
JBL Cinema SB 450 to najnowszy soundbar 4K Ultra-HD wyposażony w najnowsze
rozwiązania audio JBL, w pełni współpracujący z telewizorami i źródłami 4K Ultra-HD
(HDCP 2.2 oraz obsługa HDR). Wypełni każde pomieszczenie kinowym brzmieniem
filmów i muzyki przy wsparciu technologii Harman Display Surround oraz Dolby Digital.

Nieważne czy najczęściej oglądasz wiadomości, jesteś zagorzałym kibicem i śledzisz
wszystkie wydarzenia sportowe, czy może najczęściej siadasz przed telewizorem oglądając hity filmowe. W każdym z tych przypadków JBL Cinema SB 450 zapewni doskonałe
brzmienie i potężny bas dzięki 8-calowemu bezprzewodowemu subwooferowi 200W.
Miłośnicy kina docenią czyste dialogi i wyraziste brzmienie aktorów bez konieczności kontroli głośności reklam. Fanów brzmienia JBL ucieszy możliwość wzmocnienia odsłuchu

13
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dzięki technologii JBL Connect oraz
strumieniowanie muzyki do soundbara przez Bluetooth. JBL Connect
pozwala połączyć inny głośnik JBL
wyposażony w tę funkcjonalność
razem z SB 450 i tym samym zwiększyć wrażenia odsłuchu.
Dzięki trzem wejściom wideo z HDCP
2.2 do nowego soundbara podłączyć możemy kilka urządzeń, które
następnie jednym przewodem
HDMI (ARC) łączymy z telewizorem.
Podobnie urządzenia z Bluetooth
typu smarfon czy tablet w prosty
sposób łączą się z SB 450, a dzięki JBL
SoundShift™ bezproblemowo przełączać można między sobą źródła podłączone do soundbara.

JBL Cinema SB 450 jest smukły, prosty w obsłudze, a w połączeniu z subwooferem tworzy
doskonale skomponowaną propozycję kina domowego. Posiada funkcję programowania
pilota, która pozwala ograniczyć liczbę pilotów potrzebnych do uruchomienia systemu.
Ponadto dzięki znajdującemu się w zestawie uchwytowi, głośnik centralny zamontować
można na ścianie.

14
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– Skoro jakość 4K jest coraz szerzej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

dostępną technologią w przypadku tele-

Całkowita moc systemu SB450: 440W

wizorów, bardzo istotnym jest dodanie do

Maksymalny poziom SPL: 103dB

nich soundbara, który wyposażony jest

Pasmo przenoszenia: 40Hz-20kHz

w odpowiednie parametry, by obsługiwać

Wejścia HDMI: 3

jakość 4K Ultra-HD. Tu z odsieczą przy-

Wyjście HDMI (z ARC): 1
Wersja HDCP: 2.2
Wersja Bluetooth: 3.0
Maksymalny zasięg Bluetooth: 10m
Moc wzmacniacza głośnika centralnego: 240W
Wymiary głośnika centralnego (dł. x szer. x wys.): 		
1100 x 76 x 97mm

chodzi JBL Cinema SB 450 – mówi Robb
Mason, Senior Director, Connected Home
BU, HARMAN. – Nadzwyczajne brzmienie
i jakość audio oraz prostota użytkowania to
nieodłączne cechy tego soundbara, który
stworzono, by każdy mógł stworzyć swoje

Waga głośnika centralnego: 7.5lbs (3.4kg)

prywatne kino domowe w swoim salonie

Pobór prądu głośnika centralnego w trybie standby: <0.5W

– kontynuuje.

Moc wzmacniacza subwoofera: 200W
Rozmiar głośnika subwoofera: 8" (200mm)
Wymiary sybwoofera (dł. x szer. x wys.): 320 x 320 x 355.5mm
Waga subwoofera: 9.5kg
Pobór prądu subwoofera w trybie standby: <0.5W
Wymiary opakowania (dł. x szer. x wys.): 1210 x 395 x 520mm
Waga opakowania brutto: 16kg
Cena: 2599 PLN

Soundbar JBL Cinema SB 450 jest już
dostępny na polskim rynku w cenie 2599 PLN.
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HDMI 2.0B DOSTAJE
AKTUALIZACJE, A JA SIĘ
GUBIĘ

Cztery lata temu testowałem pierwszy telewizor 4K
na polskim rynku, miał 84”, ważył 80 kg, kosztował
80 tysięcy – to LG LM9600. Teraz najtańszy ekran
65-calowy 4K od Kruger&Matz kosztuje 3999 zł. Tylko,
że nawet ja gubię się w standardach, gdy organizacja
HDMI zapowiada aktualizację HDMI 2.0b, a koledzy

VR PODEJŚCIE 276

z redakcji narzekają na kompatybilność przewodów

Google pozyskało niezwykle zacnych

Thunderbolt 3 (USB-C) do HDMI.

partnerów do swojej nowej platformy VR.

Czytaj dalej...

Daydream – czyli welurowe go(o)gle dla
naszego telefonu do korzystania z wirtualnej rzeczywistości mają stać się topową
platformą VR. Obecność takich marek
jak Netflix, HBO, czy LEGO ma nas w tym
przekonaniu utwierdzić.
Czytaj dalej...

REMARKABLE PAPER
TABLET – CZYTNIK
I NOTATNIK W JEDNYM

Co by powstało w połączeniu czytnika

w rodzaju Kindle z możliwościami rysowania,
jakie daje choćby iPad Pro? Wirtualny papier.
Czytaj dalej...
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TELEWIZJA PRZEZ
INTERNET, WKRÓTCE TAKŻE
OD NC+

Rynek płatnych usług telewizyjnych jest w naszym
kraju nasycony. Przechodzi jednak zmiany za
sprawą Netflixa. Zmiany naszych przyzwyczajeń
oraz infrastruktury. Dużą zmianę zapowiada nc+.

Platforma ma ruszyć ze swoją usługą IPTV w pierwszej połowie przyszłego roku.
Czytaj dalej...

LISTA AUT Z CARPLAY

Jakoś ciągle nie mogę się ogarnąć z testem CarPlay.
Winę do tej pory zrzucałem oczywiście na słabą
dostępność tego systemu w samochodach, aż tu nagle
jak grom z nieba spadła na mnie informacja, że…
Czytaj dalej...

SETAPP – NETFLIX
DLA APLIKACJI MACOS

Subskrypcje w wirtualnym świecie są coraz
częściej spotykane. Płacimy abonament,
żeby słuchać muzykę, oglądać filmy, korzystać z chmury… Na tę metodę płatności
decydują się również twórcy programów.
Czytaj dalej...
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APPLE MOŻE DOSTARCZAĆ
FILMY PROSTO Z KINA

Dopiero co krytykowaliśmy Apple za brak działań

w zakresie usług filmowych, a już pojawiają się nowe
plotki. Firma ma negocjować z wytwórniami szybkie
premiery filmów w iTunes. Byłoby to przełomowe roz-

APPLE MUSIC MA
20 MILIONÓW
PŁACĄCYCH
UŻYTKOWNIKÓW

wiązanie pierwszy raz dostępne dla mas. Wywrócenie
biznesu kinowego łatwe nie będzie.
Czytaj dalej...

Apple Music ma już 20 milionów subskrybentów. O połowę mniej niż Spotify. Od
czasu wprowadzenia Apple Music minęło
jednak zaledwie 1,5 roku. Przez rok baza

abonentów powiększyła się o 10 milionów.
Czytaj dalej...

AKTUALIZACJA
FIRMWARE
AIRPORT

Apple udostępniło nowe wersje firmware dla urządzeń AirPort
Express, Extreme, Time Capsule do
wersji 7.6.8/7.7.8.
Czytaj dalej...
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DYREKTOR Z APPLE UX DESIGN Z WARSZTATAMI
W CAMPUS WARSAW
Willy Lai, który do września był dyrektorem UX Design w Apple, przyjeżdża na
zaproszenie The Story do Polski. Poprowadzi warsztaty, gdzie podzieli się swoją
wiedzą i doświadczeniem. Wydarzenie ma charakter wyjątkowy, ponieważ eksperci
z Apple nie udzielają się publiczne do czasu zakończenia współpracy z firmą ze
względu na obowiązujące wyższą kadrę menedżerską ograniczenia.

Ponieważ Willy Lai jest nie tylko praktykiem, ale również wykładowcą, odszedł, aby móc
poświęcić się pracy naukowej. Obecnie prowadzi warsztaty z UX i designu na UC Berkeley,
który należy do czołówki uczelni biznesowych na świecie. Opracowana i stosowana przez

19
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niego formuła zostania zastosowana również podczas spotkań w Polsce – Warszawie,
Krakowie, Katowicach i Poznaniu.
Warsztaty odbędą się w czterech miastach Polski, na początku w Warszawie. W stolicy spotkanie odbędzie się w Campus Warsaw – obecnie najbardziej prestiżowym miejscu kojarzonym jednoznacznie z innowacjami i przedsiębiorczością. Kolejnym miejscem jest Poznań,
a potem jeszcze Kraków i Katowice. Partnerem medialnym wydarzenia jest iMagazine.
Program warsztatów został tak stworzony, aby każdy uczestnik niezależnie od poziomu wiedzy, mógł coś znaleźć dla siebie. Następujące po sobie etapy szkolenia jednocześnie wprowadzają uczestników coraz głębiej w tematykę UX. Nowatorski będzie sposób szkolenia.
Willy opracował rodzaj gry, która przypominać ma konkurs przetargowy, w którym rywalizować będą ze sobą zespoły w oparciu o amerykańskie standardy organizacji tego typu
konkursów. Zdaniem pomysłodawcy taki sposób szkolenia jest praktykowany na uczelni, na
której Willy wykłada i cieszy się dużym uznaniem studentów.
Willy Lai poprowadzi warsztaty w Polsce po raz pierwszy, ale wcześniej był w naszym
kraju. Było to jesienią, kiedy wziął udział w konferencji World Communication Forum Davos
w Łodzi, w charakterze speakera. Jego prezentacja wzbudziła zainteresowanie, ale też niedosyt, ze względu na ograniczony czas prelekcji gościa z Dolny Krzemowej. Dlatego The Story,
organizator konferencji i warsztatów, postanowił zaprosić Willy Lai ponownie, aby teraz
w pełni i sposób nieograniczony poznać doświadczenie człowieka, który pracował w największych technologicznych firmach świata.

Rejestracja
-20% zniżki na hasło “iMagazine”
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PRODUKCJA PEBBLE
TIME 2 I PEBBLE
CORE ZOSTAJE
WSTRZYMANA

Niedawno pisaliśmy o przejęciu firmy

Pebble przez FitBit. Teraz poznaliśmy więcej szczegółów dotyczących przyszłości
najnowszych produktów Pebble.
Czytaj dalej...

GOOGLE Z 4K I APPKĄ NA TV
SAMSUNGA, A APPLE?

Patrzę na ostatnie działania Apple, czytam najnowsze

newsy o Google i mam poważny problem. Oferta Apple
się nie rozwija, a przynajmniej nie tak dynamicznie jakby
można tego było oczekiwać, firma zupełnie nie reaguje
na bieżące trendy. Google, chce być wszędzie i mu się
udaje. Firma właśnie trafiła na telewizory Samsunga.
Czytaj dalej...

IFIXIT ROZEBRAŁO
AIRPODS

Nie wiem czy jesteście zainteresowani zakupem najnowszych bezprzewodowych słuchawek Apple, ja przykładowo nie byłem, ale
po całym tym zamieszaniu i plotkach o problemach z ich produkcją i brakiem dostępności zmieniłem zdanie i pragnę ich niczym
Romeo Julii.
Czytaj dalej...
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TRANSFER Z WIRED DO
APPLE

Apple zatrudniło w ostatnim czasie Billego Sorrentino.
Wcześniej pracował on jako dyrektor kreatywny
w magazynie Wired. Sorrentino zasili zespół zajmujący

WATCHOS
3.1.1 Z PROBLEMAMI
NA APPLE WATCH
SERIES 2

się designem.
Czytaj dalej...

Apple’owi znów nie wyszło – można by rzec.
To okrutne stwierdzenie, ale niestety prawdziwe. Najnowsza aktualizacja WatchOS
3.1.1 została wycofana. Część użytkowników
Apple Watch Series 2 skarżyło się na nie
działające urządzenia po jej instalacji.
Czytaj dalej...

AKTUALIZACJA MACOS
DO WERSJI 10.12.2

W Mac App Store pojawiła się aktualizacja
macOS. Oznaczona numerem 10.12.2 aktualizacja wnosi sporo zmian.
Czytaj dalej...

IOS 10.2

Pojawiła się finalna wersja systemu iOS 10.2. Aktualizację
tę można zainstalować za pomocą iTunes lub uaktualnień z poziomu urządzenia, zalecana jest ta druga droga.
Oczywiście jak zawsze w przypadku aktualizacji zalecamy
wykonanie kopii zapasowej.
Czytaj dalej...
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TIM COOK ZAPEWNIA,
ŻE NOWE KOMPUTERY
STACJONARNE WKRÓTCE SIĘ
POJAWIĄ

Minęły właśnie trzy lata od rynkowego debiutu Mac
Pro. Zachwycający, a jednocześnie kontrowersyjny

komputer stacjonarny Apple’a nie doczekał się jakiejkolwiek aktualizacji. Tymczasem Tim Cook stara się
uspokoić nastroje i mówi o przyszłych planach.
Czytaj dalej...

MONITORY LG
I PRZEJŚCIÓWKI APPLE
TANIEJ DO 31 MARCA

Świetna wiadomość dla wszystkich nabywców
nowych komputerów Apple. Firma nie planuje
podnosić cen akcesoriów z USB-C, ani cen monitorów LG UltraFine. Promocja została przedłużona
do 31 marca 2017 roku. Dzięki temu większość adapterów jest w naprawdę akceptowalnych cenach.
Czytaj dalej...

LISTA KOMPATYBILNYCH
KOMPUTERÓW Z NOWYMI
MONITORAMI LG
ULTRAFINE 4K I 5K

Nowe monitory LG UltraFine 4K i 5K zdają się być

oficjalnymi wyświetlaczami do najnowszych komputerów Apple. Nic nie wskazuje na to, aby firma
wypuściła swoje własne nowe monitory. Warto, więc
upewnić się co do ich kompatybilności, ponieważ
działają tylko z określonymi komputerami.
Czytaj dalej...
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BEOPLAY H9 – NOWOŚĆ Z HYBRYDOWĄ, AKTYWNĄ
REDUKCJĄ SZUMÓW
Bang&Olufsen zaprezentował swoje najnowsze dzieło – bezprzewodowe słuchawki
Beoplay H9. Nowe słuchawki łudząco przypominają znany już od jakiegoś
czasu, recenzowany przez nas, model H7. Różnica polega na dodaniu systemu
hybrydowej, aktywnej redukcji szumów (ANC).
System ANC to liczne mikrofony umiejscowiono na zewnątrz muszli, ale również i w jej
środku, działające tak, aby wychwycić szumy, zanim dotrą one bezpośrednio do ucha
i efektywnie odwrócić sygnał, usuwając tym samym wszelkie niepożądane zakłócenia. To
sprawia, że brzmienie znane fanom marki Bang&Olufsen pozostanie nienaruszone – przestrzenny i czysty dźwięk, brzmiący dokładnie tak, jak zamierzył to wykonawca w trakcie
tworzenia utworu.
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Beoplay H9 umożliwia do 14-tu
godzin odsłuchu przy uruchomionej
funkcji redukcji szumów, po zaledwie
trzygodzinnym ładowaniu. W odróżnieniu do modelu H7, gdzie było 20
godzin. Baterię, podobnie jat to jest
w H7, można wymienić samodzielnie, lub, gdy się wyczerpie, zwyczajnie podłączyć kabel audio i słuchać
dalej. Jeśli zapomnimy o wyłączeniu
słuchawek, inteligentny program
oszczędzania baterii zrobi to za nas.
Słuchawki Beoplay H9 są kompatybilne z aplikacją Beoplay, działającą
na iOS (z obsługą Apple Watch) oraz
na Androidzie, która daje wiele możliwości personalizowania swojego
odsłuchu. Mamy dostępne różne
profile dźwiękowe, w tym własne,
możemy sterować muzyką, monitorować stan baterii, włączać i wyłączać ANC, a także aktualizować
firmware. Warto dodać, że aplikacja
Beoplay działa też z innymi bezprzewodowymi produktami Beoplay.
Bezprzewodowe słuchawki wokółuszne Beoplay H9 z aktywną redukcją szumów są dostępne w dwóch
kolorach: Black oraz Argilla Grey
i kosztują 2 199 złotych. W zestawie
znajduje się futerał do przenoszenia,
kabel do ładowania oraz kabel audio.

BEZPRZEWODOWE SŁUCHAWKI
ODPORNE NA DESZCZ I POT
Słuchawki Creative Outlier Sports zostały zaprojektowane i dostrojone akustycznie, tak
aby dostarczać czysty precyzyjny dźwięk oraz mocne, soczyste basy. Słuchawki
wspierają kodek aptX Bluetooth, gwarantujący wysoką jakość bezprzewodowego
dźwięku przesyłanego ze smartfona.
Creative Outlier Sports posiadają również wbudowane, ukryte mikrofony, wysyłające
głos jakości HD oraz technologię ClearSpeech Engine w celu zapewnienia wysokiej
jakości rozmów telefonicznych.
Creative Outlier Sports posiadają klasę wodoszczelności IPX4, stąd można ich używać
podczas najdłuższych sesji treningowych. Słuchawki są ekstremalnie lekkie - ważą tylko
15 gram, a w pełni naładowana bateria pozwala na odtwarzanie muzyki przez 11 godzin.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ I ZAMÓW

JUŻ TERAZ
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WYZWANIE SCHUDNIJ W 3 MIESIĄCE

– PROJEKT, KTÓRY ZMIENI TWÓJ ŚWIAT

KAMIL DYRTKOWSKI

Mam dla Was nowy projekt bezpośrednio związany ze zdrowiem, odżywianiem, aktywnością
fizyczną i dobrym samopoczuciem. Zarówno ja, jak i cała redakcja chcemy, aby nasi Czytelnicy
dbali nie tylko o jakość swoich urządzenie technicznych marki Apple, ale także zajęli się
własnym ciałem.
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Zachęcamy Was do przyłączenia się do 90-dniowego wyzwania, dzięki któremu Wasza kondycja ulegnie poprawie. Wraz z firmą „Studio Zdrowia „Dietering" – (dietering.com) i siecią siłowni „Fabryka Formy” zaczynamy projekt, którego jeszcze u nas nie było. „Schudnij
w 3 miesiące" to nie lada wyzwanie dla wielu z nas. Polega on na tym, że zachęcamy naszych
odbiorców do podjęcia postanowienia związanego z poprawienie własnej formy fizycznej,
odchudzaniem, budową masy mięśniowej.
Każdy z zainteresowanych może przystąpić do grupy na Facebooku, gdzie będą udostępniane aktualizacje na temat rozwoju programu. Zarówno ja, jak i każdy z uczestników grupy
będzie mógł publikować nowe informacje na temat swojej pracy nad wybranym aspektem
rozwoju kondycji.

Co Ci da wsparcie grupy
Być może już niejednokrotnie próbowałeś dotrzeć do celu sam. Ja tak miałem i ze względu
na swój silny charakter w większości przypadków realizowałem marzenia, przy czym nie
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wszyscy są tak wytrwali i nie wszystkim się to udaje. Przebywanie w grupie osób, które
myślą tak samo i mają podobne cele, bardzo ułatwia proces rozwoju, dlatego też zachęcam
cię do przyłączenia do naszej społeczności. Otrzymasz tutaj wiele porad, instrukcji i motywacji do tego, aby się nie poddawać, dążyć do celu.
Link do grupy TUTAJ

Zanim zaczniesz
Oczywiste jest, że dla wielu dążenie do wymarzonej sylwetki jest bardzo ciężkie, dlatego
mam dla Ciebie kilka sugestii, które pomogą wytrwać Ci w postanowieniu. Jeśli myślisz
o tego typu projekcie poważnie, to już dzisiaj wypisz sobie odpowiedzi na następujące pytania. Następnie poproś o przyłączenie do grupy na Facebooku i opublikuj je tam.
1. Dlaczego chcę (schudnąć, zbudować formę, zbudować masę mięśniową, inne)?
2. Co mi to da?
3. Jak sam będę o sobie myślał?
4. Jak będą o mnie myśleć inni ludzie (twoja kobieta, szef, klienci)?
5. Jak będę się zachowywał, jak to osiągnę?
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Nie wiem, czy wiesz, ale lepsza kondycja fizyczna to wiele zalet:
• osoba szczupła i odżywiające się zdrowo inaczej pachnie,
• lepsza kondycja fizyczna poprawi jakość twojego seksu,
• dzięki wysportowanemu ciału płeć przeciwna będzie inaczej na ciebie patrzeć,
• zyskasz podziw ludzi, którzy są zbyt leniwi, żeby ruszyć się z kanapy,
• i miliony innych…
I zanim podejmiesz ostateczną decyzję, czy warto, zdaj sobie sprawę, że aż 25,2% populacji
Polski jest otyła . Jest to o 2,9% więcej niż średnia w Europie, która wynosi 22,3%.
Pod względem odsetka osób otyłych Polska wyprzedza Rosję, w której na otyłość cierpi aż
24,1% społeczeństwa, a także Białoruś (23,4%), Niemcy i Ukrainę (20,1% w obu krajach). Spośród
sąsiednich narodów od Polaków bardziej otyli są tylko Czesi (26,8%) i Słowacy (25,7%).
Ważnym elementem w każdym postanowieniu jest nagroda, dlatego też chcę Ci powiedzieć,
że dla dwóch osób z najlepszymi wynikami przewidzieliśmy nagrodę w postaci wywiadu,
który będzie opublikowany na łamach naszego magazynu.
Link do grupy TUTAJ
Zapraszam Cię serdecznie

dyr_k
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JAK PO OBŻARSTWIE WIGILIJNYM
ZRZUCIĆ ZBĘDNE KILOGRAMY...

RAZ NA ZAWSZE

MICHAŁ ŚLIWIŃSKI

Po Wigilii 2013 roku spędzonej w rodzinnych stronach wróciłem do domu i wszedłem
na wagę. Dwa kilogramy więcej niż przed świętami. Choć obiektywnie wynik może i nie
był tak zły, mnie przeraził. Przecież nad zrzuceniem tych dwóch kilogramów spędziłem
niemal całą jesień... Byłem rozczarowany, że w zaledwie dwa tygodnie przepadły efekty
moich kilkumiesięcznych wysiłków. Zdecydowałem, że czas na konkretne kroki.
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12% wagi ciała w trzy miesiące
Wziąłem się do pracy w styczniu 2014 roku i w trzy miesiące udało mi się zrzucić 12% wagi ciała.
Musiałem pozbyć się wówczas większości garderoby i kupić ciuchy mniejsze o jeden–dwa rozmiary. Brawo ja, udało mi się schudnąć. Ale najlepsze z tego wszystkiego jest to, że dziś, po
trzech latach, moja waga ciągle utrzymuje się na tym samym poziomie! Nie doświadczyłem
efektu jojo. Zdarzają się jedno-, dwukilogramowe wahania, ale wszystko mam pod kontrolą.
Czuję się lżejszy i młodszy. Jestem w najlepszej życiowej formie. Oto jak mi się to udało:
Ważne: zanim zacznę, chciałbym zaznaczyć, że nie jestem profesjonalnym dietetykiem ani
lekarzem. Moją całą wiedzę czerpałem z dwóch książek: „How We Get Fat” (Gary Taubes)
i „4-hour body” (Tim Ferriss), licznych artykułów w internecie, relacji znajomych, którym też
się udało zrzucić co nieco oraz rozmowy z moim lekarzem pierwszego kontaktu. Tylko tyle
i aż tyle. Efekty jednak mówią same za siebie.

Zasada 1 – jem małe porcje co 3 godziny
Jesteśmy przyzwyczajeni do jedzenia dużych porcji dwa, trzy razy dziennie i to w pośpiechu.
Wiele osób zaczyna dzień bez śniadania, a kończy na obfitej kolacji. Nie tędy droga.
Nauczyłem się jeść cztery, pięć razy dziennie: śniadanie około 9 rano, drugie śniadanie około
12, lunch o 15 i kolacja o 18. Czasami, gdy jestem głodny wieczorem i wiem, że pójdę spać
trochę później, jem coś małego o godz. 21. Pozwalam sobie jednak na to bardzo rzadko. Jem
wobec tego co trzy godziny i staram się, aby to były względnie małe porcje. Ważne, aby
zacząć od pożywnego śniadania i skończyć na skromnej kolacyjce.
Ta zmiana nawyków żywieniowych kosztowała mnie dużo wysiłku. Teraz mój organizm już
sam domaga się jedzenia o konkretnych porach. To niesamowite! Kluczem do sukcesu jest
to, aby organizm nigdy nie czuł się zagrożony, czyli aby nigdy nie być głodnym.

Zasada 2 – unikam zapychaczy
Aby osiągnąć wyniki, w ciągu pierwszych miesięcy diety w ogóle odstawiłem węglowodany,
czyli przeszedłem na „slow carb diet”. Sześć dni w tygodniu jadłem dania bez węglowodanów. Za to w niedzielę jadłem wszystko, na co miałem ochotę. Więcej informacji o tej diecie
znajdziesz w książce Tima Ferrissa.
Aby utrzymać wagę po powrocie do regularnego spożywania posiłków z węglowodanami, staram się po prostu unikać zapychaczy takich jak: ziemniaki, chleb czy ryż. Na śniadania jadam
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omleta, ale bez kromki chleba. Mój obiad to mięso i surówki, zwykle bez ziemniaków czy frytek.
Kiedy się na nie decyduję, nie stanowią już głównej części dania, jak bywało dawniej.

Zasada 3 – słodycze i alkohol tylko w weekendy
Ten tekst piszę w święta i jestem nieco zasłodzony, ale wiem, że pozwoliłem sobie na
to tylko teraz. Na co dzień unikam słodyczy – pozwalam sobie na nie tylko w weekend.
Tak samo z alkoholem: lampka winka czy piwko tylko w sobotę lub niedzielę. Tak cukier,
jak i alkohol bardzo uzależniają i bynajmniej nie przyczyniają się do zrzucenia zbędnych
kilogramów.

Zasada 4 – duże śniadanie z dużą ilością białek
Moje ulubione śniadanie to omlet z tuńczykiem. Do tego trochę pomidora, oliwy z oliwek
i jest super. Zasadniczo na śniadanie powinno się jeść więcej białek i mało (lub wcale) węglowodanów w postaci chleba czy mleka. Ciało powinno nauczyć się czerpać energię na cały
dzień ze spalania tłuszczów, a nie węglowodanów. Najlepsze jest to, że, jak tłumaczy autor
książki „How We Get Fat”, naprawdę jest to możliwe!
Dlatego też zawsze po przebudzeniu piję wodę z cytryną, a potem przygotowuję wspomniane śniadanko mistrzów. I to działa!

Zasada 5 – nie piję słodkich napojów
Coca-Cola, soczki i inne tego typu produkty kompletnie zarzuciłem. Moim głównym napojem jest woda z wciśniętą odrobiną cytryny dla smaku. Rewelacja. Herbatę pijam rzadko
i bez cukru. Kawę wybieram czarną lub zabieloną odrobiną mleka ryżowego.
Wszystkie napoje gazowane i soki zawierają straszne ilości cukru, który podwyższa poziom
insuliny w organizmie i przyczynia się do tycia (odkładania tkanki tłuszczowej). Dlatego unikam takich słodkości. Do tego wiele z nich zamiast cukru ma syrop fruktozowo-glukozowy
– substancję słodzącą jeszcze bardziej przyspieszającą tycie.
Mleko krowie także wyeliminowałem z diety. Jesteśmy jedynymi ssakami, które piją mleko
po tym, jak urosną nam zęby. I do tego jest to mleko od innego, dużo większego niż my
zwierzęcia (krowa). Ten argument jakoś do mnie przemówił i zastąpiłem mleko napojami
ryżowymi, migdałowymi i kokosowymi, znacznie rzadziej sojowymi. Sera też jem mniej niż
kiedyś i raczej wybieram owczy.
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Czasami w kawiarence skuszę się na szklankę soku wyciskanego ze świeżych pomarańczy, ale
w domu zamiast tego po prostu zjadam jedną pomarańczę. Dzięki temu pochłaniam mniej
fruktozy (czyli owocowego cukru) a więcej samego owoca. W zupełności mi to wystarcza.

Zasada 6 – owoce są super, ale w niezbyt dużych ilościach
Owoce są zdrowe, ale jak wspomniałem wyżej, soki owocowe dostarczają nam dużo cukru
w formie fruktozy. Same owoce też, dlatego nie należy z nimi przesadzać.
W diecie „slow carb” Tima Ferrissa owoce trzeba w ogóle wyeliminować, aby schudnąć.
Podczas pierwszych miesięcy diety także z nich zrezygnowałem. Obecnie są w moim jadłospisie, ale w mniejszych niż wcześniej ilościach. Plusem jest to, że kiedy już jem owoc, to rzeczywiście delektuję się jego smakiem.

Zasada 7 – sport to zdrowie i należy go uprawiać regularnie
Zmianom w sposobie żywienia towarzyszyły częstsze treningi. Znalazłem sobie kolegę, z którym zacząłem regularnie biegać. Jego towarzystwo okazało się dla mnie świetną motywacją.
Umówiliśmy się, że trenujemy w każdy wtorek. Dzięki temu wiedziałem, że cokolwiek by się
działo, we wtorek jestem umówiony na bieganie i nie ma rady – muszę się stawić. Wiedziałem,
że przynajmniej raz w tygodniu pójdę pobiegać, nawet jeśli w pracy było mnóstwo do zrobienia. Każdy dodatkowy trening, który udawało mi się samemu zorganizować, był jak bonus
i dawał mi dodatkowego „kopa” energii.
Tworzę oprogramowanie i całymi dniami siedzę (lub stoję) przy biurku. Wyjście na trening
na świeżym powietrzu ma więc dodatkowe atuty. Do częstszego joggingu motywuje mnie
również to, że biegnąc, słucham podcastów lub książek audio, na co normalnie nie mam
czasu. Często mówię więc, że nie tyle idę pobiegać, co biegnę poczytać.
Kolejną motywacją jest dla mnie wspomniany w poprzednim felietonie Apple Watch, który
za pomocą kółek aktywności pokazuje, czy zdrowo spędzam dzień. Ostatnio się w to zaangażowałem i praktycznie codziennie udaje mi się zamykać wszystkie kółka.
Oprócz biegania polecam basen lub rower albo zajęcia typu pilates lub TRX. Próbowałem
wszystkich tych dyscyplin i efektem jest to, że od roku 2014 regularnie startuję w triatlonach.
Żadne tam Ironmany, ale krótkie zawody: 1,5 km pływania, 40 km roweru i 10 km biegu.
Robię to zupełnie amatorsko i startuję w dwóch, trzech wyścigach rocznie po to, aby zyskać
jeszcze większą motywację do regularnych treningów.
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Złota zasada – zmienić złe nawyki na dobre!
Zatem da się schudnąć i utrzymać wagę, ale tylko jeśli zmienimy nawyki żywieniowe i zrezygnujemy z towarzyszących nam latami przyzwyczajeń. A kiedy najlepiej spróbować, jeśli
nie od nowego roku? Na początku stycznia poziom motywacji do „ulepszenia” życia sięga
zenitu, a kac moralny z powodu świątecznego obżarstwa mocno trzyma i pcha ku zmianom.
Czyli można zaczynać!
Jeśli chcesz najpierw konkretnie schudnąć, to polecam „slow carb diet” Tima Ferrissa, która
opiera się na zupełnym wyeliminowaniu węglowodanów i daje niesamowite efekty. Więcej
o niej dowiesz się z książki „4-hour body”, mojego bloga i innych źródeł internetowych.
Byłem na tej diecie ponad dwa miesiące. Następnie wróciłem do bardziej „normalnego”
jedzenia, ale ściśle przestrzegam zasad wypisanych powyżej. Efekty są!
Niektórzy mogą jeść bez ograniczeń i pozostają szczupli. Niestety, ja do tego typu osób nie
należę i muszę pilnować tego, co jem i jak jem, aby moja waga utrzymywała się na zadowalającym poziomie. Na dłuższą metę nie są to jednak poważne wyrzeczenia. Dzięki nowym
kulinarnym zwyczajom co chwila odkrywam nowe smaki i potrawy. Po trzech latach widzę, że
trzymając się tych siedmiu zasad, mogę utrzymać moją wagę w ryzach. Tobie tego też życzę!
Powodzenia!

MSliwinski

MSliwinski
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APPLE WATCH
SERIES 2 NIKE+
KRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ
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Nadzieja rebelii
Dominik w grudniowym iMagazine przedstawił Wam nowy sportowy Apple Watch
2, sygnowany marką Nike+. Dziś, zgodnie
z zapowiedzią, podzielę się z Wami moimi
spostrzeżeniami z użytkowania nowej wersji
nosidła z Cupertino, w rozmiarze 42 mm, ze
srebrną kopertą aluminiową, paskiem w kolorach szarym i żółto-zielonym oraz napiszę co
nieco o jego najważniejszym aspekcie, czyli
funkcjach fitnesowych.

Uczymy się na błędach
Na początku o moich wrażeniach po zakupie drugiej generacji nosidła od Apple.
Byłem wczesnym użytkownikiem pierwszej
wersji – Apple Watch Sport w rozmiarze
42 mm. Kupiłem go ponad dwa lata temu
za horrendalne pieniądze, w czasach jego
całkowitej niedostępności w Polsce. Dziś
już bym tak nie zrobił, ponieważ – jak to
zazwyczaj bywa z pierwszymi wersjami produktów – Apple Watch Sport wielokrotnie
wywoływał u mnie efekt obrzydzenia. Do
marki, do produktu, a wszystko przez jego
dziś zrozumiałe niedopracowanie. System
watchOS w wersji pierwszej był praktycznie
nieużywalny. Wszystko chodziło przerażająco wolno, aplikacje (nienatywne) potrafiły uruchamiać się nawet minutę (!). Wraz
z kolejnymi wersjami oprogramowania było
co prawda lepiej, ale dopiero watchOS 3
przyniósł prawdziwą zmianę, która umożliwiła korzystanie z pierwszej generacji Apple
Watch w akceptowalny sposób.
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Wersja Sport miała także wiele wad konstrukcyjnych. Zbyt luźno osadzona nieprecyzyjna
koronka, jeden słaby mikrofon, który podczas biegu w wietrzny dzień praktycznie okazywał
się do niczego, gdyż okazjonalny rozmówca, który akurat wtedy dzwonił, nie słyszał praktycznie nic. Zegarek nie był także wodoszczelny. Można z nim było brać prysznic, ale nie
oszukujmy się: decydowali się na to raczej fanatycy marki, a nie normalni użytkownicy, którzy obawiali się usterek i tego, że Apple odmówi im serwisowania takiego sprzętu. Zegarek
nie liczył również, z oczywistych powodów, przepłyniętych długości basenu, nie do końca
więc w mojej opinii zasługiwał na nazwę „Sport”. Busola, w której znajdowały się czujniki, była plastikowa i bardzo szybko rysowała się od magnetycznej złączki do ładowania.
Wyglądała też szalenie tandetnie. W zestawie Apple dodawało przewód o długości trzech
metrów, co w przypadku podróżowania również doprowadzało mnie do szaleństwa. Nie
było modułu GPS, co wymuszało bieganie z iPhone’em na ramieniu. Dokładnie tak samo, jak
to się robiło przed pojawieniem się sportowego nosidła z Cupertino. Mimowolnie czułem,
że używam okrojonej wersji produktu. Pełnej nie można było kupić, ponieważ nie istniała.
Umówmy się – zegarek dla sportowców bez modułu GPS to żaden zegarek. Na koniec: bateria. Przy mojej intensywności treningów: dwa w ciągu dnia, w tym bieganie, wytrzymywał
maksymalnie dwadzieścia godzin.
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Apple Watch Series 2 rozwiązał dosłownie wszystkie problemy pierwszej generacji. Po kolei:
szybszy procesor, precyzyjniejsza koronka dzięki zastosowaniu uszczelki, wodoszczelność
do 50 m, program treningowy dla pływaków, dwa mikrofony, ceramiczna busola na czujniki, która nie rysuje się wcale i jest obecna już w najtańszej wersji aluminiowego zegarka,
metrowy przewód do ładowania, no i najważniejsze – bateria wytrzymująca do trzech dni
pracy. W moim przypadku są to dwie pełne doby z treningami i ciągłą pracą na dość wysokich obrotach. Jest też moduł GPS, który raz na zawsze uwolnił mnie od biegania z iPhone’em. To nawet nie jest gratyfikacja produktowa, to wybawienie. Nawet pudełko nie waży
już tyle, co cegła, ponieważ nie posiada podłużnego, plastikowego, dociążonego stalowymi
obciążnikami etui, które miało udawać, że zegarek Apple to produkt konkurujący z markami
pokroju Rolexa.
To, co czułem po rozpakowaniu i pierwszej synchronizacji Apple Watch Series 2 Nike+, to
ulga i poczucie dobrze ulokowanej gotówki. Apple, jak chyba nigdy wcześniej, nie poszło
drogą na skróty i nie zignorowało użytkowników, ale zdaje się przez te dwa lata skrzętnie
spisywało uwagi i ostatecznie wyeliminowało większość błędów. Brawa, duma i szczere
dziękuję, ale o tym na końcu. Przejdźmy do sportu.

Precyzja celu
Watch Nike+ to produkt będący uosobieniem precyzji. Po pierwsze, o czym już wspomniałem, precyzji wyciągnięcia wniosków z popełnionych błędów. Po drugie precyzji pomiarów
i całego user experience.

Dominik szczegółowo opisał różnice
pomiędzy wersją sygnowaną Nike+, a pozo-

To publiczne przyznanie przez
Apple: „Dobrze, nie wyszło
z pierwszą generacją, ale ją
pokochaliście. Dziękujemy. Tutaj
macie zegarek, który chcieliśmy
pokazać dwa lata temu, ale bez
Waszej krytyki było to niemożliwe”.

stałymi nowymi modelami Apple Watch
(Series 1 i Series 2). Ja skupię się na trzech
nowościach. Po pierwsze: partnerstwo z Nike.
Aplikacja dla biegaczy oraz stojące za jej
stworzeniem miesiące badań we współpracy z gwiazdami sportu i ekspertami, których – nie oszukujmy się – Nike ma więcej
niż Apple, zaowocowały naprawdę fenomenalnymi zmianami. Aplikacja – zarówno na
iOS, jak i wbudowana od razu w watchOS
– zapewnia dwie rzeczy: klarowność i pre-
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cyzję informacji oraz szybkość działania.
Bieganie z jej wykorzystaniem to czysta
przyjemność. Systemowy asystent treningów watchOS też nie jest zły, ale nie posiada
tego czegoś, co sprawia, że motywacja
rośnie, podobnie jak zaufanie do produktu
przeznaczonego dla sportowców. UI obu
aplikacji również jest wycyzelowany w najdrobniejszych detalach. Całość pozwala
skupić się na sporcie, a nie na główkowaniu, do czego użyć danego przycisku, jak
wymusić odtwarzanie konkretnej playlisty
po rozpoczęciu treningu, czy w końcu jak
ustawić autopauzowanie pomiaru, gdy przystaniemy. Proces konfigurowania „Nike+ Run
Club” jest bajecznie prosty i całkowicie inny
niż w przypadku systemowych rozwiązań.
Po drugie precyzja pomiaru. Apple Watch
Series 2 (bez względu na to, czy sygnowany marką Nike+, czy nie) jest po prostu
dokładniejszy. Różnicę odczuwam głównie w zakresie pomiaru tętna, dystansu
oraz wyciągania średniej po zakończeniu
treningu. Jedyne, co mogłoby być rozwiązane jeszcze lepiej, to pierwsza konfiguracja
programu przeznaczonego dla pływaków.
Pytanie, które jest zadawane na starcie,
to m.in. „Jaka jest długość basenu, w którym się znajdujesz?”. Pomijając, że można
określić stopień swojego zaawansowania,
jeśli chodzi o pływanie, to zadawanie tego
pytania początkującym jest idiotyczne.
Jestem przekonany, że nikt z tej grupy nie
wie, jak na nie odpowiedzieć. Dokładność
pomiaru dystansu ma wahania względem
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faktycznych danych, między 200 a 250 metrów. Sporo i całość tej funkcjonalność z pewnością zostanie poprawiona w kolejnej generacji. Tutaj znowu mamy do czynienia de facto
z publicznymi testami na klientach, ponieważ warunki laboratoryjne nigdy w przypadku
urządzeń dla sportowców nie będą miarodajne. Nie jest przecież tajemnicą, że Apple dysponuje naszymi danymi i wykorzystuje je w procesie poprawiania jakości. To jednak wątek
na osobny felieton. Moduł GPS również jest bardzo dokładny. Trasa zapisywana jest w historii treningów, dokładnie w ten sam sposób, jak to się dzieje w przypadku wykorzystywania modułu GPS iPhone'a. Nie miałem z nim żadnego problemu. Doceniam również fakt,
że dzięki temu, iż Apple Watch Nike+ ma go w sobie, omijamy nieustanną synchronizację
danych między iPhone’em i nosidłem. Dopiero gdy wrócimy do domu i uruchomimy aplikację „Nike+ Run Club”, rozpocznie się synchronizowanie odbytych treningów. Dane do systemowego „Zdrowia” synchronizują się oczywiście w tle. Jedno, czego brakuje w przypadku
współpracy z Nike, to wsparcie dla „Nike+ Training” i umieszczenie w watchOS drugiej aplikacji, sygnowanej marką Nike, która jest dostępna
na iOS i zapewnia obszerną bazę naprawdę genialnych programów treningowych dla niemal każdej
partii naszego ciała. Mam nadzieję, że aplikacja
przyjdzie wraz z którąś z przyszłych aktualizacji
systemu. Jest po prostu konieczna. Tutaj znowu
zastrzeżenie – systemowa działają bardzo dobrze,

UI obu aplikacji również
jest wycyzelowany
w najdrobniejszych
detalach.

ale za UX i UI tych od Nike dałbym się pokroić.
Po trzecie nowe tarcze. Zauważyłem, że odkąd mam AW Nike+, używam wyłącznie tarcz
z logotypem Nike+. To nie tylko czyni ten produkt jeszcze bardziej markowym, niż jest, ale
też podkreśla jego naturalny sportowy charakter. Pamiętam, jak użytkownicy pierwszej
generacji szybko wpadli na pomysł, jak na jednej z tarcz watchOS wymusić pojawianie się
logo Apple. Ludzie są po prostu przyzwyczajeni, że zegarki mają na tarczach logo lub nazwę
ich producentów. Może to placebo, ale dla mojego oka niezwykle przyjemne. Jako że lubię
ładne rzeczy, nie mogę nie napisać, że tarcze są po prostu przepięknie zaprojektowane i czytelne. Nie ma także możliwości modyfikowania kolorystyki poza odcieniami bieli, żółto-zielonego koloru z paska i szarości. To zabieg celowy, który jedni znienawidzą, a inni – w tym
ja – pokochają. Apple nie pozwala ustawić niepasującej do niczego tarczy. Wiem – to subiektywne. I dobrze.
Z mniejszych spraw, które zauważyłem, to łagodniejszy silnik haptyczny, dzięki któremu
uderzenia informujące o notyfikacjach są jeszcze bardziej „ludzkie” – naturalne i mniej
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natarczywe. Brawo, to naprawdę jest cyzelowanie produktu. Po wyjęciu Apple Watch Series
2 z pudełka i pierwszym użyciu koronki możemy odnieść wrażenie, że jest wadliwa, ponieważ chodzi dość ciężko. Wszystko za sprawą wodoszczelności i uszczelek, które muszą
zostać – mówią wprost – przelane kilkakrotnie wodą i ułożone zgodnie z częstotliwością
użytkowania koronki. Po kilku dniach chodzi ona już płynnie, ale nadal precyzyjniej niż
w przypadku Apple Watch pierwszej generacji. Zegarek jest też nieco grubszy i ma inny profil ścięcia krawędzi ekranu – bardziej kwadratowy niż prostokątny (mierzyłem to, ponieważ
myślałem, że to tylko wrażenie). Czy jest za gruby? Dla mnie absolutnie nie. Na koniec jeszcze mała obserwacja dotycząca prędkości ładowania, która została skrócona o około dwadzieścia pięć minut względem poprzedniej generacji, z wykorzystaniem dokładnie tej samej
ładowarki. Jeszcze bardziej na plus. Na koniec paski. Wszystkie, które zakupiliście do pierwszej generacji nosidła z Cupertino, pasują idealnie do nowych modeli. Brawa za rozsądek!

Nadzieja
Apple Watch series 2 to nadzieja rebelii, którą Cupertino przeprowadza ostatnimi czasy
w swoim portfolio. We wszechobecnym chaosie produktowym i w kontekście wielu niezrozumiałych decyzji wyprodukowanie Apple Watch 2 Nike+ to ukłon w stronę użytkowników,
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którzy zaufali pierwszej generacji produktu. To publiczne przyznanie przez Apple: „Dobrze,
nie wyszło z pierwszą generacją, ale ją pokochaliście. Dziękujemy. Tutaj macie zegarek, który
chcieliśmy pokazać dwa lata temu, ale bez Waszej krytyki było to niemożliwe”. Gdy patrzę
na poprzedni AW Sport i obecny model, z wyglądu zmieniło się niewiele. Śmiało można by
jednak podpisać ten produkt sloganem reklamowym, którego Apple już używało w swojej
historii: „Zmieniło się niewiele, a jednak wszystko”. Obawiam się tylko, że to jeden z ostatnich
tego typu produktów Apple. Marzy mi się, żeby zobaczyć za rok odświeżone MacBooki Pro,
przebudowany Touch Bar (choćby dociągnięty do krawędzi klawiatury fizycznej) czy klawiaturę motylkową drugiej generacji w dwunastocalowych MacBookach. Jestem jednak realistą
i wiem, że decyduje pozycjonowanie produktu. Z drugiej strony Apple potrafiło odpuścić
i przyznać się do tego, że Apple Watch Gold, który kosztował prawie sto tysięcy złotych
i wykorzystanie – nawet specjalnego stopu złota – nie uczyni smartnosidła produktem
modowym klasy Rolexa. Za to też ich szanuję i oby takich decyzji było więcej. Niech robią to,
co im wychodzi i to najlepiej, jak się da. Wtedy wszyscy będą zadowoleni.

kolaczkrzysztof
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TOMTOM TOUCH

– PIERWSZY TAKI MONITOR AKTYWNOŚCI

NORBERT CAŁA

Fitness trackery, opaski fitnesowe oraz monitory aktywności to zdecydowanie
najbardziej popularna grupa nosideł, czyli elektronicznych gadżetów ubieralnych na
rynku. Ma je w ofercie praktycznie każdy producent, zaczynając od tych wielkich,
a kończąc na nikomu nieznanych. Mogą być bardzo tanie i dość drogie, zawsze
oferują jednak w zasadzie to samo – mierzenie kroków w danym okresie czasowym.
Bardziej zaawansowane modele dokładają monitor snu, czasem inteligentny budzik. Te
najbardziej rozwinięte mierzą też nasze tętno. Trudno o coś nowego w tym segmencie.
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Tymczasem na scenę wkracza lider rynku... nawigacji GPS i proponuje coś, czego jeszcze w takim
urządzeniu nie było. Opaska nazywa się TomTom
touch i wygląda jak klasyczna opaska monitorująca
aktywność. Ma jednak kilka cech, które robią z niej
jednego z nowych liderów rynku. Opaska składa
się z czujnika odpornego na zachlapania i zanurzenie w wodzie, wkładanego w silikonowy pasek.
Pasek możemy mieć w kilku kolorach i wymieniać
go w zależności od humoru. Bardzo mi się podoba
wyposażenie TomTom touch w dotykowy ekran,
taki interfejs znacznie ułatwia obsługę w czasie
treningu. Opaska mierzy oczywiście liczbę kroków, wykrywa automatycznie sen oraz monitoruje tętno. Plus powiadomienia o przychodzącej
rozmowie lub SMS. Słowem klasyka gatunku.
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Wzbogacona o bardzo ważną cechę, czyli ładowanie za
pomocą złącza micro USB. To ważna cecha, bo wiele konkurencyjnych opasek ładować należy za pomocą fikuśnych
kabelków – jak go zgubimy, to kaplica. W pełni naładowana
bateria starczy nam na 5–6 dni. Co więc w tej opasce jest
takiego wyjątkowego? TomTom touch potrafi zmierzyć nam
skład ciała. Pozwala sprawdzić to, z czego jest zbudowane
nasze ciało: tkanka tłuszczowa, mięśnie i inne (kości, woda).
Aby dokonać pomiaru składu ciała, należy wybrać odpowiednią opcję z ekranu dotykowego na opasce, a następnie
przytrzymać metalowy przycisk palcem przeciwnej ręki niż
ta, na której mamy opaskę. Pomiar potrwa kilka sekund. Do
pomiaru składu ciała urządzenie TomTom Touch wykorzystuje
tę samą metodę, którą znamy już z inteligentnych wag, czyli
analizę impedancji bioelektrycznej (BIA). Monitor oblicza ilość
tkanki tłuszczowej i masy mięśniowej, przesyłając niewielkie,
nieszkodliwe impulsy elektryczne przez ciało i mierząc opór
przez nie napotykany. Jako że mamy opaskę na ręku, to oczywiście wyniki mogą być zakłamane, bo najlepiej mierzony jest
skład ciała na nadgarstku. W przypadku zwykłej osoby pomiar
powinien być jednak miarodajny. TomTom touch mierzy dwa
parametry – procent tkanki tłuszczowej i masy mięśniowej.
Przeprowadziłem więc testy pomiaru składu ciała. Użyłem do
tego testowanej opaski, wagi Withings Body oraz profesjonalnej maszyny Inbody, jaka jest w moim klubie fitnes. Wyniki
wyglądają następująco:
• TomTom Touch: tłuszcz 22%, mięśnie 44,5%,
• waga Withings: tłuszcz 15%, mięśnie 82%,
• profesjonalna maszyna Inbody: tłuszcz 12,8%, mięśnie 54%.
Jak widać te dane różnią się dość mocno od siebie. Oczywiście
najbardziej miarodajny jest pomiar na maszynie Inbody.
Pomiar procentu tkanki tłuszczowej w TomTom wydaje się
niemiarodajny. Za to bardzo blisko odnośnika wypada pomiar
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masy mięśniowej. Jak jednak dowiedziałem się od zaprzyjaź-

Jak jednak dowiedziałem
się od zaprzyjaźnionego
fizjoterapeuty i dietetyka,
najbardziej liczy się
trend. Żadna maszyna
nie jest w stanie w 100%
określić prawidłowo
takich parametrów jak
procent tkanki tłuszczowej
i mięśniowej.

nionego fizjoterapeuty i dietetyka, najbardziej liczy się trend.
Żadna maszyna nie jest w stanie w 100% określić prawidłowo
takich parametrów jak procent tkanki tłuszczowej i mięśniowej. Każdy wynik jest z założenia przekłamany, dlatego warto
zawsze przeprowadzać pomiary za pomocą tego samego
urządzenia w tych samych godzinach i patrzeć na trend, a nie
wartości w aplikacji.
Tu przechodzimy do drugiej kwestii, czyli aplikacji. O ile
TomTom touch jest naprawdę najlepszym kawałkiem hardware’u do mierzenia aktywności ruchowej, o tyle aplikacja na
smartfony jest naprawdę bardzo słaba. Po pierwsze na każdym kroku widać, że nie jest to natywna aplikacja, tylko strona
HTML uruchamiana w oknie aplikacji. Działa zatem wolno, jest
dość... bardzo ascetyczna i ciągle są z nią problemy. Na szczęście jest też aplikacja dla macOS oraz zwykła strona interne-
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towa, która działa najlepiej. Synchronizację opaski możemy przeprowadzić za pomocą kabelka
z komputerem lub przez Bluetooth z telefonem. Pewnie mógłbym przymknąć oko na niedoskonałości aplikacji, gdyby miała szerokie możliwości łączenia się z innymi systemami. Tymczasem
jedyne, co potrafi zrobić system obsługujący opaskę TomTom, to wypchnąć nasze aktywności
do zewnętrznych aplikacji, takich jak Endomondo lub MyFittnesPal. Nie ma absolutnie żadnej współpracy z iOS-ową aplikacją Zdrowie.app lub na przykład pobierania wagi z najbardziej popularnego serwisu, jakim jest Withings. Czyli niezbędną do pomiaru składu ciała wagę
musimy wpisać ręcznie, bo nie wiadomo z jakich przyczyn TomTom nie potrafi jej pobrać z żadnego z istniejących systemów.
TomTom touch to genialny kawałek sprzętu, który absolutnie nie ma sobie równych na rynku.
Nawet cena 699 złotych nie jest w stanie popsuć tego odczucia. Psuje je niestety obciążenie
strasznie słabym systemem oprogramowania. Niestety, ludzie zazwyczaj zwracają uwagę na
oprogramowanie, opaska jak opaska, jest na ręku i dopóki się nie psuje, to o niej nie myślimy.
Obcujemy za to z aplikacją, a ta jest naprawdę słaba. Cała nadzieja w tym, że TomTom będzie
poprawiał ten system, jest o tyle duża, że aktualizacje pojawiają się dość często.
Ocena iMagazine Zbiorcza
Hardware 6/6 Software 2/6

norbertcala
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POLAR M600

PAWEŁ HAĆ

Mało który smartwatch nadaje się na poważnie do sportu. Dopiero od niedawna
pojawiły się zegarki tego typu z GPS, odporne na wodę, a tym samym możliwe do
stosowania w zróżnicowanych warunkach. M600, topowy model firmy Polar, jest
jednym z pierwszych, a jednocześnie jednym z najlepszych takich sprzętów.
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Polar nie jest nowicjuszem w kategorii sprzętu sportowego – od lat produkuje sprzęt
pomiarowy, opaski i zegarki z GPS. Bazując na tym doświadczeniu, opracowano M600, czyli
smartwatcha z Android Wear, z odbiornikiem GPS, optycznym czujnikiem tętna i innymi miernikami. Zamknięte w masywnej obudowie (ale jednak mniejszej niż zegarki multisportowe
Garmina czy Suunto) urządzenie przypomina trochę opaski fitness, ma bowiem dość jednolitą konstrukcję, prostokątny ekran i ledwo widoczne przyciski obok i pod ekranem. Pasek da
się wymienić, choć guma, z jakiej go zrobiono, wskazuje, że
nie będzie to konieczne zbyt szybko. Szkoda jednak,
że tak łatwo zbiera drobne paprochy. W konstrukcji przeszkadzał mi też nieco sposób działania
przycisków, wymagają sporo siły. Jest to jednak cena wodoszczelności – M600 może się
pochwalić IPX8. Zaskakuje natomiast mała
waga (jedynie 63 g), szczególnie jeśli zestawi
się ją z dość masywną bransoletą, zegarek
mierzy w najgrubszym miejscu 13 mm. Na
spodzie znalazł się czujnik tętna i złącze ładowania, które, choć nietypowe (a tym samym
wymagające dedykowanej ładowarki), to jednak przekonało mnie do siebie zastosowanym
magnesem trzymającym wtyczkę.
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Do skonfigurowania M600 potrzeba nie

Choć Android Wear daje M600
ogromne możliwości (o ile używacie go
z Androidem), to jest przede wszystkim
sprzętem sportowym.

jednej, a dwóch aplikacji. Pierwsza z nich
to Android Wear od Google, dostępna na
Androidzie (co oczywiste), ale też na iOS.
Parowanie jest proste, choć pierwsze uruchomienie trwa długo, a dodatkowo wymaga też
wymazania zegarka. Z poziomu tej aplikacji
możemy jedynie przeprowadzić podstawową

konfigurację, a także zmienić tarczę zegarka na jedną z dostępnych. Na iOS możliwości konfiguracji się na tym kończą, na Androidzie możemy znacznie bardziej ingerować w system:
instalować aplikacje, wgrać na niego muzykę do słuchania offline na słuchawkach Bluetooth
(ma 4 GB pamięci) czy wykorzystać go do odpowiadania na powiadomienia (a nie tylko
odbierania ich). Oprócz tego dopiero na Androidzie zegarek zaczyna korzystać z wbudowanego modułu Wi-Fi do samodzielnej komunikacji z siecią (na iOS nijak nie da się go skonfigurować, ale ograniczenia są na tyle duże, że nie czuć nawet takiej potrzeby).
Po sparowaniu z Androidem pojawiają się nowe aplikacje: muzyka Play, przypomnienia,
Hangouts, Mapy z całkiem przydatnym wyszukiwaniem lokalnym, a także lista kontaktów.
Na iOS mamy natomiast dostęp do pakietu prostszych aplikacji. Jest wśród nich bardzo pro-
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sty stoper, Google Fit (mierzące dzienny
cel kroków, tętno i wysyłające przypomnienia o bezczynności po 55 minutach
bezruchu), Alarm (jednorazowy lub powtarzalny), Google (wyszukiwanie głosowe),
minutnik, latarka (ekran świeci na 100% na
biało), plan dnia (wydarzenia z kalendarza), tłumacz (działa z lekkim opóźnieniem
względem wciśnięcia przycisku mikrofonu),
pogoda i Polar Flow (zastanawia mnie,
dlaczego jest w menu, skoro ma na obudowie przycisk). Oprócz tego jest centrum
sterowania wysuwane z góry z szybkim
wyciszeniem, stanem baterii, opcją zwiększenia jasności ekranu i trybem kinowym
(ekran nie podświetli się po uniesieniu ręki).
Interfejsu trzeba się niestety nauczyć, bo

o ile w aplikacjach widać zazwyczaj konsekwencję, to już sposób ich sortowania
w menu jest kompletnie losowy, ponadto
potrafią się dublować. Bolączką Android
Wear jest też cofanie – gest przenosił mnie
albo o poziom wyżej w menu, albo wychodził z aplikacji do tarczy zegara… lub
menu. Brak tu konsekwencji, co spowalnia obsługę urządzenia. Mam też drobną
uwagę co do wielkości tekstu. Może być
mały lub bardzo mały – mi to jeszcze nie
przeszkadza, ale osoby ze słabszym wzrokiem mogą mieć problem.
Choć Android Wear daje M600
ogromne możliwości (o ile używacie go
z Androidem), to jest przede wszystkim
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sprzętem sportowym. Wbudowane anteny GPS i GLONASS powodują, że sygnał jest łapany
całkiem szybko i nie urywa się, nie spotkałem się też z przesadnym przekłamaniem trasy.
Owszem, bywała kilkakrotnie dziwnie pofalowana tam, gdzie poruszałem się idealnie prosto, ale nie odbiło się to zauważalnie na odległości. Po uruchomieniu Polar Flow na zegarku
jest wyświetlana lista dostępnych trybów treningu, z zaznaczeniem, czy korzystają one z GPS
i czujnika tętna. Jednocześnie wskaźniki te pokazują gotowość obu czujników, mam więc
pewność, że rozpoczynam trening z działającym już pomiarem. Ekran treningu nie jest niestety konfigurowalny, nie można modyfikować ani dodawać pól danych. Jego układ jest jednak bardzo sensowny i praktyczny, dlatego też nie przeszkadzał mi brak takiej możliwości.
Interfejs zawiera wszystkie podstawowe dane (tempo, dystans, tętno, czas, tempo okrążenia,
czas okrążenia), mamy też świetne podsumowanie aktualizowane na bieżąco i dostępne przez cały

Wyświetlacz może być włączony
bez przerwy, ale nie ma takiej
potrzeby, bo urządzenie
automatycznie włącza go po
podniesieniu nadgarstka.

czas trwania aktywności. Obejmuje ono strefy tętna,
tętno i tempo średnie i maksymalne, spalone kalorie,
czas oraz dystans. Przydaje się szczególnie podczas
dłuższych treningów, przy krótkich, półgodzinnych
przebieżkach, do niego nie zaglądałem.
Jak już wspominałem, aplikacja Polar Flow ma swój
przycisk pod ekranem. Służy on też do pauzowania
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treningu, w tym celu należy go przytrzymać. Biorąc pod uwagę to, ile siły trzeba włożyć, by
go wcisnąć, konieczność przytrzymania go wydaje się mi nadmierną ostrożnością. Bardzo
przypadła mi do gustu informacja o zapisaniu krótkiego treningu: gdy przypadkowo wystartowałem jakiś tryb i po kilku sekundach go zatrzymałem, zostałem zapytany o to, czy aby
na pewno ma być zapamiętany. To banalny sposób na uniknięcie bałaganu w zapisanych
aktywnościach. Wyświetlacz może być włączony bez przerwy, ale nie ma takiej potrzeby, bo
urządzenie automatycznie włącza go po podniesieniu nadgarstka. Zaskoczyło mnie to, jak
sprawnie to działa. Odwzorowanie kolorów nie jest idealne (choć w porównaniu z dowolnym
Garminem wypada wyśmienicie), ale spora rozdzielczość (240 x 240 px) 1,3-calowego ekranu
i bardzo wysoka jasność powodują, że odczytanie treści nie jest trudne w każdych warunkach
oświetleniowych. Zegarek nie rozpoznaje automatycznie aktywności, a szkoda, bo mógłby
choćby zapisywać marsz. Na bieżąco zapisywane są natomiast kroki i tętno, a na ich podstawie obliczane spalone kalorie. Dane treningów i aktywności trafiają do aplikacji Polar Flow na
smartfonie – ta jest bardzo dobra, ma prosty, przejrzysty interfejs z ekranem głównym z podsumowaniem dnia i integruje się z systemowym Zdrowiem na iOS. Dane trafiają do chmury
Polar i są dostępne z przeglądarki www, jest to jedyny sposób na ich synchronizację (bezpośrednie podłączenie zegarka do komputera na to nie pozwala). Z aplikacji zarządza się też
trybami treningowymi – można zainstalować na zegarku jedynie te, których potrzebujemy,
a także dodać nowe.
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M600 może monitorować sen i tu również sprawdza się dobrze. Jako jeden z niewielu smartwatchy w ogóle się do tego nadaje. Jego bateria jest na tyle pojemna, że wytrzymuje nawet
dwa dni bez ładowania i to wtedy, gdy zegarek jest stale sparowany z iPhone’em, ponadto
odbyłem w tym czasie jeden godzinny trening. Czas ten można wydłużyć do czterech dni,
o ile urządzenie nie będzie używało GPS. Maksymalny czas jednego treningu z GPS to około
sześć godzin.
Dla użytkownika iPhone’a zegarki z Android Wear są nie tyle mniej atrakcyjne, ile po prostu
bardzo ograniczone. Wynika to z restrykcji, jakimi obłożony jest iOS, nie zapowiada się, by
w tym obszarze w najbliższym czasie miało się coś zmienić. M600 wywodzi się jednak z urządzeń sportowych, a bardziej zaawansowany system operacyjny można spokojnie potraktować jako dodatkową zaletę, ale nie główny powód, dla którego go kupujemy. Jest świetny
jako sprzęt sportowy: ma dokładny GPS, całkiem precyzyjny czujnik tętna, a jego obsługa jest
wygodna. Liczba dostępnych trybów treningu również nie jest bez znaczenia, a obszar zastosowań zegarka poszerza się dzięki jego wodoszczelności. Jeśli macie smartfona z Androidem,
skorzystacie podwójnie, o ile tylko nie chodzicie na co dzień w koszuli – pod mankiet M600
się bowiem nie zmieści.

pawelhac
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Ostatnie cztery lata to nieustająco bardzo intensywny okres w moim życiu. W tym czasie
napisałem maturę, wyjechałem na studia do USA, następnie do Irlandii i Australii, dwukrotnie spędzałem lato „na zmywaku” w Londynie, odwiedziłem jakieś 20 krajów i odbyłem
prawie 200 lotów, w międzyczasie angażując się w kilkanaście projektów i przedsięwzięć.
Większość z tych doświadczeń wiązała się z opuszczeniem Polski – na kilka dni, tygodni lub
miesięcy. Różny był czas, różny był też cel; niezależnie od okoliczności za każdym razem
odczuwałem jednak dużą satysfakcję z powrotu do Polski.
Istnieje co najmniej kilka rzeczy, które przeszkadzają mi w Polsce. Po powrocie z Australii nie
mógłbym nie zacząć od pogody; łatwo przyzwyczaić się do ciągłych wysokich temperatur
i sporadycznych opadów deszczu, jednocześnie zapominając o ciężarze zimowych butów
czy noszeniu na sobie kilku warstw ubrań. Dzięki temu życie w Australii na jednej z wielu
płaszczyzn staje się dla mnie bezproblemowe, gdyż wychodząc z domu, wiem, że niezależnie od warunków za oknem, wystarczy mi zwykły T-shirt, jeansy i lekkie buty. Chociaż
w przeszłości kilkukrotnie odwiedzałem ciepłe kraje w okresie polskiej zimy, to szok po
powrocie nigdy nie był tak duży, jak teraz. Co innego dwutygodniowa przerwa od mrozu,
a co innego przylot po prawie pół roku w innej strefie klimatycznej. Brrr!
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Pisząc bardziej poważnie, w Polsce cały czas boli mnie mniejsza otwartość społeczeństwa na
odmienność, powszechna nieuprzejmość w codziennych sytuacjach, nasilające się podziały
i rosnący brak zaufania. Nie zamierzam doszukiwać się przyczyn ani winowajców takiego
stanu rzeczy, bo nie to jest przedmiotem tego artykułu; chcę jedynie zwrócić uwagę na coś,
co rzuca mi się w oczy po każdorazowej wizycie w kraju. I tak, te rzeczy wyglądają inaczej za
granicą – szczególnie wśród pogodnych, otwartych i miłych mieszkańców Australii, których
wyluzowany styl bycia jest jednym z głównych czynników zachęcających do emigracji na
Antypody. Na tym polu polskie społeczeństwo nadal wymaga intensywnej pracy u podstaw
– wierzę, że kiedyś uda się to zmienić, a Polska stanie się bardziej otwarta i tolerancyjna.
Wszystko, co zawarłem w dwóch powyższych akapitach, nie jest jednak w stanie zepsuć mi
przyjemności z każdorazowego powrotu do kraju. Dlaczego? Powody dzielą się na te bardziej i mniej oczywiste. Do pierwszej grupy zaliczę znajomych, rodzinę, ulubione lokale,
miejsca i zajęcia, a także… polską kuchnię. Chociaż w Irlandii i Wielkiej Brytanii (a nawet
w Kanadzie!) byłem w stanie zaopatrzyć się w rodzime przysmaki, to nijak ma się to do pełnej lodówki w domu w Lublinie czy Warszawie, chleba z maleńkiej piekarni czy warzyw
kupowanych na Hali Mirowskiej. Moją barierą są dwa miesiące – chociaż uwielbiam kuchnię
z wielu zakątków świata, po tym czasie oddałbym wiele za domowy obiad w Polsce.
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Istotny jest też fakt, że każda wizyta w Polsce to dla mnie maraton spotkań
w Warszawie, Lublinie, Wrocławiu czy Krakowie, odnawiania starych znajomości,
a także nadrabiania projektów i pomysłów, którymi nie mogę zająć się, gdy przebywam za granicą. Moja percepcja polskiej rzeczywistości jest więc w pewnym
stopniu zaburzona; natłok ciekawych spraw i planów sprawia, że pobyt w kraju
przez jakiś czas jest czymś bardzo ekscytującym. Stabilność pojawia się po około
miesiącu, gdy zaczynam czuć, że ponownie się zadomawiam, przyzwyczajam
do otoczenia i ludzi, ponownie odwiedzam te same miejsca, a także powtarzam
pewne czynności. Wtedy też powraca chęć ponownego wyjazdu – na dłużej lub
krócej, bliżej lub dalej. Na obecnym etapie dłuższe funkcjonowanie w jednym
miejscu nie jest dla mnie stanem normalnym. I nie chodzi tu tylko o Polskę, w której spędziłem pierwsze 19 lat życia; po dwóch latach nudziłem się także w uwielbianym przeze mnie Dublinie. Być może to samo będę mógł napisać po powrocie
z Australii. Przemyślenia te są obecnie bardzo świeże, gdyż ponownie zbliżam się
do etapu stabilizacji w Polsce… i chęci ponownego opuszczenia kraju.
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Właśnie dlatego tytuł tego artykułu to „Wracać, ale czy wrócić?”. Pomimo tego, że
uwielbiam wracać do Polski, to prawdopodobnie nie byłbym w stanie wrócić tutaj
na stałe. Zasada ta tyczy się właściwie każdego innego miejsca, miasta czy kraju.
Daleko mi do myślenia o pozostaniu w jakimś punkcie na zawsze – mimo to, że
uwielbiam San Francisco, Londyn, Tokio czy Warszawę, w każdym wypadku wniosek jest taki sam. Czy jest w tym coś złego? W żadnym wypadku! Osobiście czuję,
że brak jednego miejsca, które mogę nazwać domem, motywuje mnie do jeszcze intensywniejszego odkrywania świata, a także podwaja moją chęć do pracy
i działania podczas każdej wizyty w Polsce. Mechanizm ten może działać różnie
w przypadku różnych ludzi. Wspólnym mianownikiem pozostaje kwestia znalezienia w sobie tego rodzaju motywacji, z której może wyniknąć wiele dobrego – dla
nas samych, dla naszych bliskich i dla otoczenia. Ja swoją znalazłem, a Ty?

t_szykulski
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LIFESTYLE MACUSERA
MONIKA GUTOWSKA I NORBERT CAŁA

PODUSZKI PLANTULE – CENA OD 65 PLN
O tym, jak sen ważny jest dla zdrowia, nie muszę pewnie nikogo
przekonywać. Co jednak zrobić, aby sen był spokojny i wydajny?
Z pomocą przychodzi nam tu natura i nie mam na myśli ziołowych
suplementów, a ziarna zbóż. Okazuje się, że poduszka wypełniona
na przykład organicznymi ziarnami orkiszu jest pomocna w zwalczaniu bólów reumatycznych, bólu głowy czy bezsenności. Działanie
takie mają tylko ziarna ekologiczne uprawniane, w tradycyjny sposób, bez użycia chemii, oprysków czy pestycydów. Poduszki do spania, podróżne, do siedzenia, wypełnione ekologicznymi ziarnami
gryki, orkiszu czy płaskurki znajdziemy w ofercie marki Plantule
Pillows. Założycielką jest Anna Bienias fascynująca się zdrowym trybem życia oraz wpływem ekologii na nasze zdrowie. Właśnie w trosce o zdrowie jej bliskich powstał pomysł na Plantule Pillows.

BLUZKI MOODWEAR – CENA BLUZKI 119 PLN,
MOODWEAR UNITS 19 PLN
Na szczęście wśród nas, ludzi, panuje bardzo duża różnorodność charakterologiczna. Jedni skrzętnie skrywają swoje uczucia, aby później w pieleszach
domowych dać im upust, inni epatują nimi na lewo i prawo, ogłaszając
wszem i wobec, co ich gryzie. Ta druga grupa jest zdecydowaniem grupa
docelową dla T-shirtów marki Moodwear by Jules, dających możliwość
wyrażenia siebie poprzez dopinane na rzepy moodwear units. Sposób jest
banalny i jak zwykle należało tylko na niego wpaść. Mianowicie, uzupełnieniem nadrukowanej części zdania jest element zamocowany z wykorzystaniem rzepa. Do wyboru jest około 90 przykładów, zarówno w języku
polskim, jak i angielskim. Napis „szkoda czasu na głupoty”, w bardzo prosty
sposób można zamienić na „szkoda czasu na pracę” i w ten sposób ten sam
T-shirt nabiera zupełnie innego charakteru. Sam krój bluzki jest prosty, tym
bardziej znaczenia nabiera to, co na niej widnieje.
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POJEMNIK NA SOKI – CENY OKOŁO 300 PLN
Bardzo lubię obserwować, jak jeden produkt generuje zapotrzebowanie na kolejne nowości,
które z pewnością nie należą do niezbędnych, ale pod wieloma względami urozmaicają i upiększają niekiedy szarą rzeczywistość. Zachwycił mnie pomysł na przechowywanie tłoczonych
soków dostępnych w foliowych opakowaniach z kranikiem. Standardowo dostępne są w kartonowych opakowaniach, których walory estetyczne nie są na wysokim poziomie. Potrzeba matką
wynalazków i tak powstał pomysł na drewniane opakowania. Nie nazywam ich pudełkami, bo
wyglądają o niebo lepiej. Takie małe domki, spełniające swoją funkcję zarówno pod względem
praktycznym, jak i estetycznym. Produkt warszawskiej marki Boksok jest projektowany na zamówienie przez polskich artystów, dla których oprócz designu ważna jest ekologia, jako że Boksok
może podlegać recyklingowi. Doskonała alternatywa dla kartonowego pudełka.
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PLECAK KNOMO HARPSDEN
– 439 PLN
Brytyjska firma Knomo znana jest ze
świetnych plecaków i toreb. Zazwyczaj
są to jednak produkty bardziej eleganckie niż sportowe. Plecak Harpsden jest
inny. Jest wykonany z czarnego lub
szarego nylonu z dodatkiem poliuretanu, co zapewnia mu wodoodporność.
Wszystkie kieszenie zamykane są również na wodoodporne suwaki. W środku
znajdziemy przegródkę na laptopa
o przekątnej do 14”, drugą na przykład
na iPada 9,7" oraz różne kieszenie i przegródki. Na zewnątrz mamy też kieszeń
na rzeczy najbardziej potrzebne. Jego
pojemność jest na tyle duża, że uda
się spakować w niego na weekendowy
wyjazd. Ergonomiczne plecy i regulowane ramiona sprawiają, że jego nosze-

ZEGAREK ALPINA EDYCJA LIMITOWANA
JERZY KUKUCZKA – CENA OD 5888 PLN
Firma Alpina, partner Polskiego Związku Alpinizmu,
przygotowała limitowany do 188 egzemplarzy zegarek upamiętniający słynnego polskiego taternika, alpinistę i himalaistę, Jerzego Kukuczkę. Jako baza został
użyty zegarek Alpiner 4 w stalowej kopercie o rozmiarze
44 mm. Jest antymagnetyczny, wodoszczelny do 300 m
i odporny na wstrząsy. Sercem jest mechanizm automatyczny AL-525. Na szarej tarczy umieszczono pomarańczowe akcenty, nawiązując do koloru ubrań, w których
Kukuczka wychodził w góry. W dolnej części tarczy
umieszczono biały podpis Jerzego Kukuczki, jego imię
i nazwisko oraz datę 1987. Oczywiście tarcza znajduje się
pod szafirowym szkłem. Na deklu znajdziemy grawer
prezentujący Kukuczkę na tle gór.

nie jest wyjątkowo komfortowe.

/ LIFESTYLE MACUSERA / Dla niego

OSŁONA KAMERY SAFE PACZ – CENA OD 15 PLN
Od jakiegoś czasu ludzie zakrywają kamery w laptopach, aby nikt ich nie podglądał. Może
się to wydawać przesadą, ale odkąd Mark Zuckerberg pokazał swojego laptopa z zaklejoną
kamerą, to wszyscy zaczęli się mocniej nad tym zastanawiać i robić jak on. Oczywiście najprościej zakleić kamerę taśmą, ale nie oszukujmy się, zaklejona kamera taśmą nie wygląda dobrze
na MacBooku. Tu przychodzi z pomocą Safe Pacz, czyli designerskie i spersonalizowane
nakładki ochronne na kamery. Mają formę klipsa zakładanego na obudowę laptopa i mogą
być praktycznie dowolnego koloru z inicjałami itp. Każdy Safe Pacz wydrukowany jest na specjalne zamówienie na drukarce 3D. Świetny pomysł na malutki prezent.
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MACBOOK PRO 13"

Z TOUCH BAREM - RECENZJA

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Przez ostatnie dwa tygodnie prowadziłem dziennik wrażeń z używania nowego
MacBooka Pro 13” z Touch Barem na łamach iMag Weekly – całą serię wpisów znajdziecie
tutaj – i mam już kilka przemyśleń na jego temat. Dobrych, złych oraz takich, na których
temat jeszcze nie podjąłem decyzji.
czytaj dalej

...

/ SPRZĘT / Apple AirPods

APPLE AIRPODS

NORBERT CAŁA

Słuchawki nigdy nie były dla Apple specjalnie ważnym produktem. W znanym
wszystkim Applowym freekom programie Mactracker nie ma o nich nawet wzmianki,
a jest na przykład o głośnikach, jakie Apple produkowało.
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Pierwsze klasyczne słuchawki Earbuds zostały zaprezentowane w październiku 2001 roku
wraz z pierwszym iPodem. Przez lata praktycznie wcale się nie zmieniały, nie licząc dodania
pilota zdalnego sterowania wraz z trzecią generacją iPoda oraz mikrofonu wraz z iPhone’em
3GS. Pierwszą dużą zmianą było wprowadzenie w 2008 roku słuchawek In-Ear, te jednak nie
były dodawane do urządzeń, a jedynie sprzedawane oddzielnie za 79 dolarów; co ciekawe,
są w sprzedaży nawet dziś i dokładnie w tej samej cenie. Nigdy nie zdobyły popularności.
Większym wydarzeniem było zaprezentowanie w 2012 roku razem z iPhone’em 5 nowych słuchawek „pierwszego montażu” EarPods. Te słuchawki doczekały się zmiany w 2016 roku, gdy złącze
mini Jack zastąpiono złączem Lightning. Przez ponad 15 lat mieliśmy więc jedynie cztery modele
słuchawek od Apple, śmiem jednak twierdzić, że

Przez ponad 15 lat mieliśmy więc jedynie
cztery modele słuchawek od Apple,
śmiem jednak twierdzić, że ten produkt
ukształtował Apple, jakim jest teraz.

ten produkt ukształtował Apple, jakim jest teraz. Za
sukces iPodów w dużej mierze odpowiedzialne są
właśnie białe słuchawki Earbuds. Słuchawki, które
stały się kultowe i występowały nawet w kampanii reklamowej Apple. Przed Earbuds słuchawki
douszne były zazwyczaj czarne; z iPodem dostaliśmy słuchawki białe, wszyscy, patrząc na nas na
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ulicy i widząc białe słuchawki, wiedzieli, że używamy iPoda, to nakręcało rozpoznawalność tego
produktu. Bez białych Earbudsów nie byłoby sukcesu iPoda, bez sukcesu iPoda nie byłoby sukcesu iPhone'a, a bez sukcesu iPhone'a nie byłoby Apple, jakie znamy. Może to spore uproszczenie, ale broni się na każdym polu.
W 2016 roku Apple zabija złącze mini Jack w iPhonie 7 i, oprócz EarPodsów ze złączem Lightning,
pokazuje bezprzewodowe słuchawki AirPods. Po opóźnieniach związanych z produkcją trafiają
one do sprzedaży i do mnie jako prezent na święta Bożego Narodzenia. Oczywiście są białe
i oczywiście wzbudzają bardzo dużo kontrowersji. Po pierwsze wyglądem, a po drugie wysoką
ceną.
Wygląd jest dość kontrowersyjny, bo wyglądają jak EarPodsy z odciętym kabelkiem. Pierwsze
wrażenie może być naprawdę dość szokujące. Ich kształt jest praktycznie dokładnie taki sam
jak EarPodsów. Są to słuchawki douszne, ale nie dokanałowe, (jedynie In-Ear spośród słuchawek
Apple były dokanałowe) – to ma swoje zalety i wady.
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Zalety to:
• mniejsze zmęczenie uszu w czasie używania,
• mniejsza izolacja od otoczenia (to z zależności
od sytuacji zaleta i wada),
• większa uniwersalność.
Wady to:
• mniejsza izolacja od otoczenia (to z zależności
od sytuacji wada i zaleta),
• gorsza precyzja dźwięku,
• gorsze trzymanie w uchu.
W przypadku AirPods łatwo sprawdzić, jak będą
się nam trzymały w uchu nawet bez ich używania, wystarczy wziąć EarPodsy i spróbować, jakie
te AirPodsy będą, tylko lepiej. Lepiej – nie mają
bowiem kabelka, który je ciągnie i wyciąga z ucha.
Ja jestem w grupie szczęśliwców. Mnie się trzymają
idealnie. To jednocześnie pierwsze słuchawki, których mogę bezproblemowo używać na siłowni. Nie
męczą ucha, nie wypadają, nie izolują zupełnie od
otoczenia, a zupełny brak kabelka jest czymś absolutnie wspaniałym. Po kilku dniach spędzonych ze
słuchawkami w uszach nie miałem z nimi absolutnie żadnych problemów związanych z wypadaniem
z uszu. Ale tak jak zaznaczyłem: u Was może być

W przypadku AirPods łatwo
sprawdzić, jak będą się nam
trzymały w uchu nawet bez
ich używania, wystarczy wziąć
EarPodsy i spróbować, jakie te
AirPodsy będą, tylko lepiej.

zupełnie inaczej, to bardzo indywidualna sprawa
związana z kształtem małżowiny usznej.
AirPodsy są dostarczane razem z etui, w którym
je przechowujemy. Etui przypomina i wielkością, i kształtem opakowanie na nić dentystyczną.
W sumie to jest to coś więcej niż etui, ponieważ służy również za ładowarkę do słuchawek.
Automatycznie po włożeniu słuchawek do środka
zaczynają się ładować. Co jeszcze ciekawsze jest
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też to powerbank do AirPodsów. Ma wbudowany akumulator, który pozwoli naładować nasze
słuchawki i wydłużyć ich czas pracy do 24 godzin; na jednym ładowaniu potrafią grać przez 5
godzin. Bardzo szybko się też ładują – w 15 minut potrafią zgromadzić energię pozwalającą na
3 godziny pracy. Te wartości podaje producent, z moich testów wynika, że ogólnie się zgadzają,
nie zauważyłem odchyleń większych niż 5% od wymienionych wartości. Do słuchawek dołączono kabel USB-A -> Lightning, ale oczywiście możemy je ładować takim samym kabelkiem,
który dostajemy z iPhone'em lub iPadem. Słuchawki w pokrowcu są przytrzymywane magnetycznie i w ten sam sposób też zamykane jest etui.
Na stronie z technicznym opisem słuchawek słowo Bluetooth wymienione jest tylko
raz, drobnym drukiem na końcu. Cały czas
przewija się za to określenie „procesor W1”.
To właśnie on jest odpowiedzialny za połączenie bezprzewodowe słuchawek z naszym
urządzeniem. On ma też znacznie je ułatwiać
i czynić bezproblemowym. AirPodsy możecie
też podłączyć do dowolnego telefonu z łącznością Bluetooth (bez problemu używałem
ich z Honorem 8), ale tylko z iPhone'ami oraz

Po wyjęciu słuchawek z pudełka
i otworzeniu pokrowca pojawi się
nam na ekranie iPhone'a monit
z prośbą o sparowanie słuchawek
z naszymi urządzeniami. Wystarczy
nacisnąć „połącz” i tyle.
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iPadami – i to nie wszystkimi, bo od iPhone’a 5 w górę – będziecie mogli się cieszyć z dobrodziejstw W1. Co więc zyskujemy dzięki temu procesorowi W1, który jest swoistą nakładką na
Bluetooth 4 lub może zwiastunem Bluetooth 5? Zyskujemy ogromną wygodę użytkowania. Po
wyjęciu słuchawek z pudełka i otworzeniu pokrowca pojawi się nam na ekranie iPhone'a monit
z prośbą o sparowanie słuchawek z naszymi urządzeniami. Wystarczy nacisnąć „połącz” i tyle.
W jednej chwili słuchawki sparują się nam ze wszystkimi naszymi urządzeniami, które są zalogowane do naszego iCloud i oczywiście zgodne z nimi. Oprócz iPhone'a dotyczy to także Apple
Watcha oraz komputerów Mac. I tak możecie zabrać na bieganie sam Apple Watch z wgraną
muzyką i słuchać jej na AirPods. Gdy już słuchawki mamy sparowane z naszym urządzeniem, to
każdorazowe otworzenie etui wywołuje na ekranie iPhone'a okienko z informacją o stanie naładowania każdej ze słuchawek oraz baterii w etui. Takie podłączenie pod wiele urządzeń naraz
pozwala też na bardzo łatwe przełączanie się między źródłami. Jeśli słuchamy muzyki na iPhonie i wybierzemy AirPodsy jako wyjście dźwięku w komputerze, to automatycznie przełączy on
dźwięk na słuchawki. Przełączenie trwa od około 5 do 10 sekund. Nie do końca wiem, od czego
zależny jest ten dłuższy lub krótszy czas. Działa jednak zawsze. AirPodsy wyposażono w akcele-
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rometry, dzięki temu po wyjęciu z uszu automatycznie pauzowane jest odtwarzanie dźwięków
w urządzeniu, z którym ich używamy. Po włożeniu do uszu z powrotem słuchawki się łączą
automatycznie, o czym informuje nas sygnał
dźwiękowy. AirPodsy mają też mikrofony do
prowadzenia rozmów telefonicznych. Każda
słuchawka ma swój mikrofon i każda może być
używana oddzielnie. Czyli nieważnie, czy włożymy prawą, czy lewą do ucha będziemy mogli
prowadzić rozmowy. Dzięki akcelerometrowi
słuchawki potrafią też wykryć, czy słuchamy
muzyki, czy rozmawiamy przez telefon i wyciszyć szumy otoczenia w trakcie rozmowy. Działa
to dość dobrze; moi rozmówcy twierdzili, że
słychać mnie, jakbym rozmawiał z zestawu głośnomówiącego w samochodzie, nawet gdy
byłem w centrum handlowym. W centrum handlowym zmierzyłem się też z problemem, jaki
podobno opóźniał rynkową premierę słuchawek, a mianowicie z rozłączaniem ich w czasie
pracy. Centrum handlowe to doskonałe miejsce
do takich testów, dużo ludzi, dużo zakłóceń i…
i nic. Zero zrywania, w moim przypadku nie zdarzyło się to ani razu.
Bardzo pozytywnie zaskoczył mnie też zasięg
działania. Z większością bezprzewodowych słuchawek, poza tymi z wyższej półki, mam problem, kiedy wychodzę z domu na ogródek,
zazwyczaj wtedy rwie mi odtwarzanie. W przypadku AirPodsów zasięg ten był wystarczający.
W moim przypadku miałem około 20 metrów,
a po drodze ścianę i dwie pary drzwi. W takim
układzie wszystko działało nadal stabilnie.
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Największym minusem w użytkowaniu AirPodsów jest praktycznie brak sterowania odtwarzaniem za pomocą słuchawek. Reagują jedynie na pojedynczy dotyk słuchawki, który może
działać na dwa sposoby. Pauzować odtwarzanie lub uruchamiać Siri. Nie ma możliwości zmiany
utworu, nie mówiąc już o głośniej i ciszej. Mam nadzieje, że jakaś aktualizacja oprogramowania
da tych możliwości odrobinę więcej. Technicznie jest to możliwe.

Słuchawki Apple zawsze grały w dość charakterystyczny sposób, który niektórym pasuje,
a innym nie. Z dźwiękiem już tak jest, jak z resztą z każdą inną dziedziną, w której liczą się
subiektywne odczucia, że nie wszystkim wszystko się tak samo podobna. Ja za dźwiękiem słuchawek Apple nie przepadam i na pewno nie powiedziałbym, że mają referencyjne brzmienie.
Ale nie mają też bardzo złego. AirPodsy grają dość podobnie do standardowych EarPodsów,
ale tych ze złączem Lightning. Od tych ze złączem mini Jack grają na pewno pełniej. Zresztą
od tych z Lightning też, ale tu różnica jest dużo bardziej subtelna. Najwięcej do zarzucenia
mam tonom niskim. Niestety otwarta konstrukcja słuchawek dousznych nie pozostawia zbyt
wielkich możliwości na produkcję mięsistego basu, którego w AirPodsach bardzo brakuje.
Zdecydowanie najlepiej jest w środku dźwięku, nie ma tu nic, co mogłoby przeszkadzać, jest
dynamika, jest czytelność, jest szczegółowość. Dlatego tak dobrze nadają się na przykład do
słuchania podcastów lub oglądania filmów. Bardzo dobrze wypadają też tony wysokie, które to
właśnie mocno się poprawiły względem Earpodsów ze złączem mini Jack. AirPodsy to dźwiękowo doskonałe słuchawki codziennego użytku. Jeśli potrzebujecie słuchawek tylko do muzyki,
poszukajcie innego modelu, najlepiej dokanałowego.
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Trzeba zwrócić jeszcze uwagę na jedną sprawę związaną po części z jakością dźwięku lub
raczej bez dźwięku. Być może zauważyliście, korzystając ze słuchawek bezprzewodowych, że
w momencie, kiedy są aktywne, ale nie dociera do nich żaden sygnał, to emitują szum ze wzmacniacza. Czyli po prostu słychać w nich lekkie syczenie. AirPodsy wycinają ten szum i gdy mamy je
w uszach, a muzyka nie gra, to nie wydobywa się z nich żaden nawet najcichszy dźwięk.
Dochodząc do podsumowania – mogłoby ono w sumie zawrzeć się w jednym zadaniu:
„Najlepsze uniwersalne słuchawki, jakich używałem”. Nie ma w tym cienia przesady. Może nie
grają najlepiej z testowanych przeze mnie słuchawek, ale grają na tyle dobrze, że mi nie przeszkadza ich dźwięk. Są przy tym całkowicie magiczne, jeśli chodzi o użytkowanie, połączenie z telefonem i całą tę otoczkę, za którą jest odpowiedzialny procesor W1 oraz etui z baterią.
Dawno żaden produkt nie zrobił na mnie tak pozytywnego i miłego wrażenia, jak właśnie
AirPodsy. Uważam też, że są w 100% warte swojej ceny, czyli 779 złotych. Na rynku praktycznie
nie ma innego podobnego produktu, nie ma więc z czym ich porównywać. Jedyna podobna
konstrukcja, którą możecie kupić, to Samsung Gear IconX, kosztują 100 złotych drożej i wytrzymują trzy razy krócej na baterii.
PS. Słyszałem wiele głosów osób mówiących, że na pewno szybko by zgubili słuchawki bez kabla.
Ja mam na to swój sposób: kiedyś cały czas gubiłem okulary przeciwsłoneczne lub je nieustannie
niszczyłem. Wiecie, co spowodowało, że przestałem? Kupiłem drogie i teraz o nie dbam.
Ocena iMagazine:

norbertcala
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BOWERS & WILKINS
– P7 WIRELESS

JAROSŁAW CAŁA

Kiedy pojawiła się pierwsza informacja o nadchodzącym modelu rewelacyjnych
słuchawek P7, które stają się bezprzewodowe, od razu wiedziałem, że muszą trafić na
moją głowę.
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Dlaczego? Z dwóch powodów. Po pierwsze testowałem poprzednią wersję słuchawek i bardzo
pozytywnie zapisały się w mojej pamięci. Drugi powód jest bardziej interesujący. Jestem niezwykle ciekawy, jak Bowers & Wilkins poradził sobie z tym, od czego tak długo stronił. Chodzi
o ciągle poruszany temat bezprzewodowości, która ma tak duży wpływ na jakość dźwięku.
Z jednej strony świat technologii dąży do całkowitego pozbycia się niewygodnych przewodów, ale z drugiej strony każdy, kto ponad wszystko ceni sobie najwyższą jakość dźwięku, wie,
że pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć. Na ten moment nie ma technologii, która mogłaby
bezprzewodowo przenieść dźwięk lepiej, niż robi to stary, poczciwy przewód. Dobrze wiedzą
to osoby z Bowers & Wilkins i dlatego tak długo
musieliśmy czekać na pierwsze słuchawki tej firmy,

Konstrukcyjnie okazało się, że w P7 nie
ma co poprawiać. Strasznie lubię takie
podejście do tematu, to odważny
krok, bo zawsze trzeba liczyć się
z opinią, że poszli na łatwiznę.

które zostały wyposażone w najpopularniejszy
bezprzewodowy moduł Bluetooth. Tym modelem był mniejszy brat P7, czyli konstrukcja P5.
Można powiedzieć, że w pewnym sensie, to realia
świata audio „wymusiły” na B&W wypuszczenie na
rynek słuchawek bezprzewodowych. Konkurencja
już dawno produkowała tego rodzaju słuchawki
i brytyjski producent nie mógł sobie pozwolić
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na pozostanie w tyle. W tym momencie należy
przypomnieć ciągle powtarzane hasło Bowers &
Wilkins: „Najlepszy głośnik to nie ten, który daje
najwięcej, lecz ten, który zabiera najmniej”. To
obrazuje, jak bardzo włodarze firmy musieli zacisnąć zęby przed wypuszczeniem bezprzewodowej konstrukcji, która, jak wiemy, zabiera sporo.
Kolejnym ciosem dla inżynierów B&W była konieczność wyposażenia w Bluetooth swojego flagowego
modelu, najlepszych słuchawek P7. Taka sytuacja
musiała się w końcu wydarzyć. Wszystkie znaki na
technologicznym niebie wskazują wyraźny koniec
przewodowych rozwiązań. Nie będę ukrywał, że
nie jestem fanem tego rozwiązania, ponieważ
w kwestii dźwięków nie ma dla mnie kompromisów. Mam wrażenie, że jeśli przewód ważyłby 18
kilogramów i byłby drutem kolczastym, ale mimo
wszystko jakość dźwięku byłaby wyższa, to jakoś
bym się przemęczył.
Teraz już wiecie, dlaczego tak bardzo chciałem przetestować nowy model P7 Wireless. Ciekawość mnie
zżerała, jak B&W poradziła sobie z tym trudnym
tematem, jakim jest „Wireless” w swoim flagowcu.
Na początku od razu wyjaśnię najważniejszą kwestię – oczywiście w pudełku znajdziemy klasyczny
przewód i nic nie stoi na przeszkodzenie podarowania sobie funkcji Bluetooth. Tylko nie w tym
rzecz, bo skoro ona istnieje, to trzeba ją dobrze
sprawdzić. Kto wie, może to B&W przekona mnie
do słuchawek bezprzewodowych. Konstrukcyjnie
okazało się, że w P7 nie ma co poprawiać. Strasznie
lubię takie podejście do tematu, to odważny krok,
bo zawsze trzeba liczyć się z opinią, że poszli na
łatwiznę. Dodali Bluetooth, podwyższyli cenę i tyle.
Ja natomiast uważam, że budowa i rozwiązania
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modelu P7 są idealne i nie ma co na siłę zmieniać. Przecież zwycięskiego składu się nie zmienia,
prawda? Wielkim plusem P7 jest ich mobilność. Mimo dużych, wygodnych nauszników i w pełni
zamkniętej konstrukcji, te słuchawki świetnie sprawdzają się w podróży, a to rzadkość na rynku.
Wszystko za sprawą cudownego mechanizmu składania słuchawek, w tej kwestii Bowers &
Wilkins nie ma sobie równych. Nie jestem w stanie wyobrazić sobie lepszego rozwiązania, jest to
absolutne wyciągnięcie maksymalnej ergonomii. Składanie, rozkładanie i regulacja nauszników
sprawiają tyle radości, że możemy to traktować jak terapię uspokajającą podczas ciężkiego dnia
w pracy. Kolejnym elementem, dzięki któremu aż chce się wyjechać gdzieś z P7, jest niesamowity
pokrowiec na słuchawki. Ładniejszego i lepiej wykonanego pokrowca na słuchawki chyba nie
widziałem. Materiał, uszycie i pomysłowość – trzy cechy, które wpłynęły na moje wcześniejsze
zdanie. Moja żona powiedziała, że powinien w środku mieć pasek, a wtedy mogłaby go zabrać
na jakąś imprezę, posłużyłby jako tzw. kopertówka. Trzeba przyznać, że to spory komplement
z ust kobiety. W kwestii użytych materiałów mógłbym jeszcze sporo napisać à propos samych
słuchawek, ale to już było. Rozpisywałem i zachwycałem się na ten temat, przy okazji opisywania
poprzednika. Krótko mówiąc, najwyższa jakość i dbałość o każdy szczegół. Dlatego to kolejny
powód, aby stwierdzić, że nie było co zmieniać w konstrukcji. Chociaż, chwilę, byłbym zapomniał
o delikatnych zmianach w prawym nauszniku. Na nim znajdziemy centrum sterowania oparte na
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czterech przyciskach, które zostały umieszczone najdyskretniej, jak się tylko dało. Szanuję takie
podejście. Na prawym nauszniku znajduje się również złącze USB ładowania baterii.
W tym momencie właśnie uświadomiłem sobie jeden niesamowicie ważny fakt. Zapomniałem,
że to nie są standardowe P7, tylko wersja bezprzewodowa, która ma baterie i dodatkowe
moduły, co powinno oznaczać zmianę wagi. Kompletnie tego nie zauważyłem! Trudno odczuć
zaledwie 33 gramy różnicy, dla mnie to wynik z kosmosu i chylę czoła przed inżynierami B&W.
Tym bardziej że wspomniana wcześniej bateria wystarczy nam na 17 godzin czystej radości ze
słuchania muzyki. Pod warunkiem, że jest ona świetnie nagrana, bo P7 Wireless brzydzi się lekkimi plikami. Liczą się tylko i wyłącznie te bezstratne.

Zanim przejdę do dźwięku, muszę Wam napisać o tym, jak zbierałem szczękę z podłogi po
użyciu nielubianego przeze mnie Bluetootha. Oczywiście połączenie wiązało się z tak trudną
czynnością, jak oddychanie. Uwierzcie mi, prościej się już nie da. Wtedy zaczęły się spacery
po domu, a zamykanie drzwi w poszczególnych pokojach na nic się zdało. Ściany również nie
były przeszkodą, a słuchawki bez żadnego zacięcia przekazywały dźwięk, nie tracąc przy tym
wysokiej jakości. Pokonał je dopiero sufit i dobre 15–20 metrów. Nigdy czegoś podobnego
w przypadku bezprzewodowych słuchawek nie przeżyłem. Najlepsze jest to, że po jakimś czasie odsłuchu zapomniałem o przewodzie. A niech mnie! Załatwili mnie, było tak wygodnie, tak
przyjemnie, a i dźwięk na bardzo zadowalającym poziomie. Gdzie się podziały moje ideały, to
niemożliwe, przecież to tylko jakiś Bluetooth – pomyślałem. Jasne, że się tak szybko nie pod-
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dałem i podłączyłem w końcu słuchawki przewodem. Żeby im jeszcze bardziej dopiec i udowodnić swoją rację, to podłączyłem dodatkowo wzmacniacz słuchawkowy. Wygrałem, finalnie
opleciony trzymetrowym przewodem mogłem stanąć na najwyższym miejscu podium. Jednak
na mojej twarzy rysował się uśmiech sportowca, który jest świadomy wygranej z pomocą
dopingu. Gdzieś w środku czułem, jak nadchodzi przyszłość i koniec rozwiązań przewodowych. Różnica jest już zbyt mała, aby przekonać większość do mniej wygodnych rozwiązań.
Tym modelem Bowers & Wilkins zrobił ogromny krok i wykonał niewiarygodną robotę. Nadal
możemy odczuć różnicę w dynamice, która po kablu jest w tych słuchawkach świetna. Czuję
też w wyższych częstotliwościach małe braki, być może traci trochę środek. Jednak największym zaskoczeniem jest dół, w którym niezwykle trudno doszukać się jakichś słabych punktów.
Niestety, nie mam już w domu starszego modelu P7, ale mam wrażenie, że B&W osiągnął taki
sam poziom jakości dźwięku bezprzewodowo, co na przewodzie w P7. Dla mnie jest to wynik
niesamowity i bez wątpienia są to najlepsze bezprzewodowe słuchawki, z jakimi miałem do
czynienia. Jeszcze nigdy słuchawki nie były tak blisko perfekcji pod każdym względem. Mówię
tu o dizajnie, jakości wykonania, mobilności i jakości dźwięku zarówno na przewodzie, jak i bez
niego. Mistrzostwo świata, które docenione zostaje maksymalną oceną iMagazine.

calamuzyka

Bowers & Wilkins 				
- P7 Wireless
Dane techniczne:
• Przetworniki: 2 x 40 mm,
pełnozakresowe
• Pasmo przenoszenia: 10 Hz – 20 kHz
• Impedancja: 22 Ω
• Zniekształcenia: <0,3%
• Czułość: 111 dB
• Maksymalna moc wejściowa: 50 mW
• Wejścia: 3,5 mm stereo Jack
• Bluetooth: v4.2, Class 2 Kodeki
• Bluetooth: atpX (standardowe
opóźnienie)
• Akumulator: 370 mAh (nominalnie)
litowo-polimerowy
• Masa: 323 g
Cena: 1 799 PLN
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PHILIPS FLITE EVERLITE

PAWEŁ HAĆ

Philips od strony audio jest kojarzony przede wszystkim z serią Fidelio, czyli wyższą
półką zarówno jakościową, jak i cenową. Tymczasem w ofercie firmy pojawiła się nowa,
równie zaskakująca rodzina produktów.
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Ostatnie tanie i dobre słuchawki, których używałem, to legendarne Koss Porta Pro. Choć ich
wygląd nie zmienił się od lat, to brzmienie jest stale poprawiane, co dotąd pozwala utrzymywać się im na rynku. Lekka, prosta konstrukcja z regulowanymi nausznikami czyni je
bardzo wygodnymi, niezależnie od tego, jak długo mamy je ma głowie. Philips może im
mocno zagrozić – zaprezentowana w tym roku seria Flite nie dość, że nie kosztuje wiele, to
dodatkowo cechuje się niesamowicie niską wagą i świetnym dźwiękiem mogącym z powodzeniem konkurować z produktami pozycjonowanymi cenowo znacznie wyżej. Testowany
model Everlite to proste słuchawki nauszne ze składanym pałąkiem i symetrycznym przewodem zakończonym kątową wtyczką. W dobie słuchawek Bluetooth rozwiązanie to przywodzi na myśl przynajmniej ubiegłą dekadę, niewątpliwie jednak ma swój urok i nie wymaga
regularnego ładowania kolejnego urządzenia.
Konstrukcja Everlite, choć wydaje się klasyczna, jest doskonale przemyślana. Całe słuchawki
są niezwykle lekkie, bo najzwyczajniej w świecie pozbyto się z nich wszystkich zbędnych
elementów (skojarzenie z jedną z ostatnich scen „Marsjanina” jest jak najbardziej na miejscu). Pałąk jest bardzo cienki, zrobiono go z metalu otoczonego plastikowymi elementami,
nauszniki natomiast są niezwykle płaskie, a ich wnętrze ukazuje… pustkę. Początkowo robią
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wrażenie, jakby wewnątrz brakowało
jeszcze jakiegoś elementu, na przykład
membrany, tymczasem została ona
spłaszczona i zamontowana niemal przy
samej obudowie zewnętrznej. Gąbki
nauszników nie są szczególnie grube, ale
i nie muszą takie być – z racji minimalnej wagi słuchawki nie opierają się aż tak
mocno na uszach. Do nausznika mieści
się swobodnie cała małżowina, a gąbki
przylegające do głowy całkiem nieźle
wyciszają otoczenie. Odchudzeniu uległ
nawet kabel, ma płaski profil i wydaje się
dość delikatny. Na nim umieszczono pilot
z pojedynczym przyciskiem i mikrofonem. Użyte materiały wydają się dobrej
jakości, choć mam zastrzeżenia co do
pokryw nauszników – plastik, z którego
je zrobiono, nie wydaje się zbyt delikatny,
ale wygląda odrobinę… tanio.
Po złożeniu nauszników Everlite stają się
tak płaskie, że bez najmniejszego problemu
mieszczą się nawet w mniejszych kieszeniach. Można o nich zupełnie zapomnieć,
czego miałem już okazję doświadczyć. Są
na tyle lekkie, że wysiadając z samolotu,
byłem przekonany, że je tam zostawiłem,
tymczasem miałem je w podręcznej tor-

Całe słuchawki są niezwykle lekkie,
bo najzwyczajniej w świecie
pozbyto się z nich wszystkich
zbędnych elementów

bie, służącej mi głównie do noszenia iPada.
Samolot to zresztą dla nich idealne miejsce:
nie trzeba ich ładować, wyciszają z grubsza otoczenie (choć oczywiście pisku dzieci
w rzędzie obok nijak nie zagłuszą), a dzięki
mini Jackowi można podpiąć je do samolotowych multimediów.
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Drugim takim miejscem jest salon, zwłaszcza jeśli gracie. Korzystałem z nich podłączonych
do pada PS4 do grania w Wiedźmina oraz Call of Duty (głównie multiplayer). Pozwoliły mi się
zarówno wsłuchać w doskonałe udźwiękowienie gry o Geralcie, jak i nie zagubić się w błyskawicznym tempie rozgrywki Infinite Warfare – wszystko dzięki świetnemu oddawaniu
przestrzeni, a także wybitnemu wręcz (jak na tę półkę) brzmieniu. Nie spodziewałem się tylu
detali i tak dobrej dynamiki średnich i wysokich tonów, bas również jest, choć nie za mocny,
może odrobinę za miękki. Co istotniejsze, nie znalazłem absolutnie niczego, co psułoby
ogólny odbiór dźwięku – Everlite to bardzo wyważone słuchawki, sprawujące się tak samo
dobrze praktycznie wszędzie.
Większość słuchawek w cenie oscylującej około 100–150 złotych nie oferuje zbyt wiele.
Owszem, zdarzają się wyjątki, a Everlite jest jednym z nich. Fakt, widać, że oszczędzano
trochę na materiałach, odchudzenie konstrukcji spowodowało jednak, że na głowie są po
prostu niezauważalne. W parze z lekkością idzie też jakość dźwięku, która jest wręcz zniewalająca jak na tę półkę cenową, a pod względem przestrzeni mogą z powodzeniem konkurować ze znacznie droższymi modelami. Kabel co prawda sprawia, że mobilne używanie nie
jest aż tak wygodne, ale w podróży czy w domu sprawdzają się świetnie.

pawelhac
Philips Flite 		
Everlite
• Design: 4,5/6
• Jakość wykonania: 4/6
• Oprogramowanie: n/d
• Wydajność: 5/6
Plusy:
• bardzo lekkie
• szeroka scena
• cena
Minusy:
• przeciętnej jakości plastik
na nausznikach
• kątowa wtyczka
Cena: około 25 EUR
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XIAOMI MI5

– MACUSER NA ANDROIDZIE

DOMINIK ŁADA

Piekło zamarzło. Przesiadłem się na Androida. Tymczasowo. W sumie były to aż trzy
tygodnie, ale taki reset był dla mnie bardzo ciekawy i niestety konieczny.
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Mój iPhone 6S Plus został dotknięty problemem z baterią, do tego doszły inne, jakieś
poboczne kwestie i pozostało mi tylko jedno wyjście – serwis. Co ma zrobić człowiek w dzisiejszych czasach bez telefonu? Musiałem zorganizować sobie jakiś zastępczy sprzęt. Może
to dobry moment na spróbowanie czegoś nowego? Wybór padł na... Xiaomi Mi5.
Jak się zaraz dowiecie, wybór nie był przypadkowy. Ale po kolei.
Nie będzie to recenzja. Jeśli chcecie przeczytać recenzję, to odsyłam Was do tekstu Maćka
Skrzypczaka, który znajdziecie na naszej stronie www. Ja chciałem podzielić się z Wami
moimi spostrzeżeniami i przemyśleniami jako osoby, która z wyboru i przyzwyczajenia jest
macuserem. iOSowcem.
Pewnie wielu z Was zapyta, dlaczego nie zaopatrzyłem się w innego iPhone’a? Osobiście mam,

Wygląd, ekran, śliski tył, USB-C, Jack,

owszem, ale tylko piątkę. Nawet nie 5S. Nikt ze
znajomych jakoś nie miał „wolnej” nowszej sztuki.
Dodatkowo nigdy nie miałem okazji poużywać
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Androida. Tak dłużej, na co dzień. To była jedyna, niepowtarzalna okazja dla mnie, żeby
sprawdzić, jak to jest po drugiej stronie i czy można żyć bez iPhone’a.
Jest pewne stare chińskie przysłowie – „obyś żył w ciekawych czasach”. Idealnie ono
odzwierciedla to, co się ostatnio dzieje. Nie mówię oczywiście o sytuacji politycznej, jaka
panuje dookoła..., ale o sytuacji w IT. Nie oszukujmy się: praktycznie niezależnie z jakiego
urządzenia korzystamy, mamy w tej chwili te same programy i usługi, no, może poza kilkoma
wyjątkami. I właśnie te wyjątki w tym momencie różnicują ekosystemy. Bo sam wygląd systemu, jak udowadnia Xiaomi za sprawą MIUI, swojej nakładki na Androida, w zasadzie niewiele odróżnia ich od iOS. I właśnie to mnie przekonało – czułem się z Mi5 jak ryba w wodzie.
Paradoks... chciałem poużywać Androida, a i tak wybrałem takiego, który najbardziej przypominał iOS.
Xiaomi niedawno pojawiło się oficjalne na polskim rynku. Do tej pory można było je sprowadzać na własną rękę z Chin, ale nie było na niego normalnej gwarancji, w zasadzie żadnej, no i podobnie jak to było za czasów pierwszego iPhone’a, trzeba było się mocno
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nagimnastykować, aby zaczął „normalnie” działać w Polsce: rootować, wgrywać
specjalną wersję systemu itp. Z modelami
z polskiej dystrybucji nie mamy tego problemu. Wszystko działa „out of the box”.
Uruchamiamy i... mamy system, który
łudząco przypomina iOS. Nie mamy „app
drawera” znanego z innych Androidów,
tylko takie same ekrany, z bardzo podobnymi ikonami i folderami – zupełnie jak
w iOS. Są nawet dokładnie takie same czerwone „bąbelki” z liczbą powiadomień na
ikonach aplikacji. To, co odróżnia ten sprzęt
od iOS, to obecność na górze paska Google,
ale… można go wyłączyć.
Xiaomi Mi5 jest flagowcem. Jak przystało
na tego typu urządzenie, jest on wykonany
z najlepszych materiałów oraz wyposażony
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w najlepsze funkcje. Jak każdy macuser niespecjalnie jestem zainteresowany ilością RAM-u,
rdzeni itp. Mnie interesuje, aby wszystko działało dobrze i szybko, i do tego ładnie wyglądało. I tu jest tak, jak mnie Apple przyzwyczaiło – wszystko świetnie i sprawnie działa. Zresztą
Xiaomi niespecjalnie się kryje z tym, że największym wzorem dla nich jest właśnie Apple.
Mi5 wyposażony jest w złącze USB-C, które w połączeniu z odpowiednim kablem oraz
odpowiednią ładowarką wykorzystuje Qualcommowski system Quick Charge 3.0. Jest to coś
niesamowitego. W około 45 minut byłem w stanie naładować telefon od 15% do 100%. Do
szybkiego ładowania używałem ładowarki AUKEY 2xUSB QC3.0 35W oraz kabla AUKEY

USB3.0 5 Gbps. Na dołączonej w zestawie ładowarce i kablu ładowanie trwało dłużej. Co
ciekawe, Xiaomi, choć tak się wzoruje na Apple, to nie zdecydowało się zrezygnować ze złą-

cza Jack.
Ekran Mi5 jest w rozmiarze 5,15". Jest to minimalnie mniej od iPhone’a 6S/7 Plus (5,5"), ale
sporo więcej niż w iPhonie 6S/7 (4,7"). Przy ogólnie sporo mniejszych gabarytach od Plusa,
posiadanie prawie takiego samego ekranu jest bardzo wygodne. Serio, bardzo czekam na
następcę siódemki i liczę, że Apple pokaże, że też potrafi. Xiaomi Mi5 jest praktycznie takich
samych gabarytów jak iPhone 6S/7. Przy okazji
bateria starcza na prawie całe dwa dni normalnego
używania. Świetny wynik.
Wielkim minusem Xiaomi Mi5 jest jego szklany tył.
Choć jest śliczny i perfekcyjnie wykonany, to jest
bardzo, ale to bardzo śliski. Telefon autentycznie
sam się przesuwa po stole, gdy ten jest źle wypo-

Android już nie jest
taki straszny, jak jeszcze
niedawno. Bardzo dużo się
pozmieniało na plus.
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ziomowany. Przez trzy tygodnie użytkowania
spadł mi więcej razy na ziemię niż wszystkie iPhone’y, jakie miałem przez ostatnich dziewięć lat.
Całe szczęście nie zbił się, bo zarówno na tyle, jak
i na ekranie, jest Gorilla Glass 4. Telefon jest mimo
śliskości bardzo wygodny, bardzo dobrze leży
w dłoni i jest lekki, nawet pomimo swojej dość
sporej baterii – 3000mAh.
Jestem przyzwyczajony do TouchID. W Xiaomi
Mi5 czytnik linii papilarnych jest bardzo szybki
i działa praktycznie bezbłędnie. To już nie są te
czasy, gdy w Androidach trzeba było pociągać
palcem po czytniku, a system zapamiętywał tylko
trzy odciski. Teraz jest dokładnie tak jak w iOS.
Szybko i bezpiecznie.
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Absolutnym „killerficzerem” jest Android Pay. Możliwość płacenia telefonem jest genialna.
Zazdroszczę użytkownikom z innych krajów, gdzie dostępny jest Apple Pay. Nie mogę się go już
doczekać, tymczasem mogę w Polsce, jako szóstym rynku na świecie, płacić Android Pay. Tak
się do tego przyzwyczaiłem, że gdy wróciłem do iPhone’a, jedną z pierwszych rzeczy, na której
się złapałem w sklepie, była chęć zapłacenia telefonem... Niestety, nie mogłem, a nie miałem ze
sobą portfela. Możecie sobie wyobrazić zarówno moje wkurzenie, jak i miny ludzi w kolejce…
W Xiaomi Mi5 spodobały mi się jeszcze dwie rzeczy – pukanie w ekran, aby go „obudzić”
oraz dioda powiadomień. Podnoszenie iPhone’a jest ok, ale czasem wygodniej jest puknąć,
niż ruszać ręką. Natomiast druga kwestia, dioda, to mój fetysz… jeszcze z czasów Ericssona.
Podsumowując, muszę powiedzieć, że to już nie jest ten sam Android, co jeszcze jakiś czas
temu. Wersja 6.0 jest bardzo przyzwoita, a w połączeniu z sensownym sprzętem, czyli np.
Xiaomi Mi5, może być bardzo wygodnym narzędziem pracy i zabawy. Przez ten prawie miesiąc w zasadzie nie brakowało mi specjalnie jakichś funkcji z iPhone’a, no może poza iMessage i iBooks, bo Apple Music działa świetnie.

dominiklada
Xiaomi Mi5

		

Specyfikacja na www
Plusy:
• Wygląd i jakość wykonania
• waga
• wytrzymała bateria
i szybkie ładowanie
• nakładka MIUI
• wejście Jack
• możliwość korzystania
w Polsce z Android Pay
• cena
Minusy:
• bardzo, bardzo śliski tył
• brak słuchawek w zestawie
Cena: 1799 PLN
Dystrybucja w Polsce:
ABC Data S.A.
Dostępny np. w X-kom.pl
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NETATMO PRESENCE

NORBERT CAŁA

Netatmo to jedna z moich ulubionych firm. Ich sztandarowy produkt, czyli stacja
pogodowa, to już klasyka sama w sobie. Mniej więcej rok temu na rynku pojawiła się
ich pierwsza kamera do monitoringu domu. Testowałem ją w sierpniowym numerze
iMagazine. Kamera Netatmo Welcome podchodziła do zagadnienia monitoringu w inny
sposób niż pozostałe kamery dostępne na rynku. Natatmo Presence kontynuuje tę linię.
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Tyle że Netatmo Presence to pierwsza na rynku
domowa kamera do monitoringu zewnętrznego.
Do tej pory kamery monitorujące otoczenie
domu były domeną drogich profesjonalnych rozwiązań. Już tylko to jest warte zainteresowania
tym urządzeniem. Oddam na chwilę głos Fredowi
Potterowi, czyli założycielowi i CEO Netatmo:
„Presence wyznacza nowy kierunek rozwoju dla
konsumenckich kamer monitorujących. W przeciwieństwie do istniejących systemów nadzoru, które wymagają analizy przez człowieka,
Presence rozumie, co się dzieje na zewnątrz domu
i działa bez konieczności opłacania subskrypcji.
Kamera natychmiast wykrywa nietypowe sytuacje i wysyła powiadomienia do smartfona użytkownika. Presence oferuje użytkownikom przede
wszystkim spokój: ostrzega ich w czasie rzeczywistym, podczas włamania, obecności intruza, lub
uszkodzenia mienia."
Sprawdźmy, jak to działa w rzeczywistości.
Urządzenie wielkości małej cegły jest umieszczone w obudowie wykonanej z aluminium.
Wbudowana kamera nagrywa obraz z rozdzielczością 4 MP i oferuje kąt widzenia 100 stopni
oraz zasięg wykrywania ruchu 20 m. Netatmo
Presence jest przy tym całkowicie odporne na
warunki atmosferyczne, nie musimy obwiać się
wystawienia na słońce, deszcz, wiatr i śnieg.
Przynajmniej tak deklaruje producent. W moim
przypadku przetrwało już śnieg i mróz -12, pracując ciągle idealnie.
Wielkość urządzenia jest podyktowana tym, że
wbudowano w nie oprócz kamery również lampę

Pierwsza na rynku
domowa kamera
do monitoringu
zewnętrznego.
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ledową o mocy 12 W. Moc może nie jest za duża, ale potrafi rozświetlić ciemność, poprawia jakość nagrania oraz skutecznie potrafi odstraszyć intruza, kiedy lampa uruchomi się
automatycznie po wykryciu ruchu. Oczywiście kamera oświetla też monitorowany obszar
za pomocą światła podczerwonego, co pozwala na nagrywanie obrazu nawet w zupełnej
ciemności.
Instalacja jest prosta, ale wymaga pewnej wprawy w posługiwaniu się śrubokrętem. Na
zewnątrz domu nie mamy zazwyczaj gniazdka, mamy za często jakieś światło zewnętrzne.
To właśnie w jego miejscu powinniśmy zainstalować Presence. Wymaga to wyłączenia
zasilania, demontażu obecnego źródła światła i wpięcia kabelków do kostki montażowej.
Wcześniej zaś musimy wywiercić w ścianie dwie dziury i przymocować kamerę. Kołki montażowe dostajemy w zestawie, ale o wiertarkę musimy zatroszczyć się sami. Jeśli instalowaliście
kiedyś w domu żyrandol, to na pewno sobie poradzicie. Dalsza część instalacji to wpięcie do
naszej sieci Wi-Fi, warto wcześniej sprawdzić, czy w miejscu zewnętrznego montażu macie
jej zasięg. Sam proces jest dość prosty, łączymy się z siecią Wi-Fi utworzoną przez naszą
kamerę i podłączamy ją pod naszą sieć. Standardowy proces, jaki przechodzimy przy wielu
urządzeniach. Kamera posiada wbudowaną kartę micro SD o pojemności 8 GB, na której są
zapisywane wykryte zdarzenia. Możemy też podpiąć swój Dropbox, w celu zrzucania migawek z wykrytym ruchem.

Wykryła psa, który z niewyjaśnionych przyczyn znalazł się w moim
ogródku, a nawet ptaka, który zawitał w poszukiwaniu jedzenia.
Tu dochodzimy do sedna sprawy, czyli oprogramowania sterującego kamerą Presence. Jest
ono naprawdę bardzo „inteligentne” lub, może mówiąc bardziej przyziemnie, uczące się.
Algorytm nazywa się „Deep-Learning” i potrafi rozpoznawać ludzi, samochody i zwierzęta.
W moim przypadku kamera została zainstalowana w miejscu, w którym nie miała prawa
wykryć samochodu, bo monitorowała ogródek – ogródek, od którego strony miałem kiedyś
próbę włamania do domu. Na szczęście w czasie testów nie miałem kolejnej próby, ale przekonałem się, jak kamera jest dokładna. Wykryła psa, który z niewyjaśnionych przyczyn znalazł się w moim ogródku, a nawet ptaka, który zawitał w poszukiwaniu jedzenia. Nie mówiąc,
oczywiście, o moim kocie, który czuje się mocno inwigilowany. Zrobiłem nawet eksperyment: zasłoniłem głowę kapturem i przeskoczyłem przez własny płot. Kamera wykryła mnie
idealnie. W momencie wykrycia podejrzanego ruchu Netatmo Presence nagrywa ze zdarze-
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nia film, który jest przechowywany
do czasu zapełnienia karty pamięci
lub wysyłany na Dropboxa. Wysyła
też powiadomienie na nasz telefon, a my możemy szybko obejrzeć
materiał i odpowiednio zareagować.
Powiadomienia i nagrania są w pełni
konfigurowalne. Jako użytkownik
możemy zdecydować, czy urządzenie w momencie wykrycia obecności
osoby, samochodu lub zwierzęcia ma
nagrywać film, czy wysyłać powiadomienie. Dodatkowo mamy funkcję
definiowania stref, która pozwala na
podział danego obszaru na obszary.
System wysyła szczegółową informację, gdy alarm zostanie rozpoznany
w określonej strefie, na przykład wokół
bramy wjazdowej, drzwi wejściowych
czy wokół ogródka. Istnieje możliwość
zdefiniowania do czterech różnych
stref. To w domowych zastosowaniach
wystarcza w zupełności. Gdybyśmy
chcieli oglądać na żywo obraz z naszej
przestrzeni monitorowania, to jest to,
oczywiście, zawsze możliwe.
Za Netatmo Presence musimy zapłacić 1399 złotych. Oczywiście to nie jest mało, ale profesjonalne kamery monitoringu zewnętrznego kosztują zazwyczaj sporo więcej, a oferują
sporo mniej. Moim zdaniem zakup tego urządzenia to będą dobrze wydane pieniądze.
Szczególnie, że ona naprawdę działa.
Ocena iMagazine:

norbertcala
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OWC DOCK USB 3.1

NAPOLEON BRYL

Trafiła do mnie na biurko najnowsza stacja dokująca dla dysków SATA produkcji OWC
w wersji z USB 3.1, będąca tańszym odpowiednikiem modelu ze złączem Thunderbolt.
Urządzenie jest przeznaczone dla wymagających użytkowników, którzy często kopiują
dane i potrzebują dużych prędkości transferu, na przykład pracujący z video używający
nagrywarek dyskowych.
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W trochę za dużym pudełku znajdziemy czarno-srebny dock. Opakowanie wprawdzie jest zbyt
duże, ale za to producent dba, żeby w transporcie nic się nie stało. Oprócz samego urządzenia
w pudełku są: krótka instrukcja obsługi, kabel zasilający i kabel USB 3.1. Złącze USB 3.1 jest kompatybilne w dół ze standardami 3.0 i 2.0.
Dock umożliwia podłączenie dwóch dysków SATA 2,5“ lub 3,5“ Każda z kieszeni na dysk ma
osobny wyłącznik, dyski są obsługiwane niezależnie. Z tyłu znajdziemy złącze USB 3.1 B,
główny włącznik zasilania i gniazdo kabla zasilającego, zasilacz jest wbudowany w urządzenie.
Obudowa jest wykonana z grubego aluminium. Prezentuje się bardzo solidnie, jest dość ciężka,
waży 975 g, dzięki czemu zachowuje stabilność podczas używania tylko jednej kieszeni z ciężkim dyskiem 3,5“. Tańsza konkurencja wykazuje w tym miejscu niebezpieczną chwiejność.
Testy dla iMagazine idealnie wstrzeliły się w gorący czas związany z moją pracą i potrzebą przerzucania dużych ilości danych video. Producent podaje prędkości: odczyt – 434 MB/s, zapis
– 406 MB/s. Na dyskach SSD Sandisk Extreme II (480 i 960 GB) zmierzone prędkości przy zapełnieniu około 60% pojemności dysku dały odczyt – 424 MB/s, zapis – 372 MB/s.
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Dysk HDD jest wolniejszy, co jest zrozumiałe
– pusty Seagate 2 TB osiągał prędkości odczyt

OWC dock USB 3.1

215 MB/s, zapis 208 MB/s, zapełniony w 60% odpo-

Dane techniczne:

wiednio 179 MB/s i 186 MB/s. Znacznie gorzej
wypadł WD Purple 2 TB – odczyt i zapis na poziomie 101MB/s.
Przez ostatnie dwa tygodnie OWC Dock był przeze
mnie mocno eksploatowany, służył do zgrywania
materiałów video ze wspomnianych wyżej dysków SSD i archiwizacji plików na dyski HDD. Nie
zauważyłem problemów ze stabilnością, na przykład przy odmontowywaniu dysku podczas pracy
lub kopiowaniu dużych plików, co zdarzało mi
się przy innych stacjach dokujących. Niektórym
może brakować opcji kopiowania dysków offline
bez udziału komputera, dla mnie opcji zupełnie

Producent: OWC
Rodzaj urządzenia: Stacja dokująca
Model: OWC Drive Dock
Interfejs: 1x USB 3.1 Gen 1
(ASMedia ASM1153E)
Wspiera dyski:
• 2x SATA 3.5” 6Gb/s
• 2x SATA 2.5” 6Gb/s
Wydajność dla jednej kieszeni: USB
3.1: odczyt – 434 MB/s, zapis – 406 MB/s
Minimalne wymagania
techniczne: system MAC lub
PC z obsługą złącza USB 2.0

dysk umieszczony w kieszeni. Będzie niezbędny dla

Rekomendowane wymagania
techniczne: system Mac lub
PC wyposażony w złącze USB
3.1 pierwszej generacji

osób korzystających nagrywarek video, na przykład

Minimalne wymagania systemowe;

Atomos czy BlackMagic, ale także dla każdego, kto

• OS X 10.10 lub późniejszy

potrzebuje szybki dostęp do zawartości dysków lub
potrzebuje archiwizować duże ilości danych offline.

• Windows 7 z Service Pack
1 lub późniejszy

Zestaw OWC Dock plus zwykłe dyski 3,5“ pozwala

Rękojmia: 2 lata

stworzyć archiwum, backup danych offline stosun-

Kod producenta: U3DRVDCK2

kowo niskim kosztem.

Cena detaliczna: 389 PLN

zbędnej. Testy pokazują, że OWC Dock wyciąga
prawie maksymalne prędkości, na jakie pozwala

Plusy
OWC w zasadzie nie ma na rynku konkurencji, jeśli

• solidna aluminiowa obudowa

chodzi o stabilność pracy i gwarancję bezpieczeń-

• wbudowany zasilacz

stwa danych. Można sięgnąć po tańsze urządzenia

Minusy

tego typu, głównie pochodzenia azjatyckiego, ale
gdy chodzi o to, co niematerialne – dane – a jednak

• brak przycisku do kopiowania
bez udziału komputera

tak cenne, warto wybrać sprawdzoną jakość OWC.

• cena

napoleonbryl

Cena: 389 PLN
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OLLOCLIP DLA
iPHONE 7/7 PLUS

NORBERT CAŁA

Są takie akcesoria, które muszę mieć do każdego modelu iPhone'a, jaki się pojawia
w moich dłoniach. Są to baterie Mophie oraz obiektywy olloclip. Najbardziej wkurzające
jest to, że jak się zmienia generacja telefonu, to zazwyczaj musimy wyrzucić nasze
ulubione akcesoria, które niestety nie kosztują mało.
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Chyba najbardziej cierpię właśnie z powodu
zmiany kształtu iPhone'a, co uniemożliwia używanie obiektywów olloclip z kolejnymi generacjami telefonu. Wszystko jednak wskazuje na to,
że producent tych obiektywów w jakiś magiczny
sposób wsłuchał się w moje nieme żale i stworzył
produkt, który tą uciążliwość może zdecydowanie
zmniejszyć.
Nowy olloclip dla iPhone'a 7 i 7 Plus jest wyposażony w system wymiennych obiektywów
CONNECT. Obiektywy są tak zaprojektowane,
aby można je było bardzo łatwo wpinać i wypinać z klipsa nakładanego na telefon. Dzięki temu
zyskujemy możliwość dowolnej konfiguracji
obiektywu pod nasze potrzeby. Możemy mieć
z jednej strony rybie oko, a z drugiej obiektyw
tele lub makro 21x, czyli zestawy nieprzewidziane
przez producenta. Możemy mieć też klips w kon-
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figuracji z jednym obiektywem lub włożyć po
jednym do klipsa dla iPhone’a 7 i dla iPhone’a 7
plus. CONNECT to również możliwość wyjęcia
i obrócenia obiektywu, dzięki czemu będziemy
mogli go użyć z obydwoma obiektywami tylnymi wbudowanymi w iPhone'a 7 Plus – oczywiście, przedni obiektyw również jest obsługiwany.
Najważniejsze jednak jest to, że za rok, gdy wyjdzie nowy iPhone 7S lub 8, producent wypuści
sam plastikowy klips, do którego będziemy mogli
włożyć już posiadane obiektywy. Nie muszę
chyba pisać, że będzie to zdecydowanie tańsze.
Przynajmniej w teorii. Sam system CONNECT
działa bardzo dobrze. Obiektywy są umieszczone
na plastikowych tackach z bolcem sprężynującym. Umieszczenie ich w klipsie jest bardzo proste i pewne. Mają pewien luz, ale znika on po
założeniu całości na telefon, a dzięki temu poprawia się przyleganie dodatkowego obiektywu
do tego już wbudowanego i redukuje wpadanie
zewnętrznego światła.
Olloclip w wersji dla iPhone’a 7 i 7 Plus występuje
w kilku zestawach. Ja do testów używałem Core
Lens Set, w skład którego wchodzą trzy obiektywy rybie oko (180-stopniowe pole widzenia),
szerokokątny (120-stopniowe pole widzenia)
oraz macro 15x. Dostajemy też dwa klipsy, jeden
dla iPhone’a 7, drugi dla 7 Plus oraz dwa breloki
zabezpieczające obiektywy, kiedy nie są podpięte
do telefonu, również w wersjach dla 7 i 7 Plus.
Breloki można przypiąć do smyczy. W pudełku
jest jeszcze karabińczyk, ściereczka do czyszczenia obiektywów oraz dwie zaślepki przydatne
wtedy, gdy używamy olloclip w wersji z wkręconym jednym obiektywem.
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System CONNECT to nie jedyna nowość w tej

Nowy olloclip dla iPhone'a 7
i 7 Plus jest wyposażony w system
wymiennych obiektywów CONNECT.

wersji olloclip. Zmieniono również konstrukcję
i optykę samych obiektywów. Już na pierwszy
rzut oka są one odrobinę większe niż w poprzednich wersjach. Zastosowano też nowe szkło. Ma
ono lepiej zapobiegać powstawaniu artefaktów
na robionych zdjęciach.

Zupełnie nową budową może się pochwalić obiektyw szerokokątny. Jego konstrukcja
zbudowana jest z czterech elementów, a zdjęcia wykonane za jego pomocą są naprawdę
doskonałej jakości, zdecydowanie lepsze niż w poprzedniej generacji obiektywu, gdzie nie
spisywał się najlepiej. Teraz zniekształcenia są minimalne, do obiektywu wpada dużo światła, a widać dużo więcej przestrzeni niż w standardowym obiektywie iPhone'a. W małych
pomieszczeniach ratuje nam to sytuację.
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Rybie Oko to od zawsze mój ulubiony tryb i zdecydowanie najbardziej widowiskowy. Z tym
obiektywem dostajemy możliwość robienia zdjęć,
w których zobaczymy 180-stopniowy widok. Robi
to tak zwany efekt WOW. Niestety, w tym trybie
na matrycę w telefonie wpada najmniej światła,
więc telefon podnosi ISO, a wtedy na zdjęciach
pojawia się szum. W niektórych momentach to
nie przeszkadza, ale w innych może popsuć zdjęcie. Oczywiście, w takim ustawieniu mamy bardzo duże zniekształcenia obrazu, ale o to przecież
chodzi w rybim oku.
Makro 15x – czyli piętnastokrotne powiększenie
widzianego obrazu, dzięki temu obiektywowi
uzyskujemy naprawdę świetne efekty. W przypadku trybu Makro światło przechodzi przez
tylko jedną dodatkową soczewkę, co powoduje,
że jakość zdjęć jest naprawdę dobra, a efekty zdumiewające. Można zobaczyć iskierki w oku lub
piksele na ekranie Retina w MacBooku.
Te trzy obiektywy są w standardzie zestawu Core
Lens Set. Oprócz nich występują także:
• obiektyw szerokokątny (pole widzenia 155
stopni),

Jest dość poręczny, lekki (340 g)
i można go mieć zawsze przy sobie.
Oczywiście nie uzyskacie jakości
jak z lustrzanki, ale na Instagrama
wystarczy z nawiązką.
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• teleobiektyw (powiększenie 2x),
• trzy obiektywy makro,
• powiększenia 7x, 14x oraz 21x (100x razem z cyfrowym zoomem iPhone'a).
Na razie nie można ich dokupić oddzielnie, ale z dobrze poinformowanych źródeł wiem, że
wkrótce będzie można.
Olloclip Core Lens Set to najlepszy z dotychczasowych zestawów obiektywów tej firmy.
Chyba też najlepszy, jaki można kupić do telefonu. Jest dość poręczny, lekki (340 g)
i można go mieć zawsze przy sobie. Oczywiście nie uzyskacie jakości jak z lustrzanki, ale na
Instagrama wystarczy z nawiązką. Szkoda, że podstawowy zestaw to teraz trzy, a nie cztery
obiektywy, jak w wersji dla iPhone’a 6. Jest to jednak spowodowane zmianą konstrukcji
obiektywu szerokokątnego.
Ocena iMagazine:

norbertcala
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NANOLEAF IVY
SMARTER KIT

PAWEŁ HAĆ

Choć inteligentne urządzenia domowe pojawiły się na rynku stosunkowo niedawno, to
zautomatyzowane instalacje od lat są już obecne w budownictwie mieszkaniowym. Podobnie
jak wcześniej, tak i teraz najprościej zacząć budować inteligentną instalację od oświetlenia.
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Z inteligentnym oświetleniem kojarzy się przede wszystkim Hue od Philipsa. Fakt, to
jeden z najbardziej rozbudowanych systemów, na dodatek od niedawna kompatybilny
z HomeKitem, ale nie jest jedyny. Nanoleaf zaczęło budować równie interesujący, choć nieco
odmienny i jak do tej pory mniej obszerny ekosystem, składający się ze sterowanych lamp
oraz nietypowych, montowanych na ścianie modułów RGB. Do testu dostałem zestaw, od
którego warto zacząć tworzenie takiego systemu (a także dzięki niemu zdecydować, czy
potrzebujemy takiego rozwiązania), czyli Ivy Smarter Kit – dwie lampy LED na gwint E27 (czyli
najpopularniejszy, wkręcany trzonek Edisona) oraz mostek, który łączy je z siecią. Oprócz nich
w ofercie firmy wyróżnia się Aurora, czyli wspomniane moduły o zmiennym kolorze świecenia. Te mają trójkątny kształt i łączą się ze sobą krawędziami, co pozwala na tworzenie dużych
powierzchni świetlnych. Jeszcze jednak nie było mi dane je przetestować.

Przyznaję, że zanim otworzyłem pudełko z Ivy Smarter Kit, nigdy nie miałem styczności z produktami Nanoleaf. Moje zdziwienie było ogromne, gdy z pudełka wyjąłem wielościenną,
czarną bryłę z trzonkiem i pojedynczymi diodami na każdej ścianie. „Lampy tak nie wyglądają, to nie ma prawa dobrze świecić”, zabrzmiało w mojej głowie, ale zaraz później przypomniałem sobie, że jeszcze kilkanaście lat temu największe autorytety w dziedzinie oświetlenia
negowały sens zastosowania LED zamiast tradycyjnych źródeł światła. Cóż, teraz mamy je
wszędzie, z optymizmem podszedłem więc do konfiguracji zestawu. Ta przebiega szybko
i sprawnie, bo wymaga jedynie podłączenia mostka do zasilania i sieci domowej (tylko
kablem, nie ma Wi-Fi), wkręcenia lamp w miejsce, w którym je potrzebujemy, a na koniec ściągnięcia aplikacji na smartfona i wykryciu poszczególnych źródeł. Całość trwa maksymalnie
pięć minut, choć warto poświęcić trochę więcej czasu na przypisanie źródeł do pomieszczeń
oraz skonfigurowanie ich w HomeKicie, by sterować światłem z Centrum Sterowania albo za
pomocą Apple Watcha. Program daje mnóstwo możliwości, tworzymy w nim pomieszczenia,
przypisujemy źródła, zmieniamy natężenie światła (od 0 do 100%), konfigurujemy też sceny
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(czyli to, w jaki sposób mają świecić poszczególne lampy po wybraniu jednego przycisku)
i harmonogramy (bardzo przydatne, gdy wyjeżdżamy, a chcemy stwarzać pozory obecności
w domu). Ustawienia te trafiają automatycznie do aplikacji Dom w iOS; nic nie trzeba konfigurować powtórnie (no, chyba że zamierzacie zgrać działanie Nanoleaf ze sprzętem innych firm).
Wprowadzanie zmian jest banalnie proste, choć niemożność usunięcia czterech domyślnych
scen trochę mi przeszkadzała.
Ivy Smarter Kit, oprócz wygodnej konfiguracji sposobu świecenia, oferuje też całkiem dobre
parametry oświetleniowe. Każda z lamp pobiera 7,5 W mocy, podczas gdy odpowiadająca
jej ilością generowanego strumienia świetlnego żarówka potrzebuje już 60 W. Oczywiście
różnice nie sprowadzają się jedynie do mocy, oddawanie barw w przypadku tej drugiej jest
znacznie lepsze (źródło żarowe odwzorowuje 100% kolorów, podczas gdy LED pozwala
dostrzec co najwyżej 90% z nich – ta technologia tak ma, nie jest to kwestia tego konkretnego urządzenia). Temperatura światła wynosi około 3500–4000 K, trudno to określić bez
sprzętu pomiarowego, niemniej jednak organoleptyczny odbiór światła jest bardzo dobry,
choć mogłoby być odrobinę cieplejsze. Ivy generuje jedynie świa-

Moje zdziwienie było
ogromne, gdy z pudełka
wyjąłem wielościenną,
czarną bryłę z trzonkiem
i pojedynczymi diodami
na każdej ścianie.

tło białe, nie ma diod RGB, nie można więc w żaden sposób sterować kolorem (taką możliwość daje natomiast Aurora).
Kształt lamp oraz rozmieszczenie diod jest nieco problematyczne
pod względem bryły fotometrycznej, czyli (w dużym uproszczeniu)
kierunku, w którym jest wysyłane z niego światło. Klasyczne źródła
światła świecą zazwyczaj równomiernie w każdą stronę, podczas
gdy Ivy to tak naprawdę kilka punktowych źródeł umieszczonych
na czarnej, a więc nieodbijającej światła bryle. Efekt, jaki uzyskacie po wkręceniu ich do opraw z odbłyśnikiem, może być znacznie

110

/ SPRZĘT / Nanoleaf Ivy Smarter Kit

111

gorszy, niż w przypadku „zwykłej żarówki”, bo mniej światła odbije się na zewnątrz oprawy,
bądź też będzie odbijało się nierównomiernie. Dużo lepszym pomysłem jest stosowanie tych
lamp w najprostszych oprawkach, pozbawionych elementów odbijających światło, świetnie
wyglądają też zwisające w samym mocowaniu. Oczywiście pozostaje jeszcze kwestia tego,
w jakim miejscu je montujemy. Jako element dekoracyjny czy też źródło umieszczone poniżej
oczu (a tym samym poza zwykłym polem widzenia) sprawdzą się świetnie, gorzej natomiast,
gdy trafią na przykład obok telewizora czy innego ekranu. Włączone będą bowiem razić,
czemu winna jest duża ilość światła emitowana z małej powierzchni każdej diody (i ponownie,
to nie kwestia Ivy, a technologii LED w ogóle). Sam stosuję je do oświetlenia salonu i jadalni,
w oprawach, które jedynie zasłaniają lampę po bokach. W efekcie światła mam wystarczająco dużo, nie odczuwając przy tym dyskomfortu związanego z bezpośrednim patrzeniem na
diody. Bardzo podoba się mi też to, że jeśli nie mam pod ręką smartfona, to mogę wyłączyć
i włączyć lampę zwykłym wyłącznikiem na ścianie, o ile tylko w momencie wyłączenia świeciła
(po przywróceniu zasilania lampa włącza ostatnie zapamiętane ustawienie).
Ze sterowaniem oświetleniem mam do czynienia na co dzień, ale z jego implementacją
w warunkach domowych spotykam się dość rzadko. Ivy Bridge przekonuje mnie łatwością budowania ekosystemu oraz kosmicznym wzornictwem, doskonała jest też integracja
z HomeKitem. Nie jest to co prawda oświetlenie uniwersalne, do stosowania wszędzie – system jest obecnie ograniczony do jednego mocowania i jednej mocy lampy,
a nietypowa konstrukcja sprawia, że
nie wszędzie Ivy Smarter Kit będzie się
sprawdzać. To system, który ma dawać
światło, ale i robić wrażenie. I jest w tym
naprawdę dobry.

pawelhac

Nanoleaf Ivy 			
Smarter Kit
• Design: 5,5/6
• Jakość wykonania: 5,5/6
• Oprogramowanie: 5/6
• Wydajność: 5/6
Plusy:
• prosta konfiguracja
• dobre parametry światła
• integracja z HomeKit
Minusy:
• mały wybór źródeł w systemie
• nietypowy kształt może
ograniczać zastosowanie
Cena: 99,99 USD
Dystrybutor: eXtremeMem
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AUKEY HD-C5

PAWEŁ HAĆ

Telefon zamontowany na szybie to jedno z najpopularniejszych rozwiązań, z całą
pewnością jednak nie należy do najwygodniejszych. Im większe mamy pole widzenia,
tym lepiej, stąd też naturalnym miejscem na smartfona wydaje się deska rozdzielcza.
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Jeśli jeździcie Teslą, z pewnością
nie wyciągacie telefonu w samochodzie w ogóle. Podobnie jest
zresztą, jeśli macie jakiś bardziej
rozbudowany komputer samochodowy lub przynajmniej CarPlay.
Jeśli jednak potrzebujecie smartfona „na widoku”, choćby po to, by
nawigować (bądź też wygina się
w waszych spodniach, gdy siadacie), Aukey może mieć rozwiązanie
dla Was. HD-C5 to, wbrew pozorom, nie nazwa nowego droida
z Gwiezdnych Wojen, a oznaczenie
uchwytu samochodowego montowanego do kratki nawiewu, przeznaczonego do wszelkiej drobnej
elektroniki. Mocowanie jest wręcz
mikroskopijne i powinno pasować
do większości aut, jego średnica
wynosi bowiem niespełna 4 cm,
a sam telefon montowany jest
w odległości niecałego centymetra od kratki. Tam, gdzie rozsuwany
uchwyt pokroju Kenu Airframe się
nie zmieści, może pasować HD-C5.
Powierzchnia uchwytu jest
pokryta gumą, co powoduje, że
każdorazowe podłączenie telefonu
jest bardzo delikatne. Do mocowania wykorzystywany jest bardzo
mocny magnes – nie ma szans, że
telefon odczepi się od uchwytu
podczas jazdy, choć cięższe urzą-
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dzenie na dużych wertepach mogłoby pewnie odpaść. Wątpię jednak, by iPhone 7 był
dostatecznie ciężki, by odczepić się w jakichkolwiek warunkach. W komplecie z uchwytem dostajemy dwie metalowe płytki, jedną okrągłą o średnicy 38 mm (czyli dokładnie
taką, jak powierzchnia mocowania) i drugą prostokątną, o wymiarach 65 mm x 40 mm.
Każda z nich pokryta jest z jednej strony klejem (mniejsza żelowym, większa taśmą),
możemy więc zarówno przyczepić je do obudowy na smartfona, jak i bezpośrednio do
urządzenia (sam preferuję jednak tę pierwszą opcję). To, że w komplecie mamy dwa
i to w dodatku różne mocowania, jest ogromną zaletą. Na co dzień korzystam niestety
z dwóch telefonów, problem dokupowania dodatkowego adaptera mam więc z głowy.
Uchwyt umożliwia zamontowanie urządzenia w dowolnej pozycji, a dzięki temu, że jest
gumowy, nie obraca się ono podczas jazdy. Jedyną problematyczną rzeczą, jaką zauważyłem, jest konieczność dokładnego trafienia mniejszym adapterem w mocowanie, jeśli
nie będą wystarczająco dokładnie do siebie przylegać, telefon może się odczepić.

Do mocowania wykorzystywany jest bardzo mocny magnes – nie ma szans,
że telefon odczepi się od uchwytu podczas jazdy.

Aukey HD-C5

Im mniej miejsca zajmują mi

• Design: 6/6

w samochodzie nieprzewidziane

• Jakość wykonania: 6/6
• Oprogramowanie: n/d
• Wydajność: 5,5/6
Plusy:
• małe wymiary
• uniwersalność
• cena

przez producenta akcesoria, tym
lepiej. HD-C5 jest niemal niewidoczny, a z podpiętym telefonem
nie blokuje dostępu do deski rozdzielczej tak bardzo, jak robią to
rozsuwane uchwyty. Jest przy tym
bardzo uniwersalny, a jego kompatybilność z innymi urządzeniami

Minusy:

ograniczana jest nie przez ich

• konieczność naklejenia adaptera
na urządzenie lub obudowę

wymiary, a wagę.

Cena: 29 PLN
Dostępne w: CSOP

pawelhac

/ SPRZĘT / Recenzja Fuji XT-2 (i porównanie z Sony Alpha A7R II)

RECENZJA FUJI XT-2

(I PORÓWNANIE Z SONY ALPHA A7R II)

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Niedługo po oddaniu Sony Alpha A7R II w moje ręce trafił drugi aparat, który mnie
interesował – Fuji X-T2. To potencjalnie najciekawsza nowość 2016 roku i na szczęście
miałem już zaplanowany wyjazd do Paryża.
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Aparat dojechał dosłownie na kilka godzin przed wylotem, wyposażony w nietypowy dla
mnie zestaw obiektywów, szybko zapakowałem więc całość do torby i udałem się na lotnisko. Moją relację z samego wyjazdu znajdziecie tutaj, a w niej kilka ogólnych informacji na
temat nowego aparatu w porównaniu do Sony’ego, ale przede wszystkim sporo zdjęć z Fuji
X-T2. Poniżej znajdziecie z kolei znacznie więcej informacji na temat samego aparatu.

Bezlusterkowce
Z kilku powodów jestem dużym fanem bezlusterkowców. Po pierwsze mają obecnie na
tyle dobry AF, że nie odstają znacząco od lustrzanek. Po drugie ich elektroniczne wizjery
są zaskakująco dobre i zdecydowanie większe niż optyczne wizjery w lustrzankach. Fuji
X-T2 ma jedne z największych aktualnie wizjerów na rynku, większy nawet niż najdroższych
pełnoklatkowych Nikonach i Canonach. To ogromnie ważne dla mnie, nie tylko dlatego lubię
ostrzyć ręcznie, ale również dlatego, że moje oczy się starzeją.

Wrażenia
Fuji, jako jedna z niewielu firm na rynku, potrafi stworzyć aparat, który po wzięciu do rąk
daje poczucie, że trzymamy w nich coś magiczne§pione łzami jednorożca podczas pełni
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księżyca. Jedyna inna firma, która dała mi takie wrażenia, to Leica. Za dziesięciokrotnie wyższą cenę. Nie wiem, jak Fuji to robi, ale człowiek, który jest u nich za to odpowiedzialny,
powinien dostać solidny bonus na Święta.
Niezależnie od tego, które Fuji brałem do rąk (X100/S/T, X-E1, X-E2, X-T1, X-T2, X-Pro1, X-Pro2),
zawsze miałem wrażenie podnoszenia przedmiotu wykonanego z zegarmistrzowską precyzją, z bardzo wysokiej jakości materiałów. Do tego oczywiście należy doliczyć wyjątkowe
obiektywy Fujinon – sprawiają analogiczne wrażenie. A jak podnosiłem zestaw do oka, to
miałem wrażenie, że jestem kimś wyjątkowym. Aparat napawał mnie optymizmem, a po
chwili znikał w rękach – zostawałem ja i obraz przez niego widziany. To stoi w ogromnym
kontraście z każdą lustrzanką, z której w życiu korzystałem. Po prostu były narzędziem.
Pustym. Bez duszy i emocji. To właśnie uczucia wyzwalane przez sprzęt powodują, że chce
się z niego korzystać, więcej niż trzeba. Chce się

Niezależnie od tego, które Fuji brałem
do rąk, zawsze miałem wrażenie
podnoszenia przedmiotu wykonanego
z zegarmistrzowską precyzją, z bardzo
wysokiej jakości materiałów.

go zabierać ze sobą. Podobne emocje potrafią
wywołać między innymi sprzęty Apple, a przynajmniej niektóre z nich. To ich wyjątkowo
ważna cecha, bo aparat nie dość, że sprawia
mi ogromną przyjemność, to również znikając,
staje się częścią mnie. Przedłuża moją rękę i oko,
pozwalając się skupić na szukaniu kadrów i historii do opowiedzenia.
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Obiektywy
W komplecie z X-T2 otrzymałem dwa obiektywy:
XF 35 mm f/2 WR (odpowiednik 50 mm na pełnej
klatce) oraz XF 50-140 f/2.8 R LM OIS WR (odpowiednik 75–210 mm). Żaden z nich nie jest obiektywem, który bym świadomie kupił dla siebie,
ciekawy więc byłem, co z nich wyciągnę.
Oba są wykonane oczywiście wzorowo. Są metalowe i stosunkowo ciężkie, pomimo że ich rozmiar
jest odpowiednio mniejszy, ponieważ są dostosowane do matrycy APS-C, a nie FF. 35-tka f/2 pasuje
wręcz idealnie do X-T2 – jest mała i wizualnie daje
świetny balans. Niestety, dla moich potrzeb jest
za ciemna – zdecydowanie preferowałbym model
ze światłem f/1.4, pomimo że jest odpowiednio
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większy i cięższy. 50-140 mm to kolos ważący niecały kilogram, który prawie odpowiada popularnym pełnoklatkowym obiektywom 70–200 mm. Raczej „kolos”, ponieważ pełnoklatkowe
odpowiedniki są o ponad 30% cięższe. Nie zmienia to jednak faktu, że tak długi i ciężki obiektyw, pomimo że jest więcej niż „używalny” na małym body, to sprawia absurdalne wrażenie.
Jedyną wadą obu tych obiektywów jest to, że są dla mnie za ciemne, co powoduje, że nie
mogłem uzyskać satysfakcjonującego mnie bokeh. Od razu podpowiem, że mam w tej kwestii absurdalne wymagania. Przestrzeliłem je w różnych sytuacjach na pełnej dziurze i nie
mam żadnych zastrzeżeń do niczego, a już szczególnie nie do ich ostrości – nie dorównują
oczywiście najlepszym obiektywom na rynku, kosztującym wielokrotnie więcej, ale są bardziej niż wystarczające do moich stosunkowo wysokich wymagań.

Body, przyciski i menu
Korzystam z Fuji na co dzień – mam
własnego X100T – więc przyzwyczajenie się do przyciskologii na obudowie
i do menu w aparacie nie sprawiło
mi żadnych problemów. Fuji, podob-

Aparat napawał mnie optymizmem,
a po chwili znikał w rękach – zostawałem
ja i obraz przez niego widziany.
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nie jak Nikon, ma wiele specjalnych przycisków lub pokręteł do najważniejszych funkcji,
a większość z nich można dodatkowo przekonfigurować do własnych potrzeb w ustawieniach aparatu. Najczęściej korzystałem z dwóch trybów – priorytet przysłony i pełny manual
– więc rzadko kiedy miałem potrzebę kręcenia pokrętłami. Wyposażono je w nietypowy
dla mnie mechanizm blokowania – na ich górze jest przycisk, który trzeba wcisnąć, aby je
odblokować, a po zakończeniu wprowadzania ustawień, ponownie zablokować. To rozwiązanie sprawdza się świetnie, bo można je niechcący przestawić, jeśli jest się nierozważnym.
W praktyce miałem z nimi taki problem, że zapominałem je ponownie zablokować – prawdopodobnie przyzwyczaiłbym się do tego z czasem.

Jedyną wadą obu tych obiektywów
jest to, że są dla mnie za ciemne, co
powoduje, że nie mogłem uzyskać
satysfakcjonującego mnie bokeh.

Matryca
Fuji w X-Pro2 i X-T2 zastosowało swoją nową
24-megapikselową matrycę X-Trans. Jest nietypowa pod paroma względami – ma inny układ
niż typowej z filtrem Bayera, dzięki czemu nie
posiada filtra AA. Kolory, jakie ten aparat uzyskuje
dzięki niej, są prawdopodobnie najładniejszymi
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na rynku. Niemały wkład w to mają dodatkowe filtry Fuji, których zadaniem jest symulowanie starych filmów, takich jak Provia, Astia czy Velvia. Siłą rzeczy różnią się od oryginałów, ale
to kolejny element przywołujący wspomnianą nostalgię.
Robiąc zdjęcia Fuji X-T2, miałem momentami wrażenie, że strzelam moim starym
Olympusem OM-2. Wyjątkowe wrażenia.

AF i MF
O ile autofocus w X-T2 działa szokująco dobrze – w zasadzie nie miałem do czego się przyczepić – o tyle ręczne ostrzenie jest tak słabe, że prawie w ogóle z niego nie korzystałem.

Czym się różni od A7R II?
Sony swoją 42-megapikselową Alphą przede wszystkim tworzy zdjęcia niesamowitej rozdzielczości, o wyjątkowej „czystości” – nie wiem, jak inaczej określić tę specyficzną cechę zdjęć
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z tego aparatu – ale jako sprzęt nie dostarcza takich samych wrażeń
ani kolorów, którymi charakteryzuje się Fuji. Wrażenia z korzystania
z body są gdzieś pomiędzy tradycyjną, bezduszną lustrzanką, a emocjonującym Fuji. Sony sam w sobie nie ma problemów z kolorami, ale
te z Fuji są dla mnie wyjątkowe.
Jednocześnie, ręczne łapanie ostrości na Alphie to czysta przyjemność, podczas gdy ta sama czynność na Fuji to męczarnia.
Powodem za tym stojącym jest między innymi znacznie gorzej
działający focus peaking, za pomocą którego ciężko określić co
dokładnie jest w zawarte w głębi ostrości. Sony tutaj wygrywa pod
każdym względem.
Różnice w autofocusie z kolei mnie zaskoczyły, chociaż przyznaję,
że test nie był sprawiedliwy, bo aparatów używałem w różnych
warunkach. Subiektywnie jednak miałem wrażenie, że Fuji radzi
sobie lepiej niż Sony w bardzo trudnych, nocnych warunkach.
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Podsumowanie
Fuji X-T2 to wyjątkowy aparat o dwóch wadach – słabo zaimplementowanym MF oraz wizjerze
tak umiejscowiony, że opieramy nos o tylny ekran LCD, co powoduje, że jest wiecznie tłusty. Cała
reszta – szczególnie kolory, jakie rejestruje i wrażenia, jakich dostarcza – to już samo dobro.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ocena Fuji X-T2
Design: 5/6

FUJI X-T2 (BODY)

Jakość wykonania: 6/6

Producent: Fuji

Oprogramowanie: 4/6

Model: X-T2

Wydajność: 4/6

Matryca: 23,6 mm x 15,6 mm (APS-C) X-Trans CMOS III

Minusy za słabe MF, krótki czas pracy na baterii
i menu.

Rozdzielczość: 24,3 MP
Pamięć: karty SD (do 2 GB), SDHC (do 32 GB), SDXC
(do 256 GB) UHS-I lub UHS-II; aparat posiada dwa
sloty na karty SD
Zdjęcia: 6000 x 4000 px, JPEG, RAW 14-bit,
RAW+JPEG

FUJINON XF 35 MM F/2 WR
Konfiguracja: 9 elementów w 6 grupach (2 elem.
asferyczne)
Kąt widzenia: 44,2°

Wideo: 4K (maks. 3840 x 2160 @ 29,97 fps) MPEG-4
AVC / h.264 z Linear PCM 48 KHz

Przysłona: f/2-f/16, 9 listków

Prędkość migawki (mechanicznej): 30 sek. do
1/800 sek. (bulb do 60 minut)

Średnica filtra: 43 mm

Prędkość migawki (elektronicznej): 30 sek. do
1/32000 sek. (bulb do 60 minut)

Waga: 170 g

Autofocus: 325 punktów (phase detection)

FUJINON XF 50-140 F/2.8 R LM OIS WR

Prędkość: do 14 fps

Konfiguracja: 23 elementy w 16 grupach

Wizjer: OLED, 100% pokrycia, powiększenie 0,77x

Kąt widzenia: 31,7°-11,6°

Złącza: micro HDMI, micro USB 3.0

Przysłona: f/2,8-f/22, 7 listków

Wymiary: 132,5 mm x 91,8 mm x 49,2 mm (szer. x
wys. x gł.)

Min. odległość ostrzenia: 1 m

Waga: 507 gramów (z baterią i kartą pamięci)

Wymiary: 82,9 mm x 175,9 mm (śr. x dł.)

Temperatura pracy: -10° do 40° C

Waga: 995 g

Min. odległość ostrzenia: 35 cm
Wymiary: 60 mm x 45,9 mm (śr. x dł.)

Średnica filtra: 72 mm
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XBOX ONE S

OKIEM NIE-GRACZA

PAWEŁ OKOPIEŃ

Od końca października jestem posiadaczem konsoli Xbox One S. To moje pierwsze
urządzenie tego typu po Amidze. Nie kupiłem jej dla gier, a jako przyszłościowy
odtwarzacz UltraHD Blu-Ray. Muszę przyznać, że to najlepsze, co zaoferował Microsoft
w ostatnich latach.

124

/ SPRZĘT / Xbox One S – okiem nie-gracza

Jedynym produktem Microsoftu, z jakim mam stałą styczność jest Office – ten w wydaniu na komputery Mac. Od 2010 roku nie używam Windowsa i jestem z tego powodu bardzo zadowolony. Ominął mnie koszmar w postaci Windows 8, Windows 10 jest znośny,
ale daleki od ideału. Kibicowałem platformie Windows Phone jeszcze w wersji 7, ale ten
system umiera, a po drodze zdążył się mocno zestarzeć i niezbyt rozwinąć. Wyszukiwarka
Bing w naszych warunkach nie działa, w HoloLens nie za bardzo wierzę. Surface jest fajny,
ale system ma znaczenie. Przyszła jednak pora na Xboxa. Przyznam się, że choć nie jestem
graczem, to kusił mnie już model 360. Tutaj robotę robił Kinect. Miałem kupić Xbox One
już wcześniej, ale Microsoft zbyt wsłuchał się w głosy graczy i z pierwotnego
planu zaawansowanego urządzenia
multimedialnego została tylko konsola.
Ostatecznie w sierpniu pojawił się
Xbox One S, odchudzona konsola, ze
wsparciem dla HDR, 4K w treściach
multimedialnych i przede wszystkim odtwarzaczem UltraHD Blu-ray.
W dodatku kosztuje „tylko” 400 złotych
więcej niż Apple TV 4 64 GB, które kupi-
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łem zeszłej jesieni. Tych 400 złotych, to kwota, jaką u Apple zostawia się za przejściówki.
Choć świat Microsoftu wcale nie jest tani, dodatkowy Pad to kolejne 200 złotych, ceny
abonamentu i gier na konsole mogą szokować. Płyty z filmami 4K to też za każdym razem
wydatek 150 złotych. Decydując się na konsolę, pamiętajmy więc, że jest to dopiero początek naszych wydatków. Jednocześnie warto polować na promocje gier. Osoby, które grają
niewiele, spokojnie mogą przebierać wśród starszych tytułów.

Po trzech miesiącach od zakupu moje granie na konsoli dalej ogranicza się do „młócenia” w FIFA 17 oraz krótkich wyścigów w Forza Horizon 3, zacząłem też grać w Wiedźmina,
a kusi mnie Call of Duty. Przyznam się, że sprawia mi to przyjemność, wciąga i jest to
naprawdę dobra rozrywka. Współczesne gry wyglądają fantastycznie. Jednocześnie
denerwuje mnie proces instalacji gier, ich długiego wczytywania czy finalnie pobierania
aktualizacji. Nawet pad ostatnio otrzymał aktualizację – akurat wtedy, gdy chciałem sobie
obejrzeć film.
Xbox One S jest świetnie wykonany, dobrze się prezentuje, stojąc zarówno w pionie, jak
i w poziomie. W porównaniu do swojego poprzednika jest znacznie mniejszy, nie ma też
zewnętrznego zasilacza. Dlatego też uważam, że to nadal najlepsza opcja dla tych, którzy
szukają odtwarzacza filmów w 4K. Konsola jest tu dodatkowym atutem. Niestety nadal
Xbox nie wspiera dźwięku Dolby Atmos, ale ma się to zmienić w najbliższym czasie. Wtedy
już w pełni będzie gotowy do współczesnych treści.

126

/ SPRZĘT / Xbox One S – okiem nie-gracza

Mam mieszane uczucia co do interfejsu. Wydaje mi się, że można go jeszcze bardziej
uprościć. Jednocześnie jest on dość spójny i logiczny. Brakuje pilota w zestawie, na
szczęście można go dokupić za około 100 złotych. Z padem też jednak sobie poradzimy,
nawet jeśli będziemy oglądać tylko filmy. Bardzo żałuję, że Microsoft nie pokusił się o rozbudowę systemu Xbox i stworzenie urządzenia będącego sprzętem dla całej rodziny.
Obecnie jest to jednak i tak sprzęt dość wielofunkcyjny. Możemy korzystać z aplikacji
wideo, z odtwarzacza płyt oraz konsoli do gier.
Xbox One S kosztuje w podstawowej konfiguracji z jedną grą 1350 złotych. Moim zdaniem to obowiązkowe urządzenie dla każdego, kto nabył już telewizor 4K powyżej
55 cali. Dzięki temu zobaczymy na ekranie rzeczywiście nową jakość. Wśród gier też
znajdą się tytuły dla wszystkich.

paweloko
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SWINCAR

ELEKTRYCZNY
PAJĄK

JAN URBANOWICZ

Razem z Naczelnym Wodzem iMagazine, Dominikiem Ładą, udaliśmy się w jesienny poranek
około 50 km od Warszawy celem sprawdzenia pewnego pojazdu. Zaskoczył nas i sprawił, że
nie chcieliśmy wracać.
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Przed wyruszeniem w drogę (należy zebrać drużynę)
sprawdziliśmy oczywiście, czym jest Swincar, do końca
jednak nie byliśmy pewni, czego możemy się spodziewać. Wiedzieliśmy, że to coś innego niż wszystko, co
dane nam było prowadzić wcześniej. Podejrzewaliśmy
jednak, że przejedziemy się i spokojnie wrócimy do
Warszawy. Czym jest tajemniczy pojazd?
Swincar to dzieło dwójki francuskich inżynierów:
Pascala Rambaud oraz Jerome Arsaca, którzy przez
osiem lat pracowali nad tym, co dziś jest rezultatem.
Udało im się skonstruować pojazd, który pokona
niemal każdy teren i może nam przy tym dostarczyć
masę frajdy. Posiada on cztery koła, z czego każde
jest napędzanie osobno, a obie osie są skrętne.
Jest elektryczny. Jego baterie mogą działać 6 lub 12
godzin, zapewniając ciągłą jazdę, a ładowanie tych
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akumulatorów od pełnego rozładowania trwa tylko
2 godziny. Maszyna waży zaledwie 185 kg i może rozwinąć prędkość do 45 km/h.
Koniec z tymi technikaliami. Czegoś takiego po prostu jeszcze nawet nie widziałem, a co mówić o poruszaniu się takim pojazdem. Już jak z Dominikiem
go zobaczyliśmy, wiedzieliśmy, że to będzie bardzo
dobrze spędzony czas. Jak w nich usiedliśmy, byliśmy o tym przekonani. Później musieliśmy przejść
instruktaż, jak się takim pojazdem poruszać. Nie
jest to oczywiste, ale też nie należy do specjalnie
trudnych. Konstrukcja „kokpitu” jest wahadłowa, co
sprawia, że podczas pokonywania zakrętów trzeba
się przechylać, w celu przeciwwagi – daje to wielką
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frajdę, jak już się opanuje. Trochę problemów sprawiło nam sterowanie „gazem”, gdyż nie
ma tu pedałów, znanych z samochodów. Są manetki przy kierownicy, w dodatku bardzo
czułe, i opanowanie sterowania chwilę nam zajęło. Następnie wyjechaliśmy na tor off-roadowy, gdzie zobaczyliśmy, a potem sami sprawdziliśmy, jak Swincar radzi sobie na dołkach, górkach i wzniesieniach. Mogliśmy się przekonać o tym, że niemal żadne przeszkody
nie są dla niego problemem i tego typu pojazdem można dostać się praktycznie wszędzie.

Prawdziwa zabawa czekała nas za chwilę. Otóż pojechaliśmy do lasu, gdzie mogliśmy rozwinąć nieco większą prędkość niż na torze, w praktyce sprawdzić pokonywanie zakrętów
i przejeżdżanie przez trudności terenu. Kiedyś myślałem, że jazda quadem po lesie jest fajna.
Nie jest. Quady są głośne, wielkie i ciężkie, a przy tym mają zwrotność ciężarówki. Swincar
jest elektryczny, a dzięki czemu cichy. Jest niski i pokonuje ciasne zakręty, i pokona wszelkie
przeszkody. Bardzo żałowaliśmy, że tego dnia było tak zimno i wilgotno, gdyż w pewnym
momencie stwierdziliśmy, że czas kończyć, by nie odmrozić sobie palców u rąk czy stóp.
Swincar to jednak nie tylko zabawa. Zastosowanie takiego pojazdu i jego potencjał są
ogromne. Może on służyć na przykład w ratownictwie górskim, gdyż jako jeden z niewielu
pojazdów ziemnych może dotrzeć do trudno dostępnych miejsc, czy strażnikom leśnym
– jest cichy i nie płoszyłby zwierząt jak wspomniane quady. Zastosowania są ogromne
i myślę, że w większości ograniczałaby nas tylko nasza wyobraźnia.
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Wiedzieliśmy, że to coś innego
niż wszystko, co dane nam było
prowadzić wcześniej.
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Na pewno wrócimy jeszcze do tych pojazdów. Zapewne poczekamy do wiosny, aż zrobi się
cieplej i ładniej. W końcu głównie będziemy się bawić, lepiej więc jakby okoliczności przyrody również były sprzyjające. Jeśli jednak chcielibyście się takim Swincarem przejechać,
to skontaktujcie się z polskim dystrybutorem (http://swincar.com.pl). Pojazd można między innymi wynająć. Od nowego roku ma ruszyć również produkcja wersji z homologacją
(kat. B1), jeśli ktoś byłby zainteresowany, czy da się tym jeździć po drogach publicznych. Na
koniec jeszcze coś o kosztach. Cena aktualnej wersji to około 40 000 zł. Dużo i mało. Nie jest
to pojazd na każdą kieszeń, mając jednak do wyboru coś takiego lub quada, to zdecydowanie wygrywa Swincar. Mógłbym oczywiście do jazdy po mazurskich lasach wybrać sobie
używanego jeepa lub gazika, ale nie byłoby takiej frajdy. Kupiłbym Swincara. Ten pojazd ma
przyszłość i cieszę się, że było mi już dane nim jechać. To była jedna z takich chwil, których
się nie zapomina.
Cena: około 40 000 PLN. Ceny różnią się w zależności od wersji i akumulatorów

yasiek_

wyimek
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ŠKODA SUPERB
SPORTLINE

JAN URBANOWICZ

Gdybym miał kupować samochód, chciałbym zapewne, aby był ładny, miał w środku
sporo miejsca, był wygodny i dobrze się prowadził. Przy okazji, dobrze by było, gdyby
nie kosztował tyle, co wartość wilii pod Warszawą. Mam wrażenie, że dokładnie takie
auto stworzyła Škoda.
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Jeszcze kilka, no, może kilkanaście lat temu Škoda nie była marką, o której ludzie myśleli, gdy
chcieli kupić dobre i eleganckie auto. Jeden z moich sąsiadów do dziś posiada model Felicia
i patrząc na niego, widzę, jaką drogę przeszła ta marka. Oczywiście swoje zrobiła przynależność do koncernu Volkswagena, niemniej jednak nie można marce odmówić wielkiego
postępu, nie tylko pod kątem technologii, ale przede wszystkim wzornictwa. Model Superb
jest tego doskonałym przykładem.

Czarny grill, czarne
obudowy lusterek, czarny
minispoiler na klapie
bagażnika. Drobne rzeczy,
ale dzięki nim całość
wygląda znakomicie.

Aktualnie mamy na rynku trzecią generację Superba. To auto
segmentu D jest coraz popularniejsze na naszych drogach
i nie można nie odnieść wrażenia, że wypiera jednego ze swoich głównych konkurentów, czyli Volkswagena Passata. Co
prawda pod wieloma względami to niemal bliźniacze auta,
jednak Škoda, dla mnie osobiście, jest ładniejsza, lepiej się
prowadzi i ma więcej miejsca w środku. Miałem okazję jeździć
również poprzednimi dwoma generacjami i muszę przyznać,
że z modelu na model ten samochód jest nie tylko ładniejszy,
ale coraz lepszy.
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Niedawno swoją premierę miała wersja SportLine. Czym się ona różni? Tak naprawdę to
zmiany przede wszystkim kosmetyczne, ale trzeba przyznać, że nadają one autu sportowego charakteru, ale w przyjemny i subtelny sposób. Gdy spojrzymy na samochód
z zewnątrz, mając w głowie obraz „zwykłego” Superba, zauważymy, że kolor czarny jest
tu obecny. Czarny grill, czarne obudowy lusterek, czarny minispoiler na klapie bagażnika.
Drobne rzeczy, ale dzięki nim całość wygląda znakomicie. Superb już sam w sobie jest dość
drapieżny, jednak wersja SportLine tylko to potwierdza. Obniżone o 15 mm i 19-calowe koła
dopełniają obrazu sportowej limuzyny. Nie mogę nie napisać, że moim zdaniem, to jedno
z najpiękniejszych aut w tym segmencie.
Wnętrze już mniej różni się od podstawowych wersji, ale tu również możemy zauważyć
dominację czerni (choć można wybrać inny kolor tapicerki), która świetnie komponuje się
z ambientowym oświetleniem i usportowioną kierownicą.
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Stylistyka wnętrza jest typowa dla aut niemieckich. Wszystko jest tu schludne,
uporządkowane, na swoim miejscu. Jednocześnie mam wrażenie, że nie ma tu
nudy. Siedząc w Škodzie, czujemy się po prostu przyjemnie i w pewnym sensie bezpiecznie – nie ma tu obaw, że włączając wycieraczki, wyskoczy nam ze
schowka wielka pantera. Jest przestronnie i spokojnie, ale czujemy również, że
siedzimy w aucie, które potrafi coś więcej niż tylko zawieźć nas na zakupy. Jeśli
spojrzymy na inne modele producenta, zwłaszcza te, których nowe generacje są
właśnie prezentowane, widzimy, że ujednolicane są kokpity tych aut, co oczywiście jest dobre, zwłaszcza że są one bardzo ładne i przejrzyste.
Superb to przede wszystkim samochód bardzo duży w środku. Widać, że postawiono tu na wygodę podróżowania, ale nie tylko w mieście, a również w trasie,
nawet tej dalszej. Co więcej, nie zapomniano, że autem podróżować będą nie
tylko kierowca i pasażer z przodu, ale również osoby siedzące z tyłu. Dzięki temu
mają one naprawdę sporo miejsca na nogi, przez co pokonanie nawet dłuższych
dystansów może być komfortowe. Jeśli już jesteśmy przy podróżach, to udając
się w nieznane, warto zabrać ze sobą dużo bagażu. Do Superba możemy go włożyć naprawę sporo, gdyż bagażnik ma pojemność 625 litrów, a po złożeniu tylnej
kanapy (przy założeniu, że nie ma oczywiście na niej pasażerów) możemy zwiększyć ją do 1760 litrów – przy wersji kombi wartości te są, rzecz jasna, większe.
Trzeba przyznać, że wartości te robią wrażenie i dzięki nim Superb jest nie tylko
średniej klasy limuzyną, ale i autem rodzinnym, zwłaszcza w wersji kombi.

Mamy tu systemy SmartLink, Android Auto oraz Apple CarPlay.
Wyposażenie samochodu jest oczywiście bardzo bogate. Nie ma co się dziwić,
takie auto powinno mieć już niemal wszystko, co oferuje rynek. Wszystko zależy
od naszego budżetu i tego, co chcemy mieć, jednak wybór jest naprawdę duży.
W testowanym przez nas egzemplarzu zabrakło praktycznie tylko kamery parkowania 360°. Z pakietów bezpieczeństwa, komfortu i funkcjonalności znajdziemy
tu naprawdę bardzo wiele i nawet osoby dość wymagające powinny być zadowolone z wyboru, jaki daje producent. Zostańmy jeszcze na chwilę przy wyposażeniu i skupmy się na funkcji, która na pewno zainteresuje większość gadżeciarzy,
czyli funkcjach multimedialnych. Mamy tu systemy SmartLink, Android Auto oraz
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Apple CarPlay. Dzięki temu podłączymy i skutecznie wykorzystamy możliwości niemal każdego
telefonu na rynku. Niestety nie miałem okazji
przetestować telefonu z Androidem, ale iPhone
znakomicie działa ze SmartLink. Zatrzymam się
natomiast na chwilę przy CarPlay. Dziwię się,
że Apple wypuściło tak wybrakowany produkt,
który na dodatek praktycznie do niczego się nie
nadaje. Pierwsza rzecz, jak rzuca się w oczy, to
konieczność podłączenia telefonu kablem. Wiem,
że nowsza wersja CarPlay wspiera już połączenie
bezprzewodowe, jednak nie wiem, dlaczego kiedykolwiek trzeba było to wypuszczać z tą funkcją.
Druga rzecz, jaka mnie bardzo raziła, to wszelakie
funkcje głosowe. Jak wiemy z przykładu naszych
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telefonów, są one bardzo ograniczone w Polsce. Z CarPlay nie jest inaczej. Otóż czy byłoby
problemem, gdybym na dużym wyświetlaczu multimedialnym samochodu, mógł przeczytać wiadomość lub maila, który do mnie przyszedł? Lub z klawiatury ekranowej mógł odpisać? Oczywiście nie podczas jazdy, ale na przykład stojąc w korku czy szybko na czerwonym
świetle. Nie, Apple wprowadziło jedynie opcję czytania nam wiadomości (bez ich wyświetlania) oraz dyktowania. W Polsce działa to tak, jak działa, więc nie mamy o czym mówić, chyba
że posługujemy się głównie językiem angielskim.

Škoda Superb SportLine to naprawdę super(b) samochód.
Testowany egzemplarz wyposażony był w dwulitrową jednostkę TDI o mocy 190 KM oraz
napęd 4 x 4 i dwusprzęgłową skrzynię automatyczną DSG. Jestem wielkim fanem, zwłaszcza tej ostatniej rzeczy, czyli skrzyni DSG, dzięki której komfort jazdy jest naprawdę duży.
Przełożenia następują błyskawicznie i niemal nie odczuwamy zmiany biegu. Napęd 4 x
4 również jest wielką zaletą, głównie przy gorszych warunkach pogodowych. Podczas
opadów deszczu lub śniegu łatwo o utratę przyczepności, co zmniejsza nasze bezpieczeństwo. Jeśli kupując auto, macie do wyboru taki napęd, poważnie zastanówcie się, czy nie
warto trochę do niego dopłacić i zwyczajnie czuć się nieco pewniej na drodze. Przejdźmy
do motoru. Obecną generacją Superba już jeździłem, jednak z silnikiem benzynowym TSI
o mocy 280 KM. Nie będzie chyba odkryciem fakt, że 90 KM więcej „robi robotę”. Jazda
tamtą konkretnie wersją benzynową to nieco inne doznania i moim zdaniem to znacznie
lepszy wybór, ale oczywiście to moje zdanie. Testowane TDI jednak nie wypada źle. Choć
były momenty, że samochód przy wyprzedzaniu był delikatnie ospały, to jednak jego możliwości są raczej wystarczające dla „zwykłego Kowalskiego” i to pewnie nawet z nawiązką.
Zmartwiło mnie jednak spalanie. W mieście, przy nieco bardziej dynamicznej jeździe z nierozgrzanym sinikiem, na krótkich dystansach wynosiło ono około 12–13 litrów. W tym akurat
nie ma nic dziwnego. Jednak już po odpowiedniej „rozgrzewce” i wciąż dynamicznej jeździe udało mi się zejść do 10 l/100 km, a przy odpuszczeniu trochę pedału gazu i spokojnym
pokonywaniu miejskiej dżungli, bez większych korków – do 8 l. Umówimy się, to nie są rewelacyjne wyniki. We wspomnianej wersji TSI osiągałem 10 l przy dynamicznej jeździe. Dlatego,
jeśli miałbym jeździć głównie po mieście, to wybrałbym mocniejszy motor benzynowy,
skoro spalanie jest w nim porównywalne. Niestety nie miałem okazji wybrać się w dłuższą
trasę, by sprawdzić spalanie poza miastem, ale wierzę, że wtedy diesel by sprawdził się nieco
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lepiej. Ogólnie, jeśli mielibyśmy sporo podróżować za miasto, to lepiej skupić się na tym
silniku.
Škoda Superb SportLine to naprawdę super(b) samochód. Jest duży, przestronny i bardzo
wygodny. Bez problemu zapakujemy do niego naszą rodzinę lub znajomych i wybierzemy
się na wakacje. Dodatkowo ma bardzo bogate wyposażenie i wygląda pięknie. Ma sportowy charakter, który zarysowany jest ze smakiem i nie rzuca się nachalnie w oczy, a prowadzi się wybornie, tak że nie chcemy za bardzo z niego wysiadać. Wszystko to dostajemy za
może nie niską, ale według mnie, rozsądną cenę. Ceny auta zaczynają się od 120 170 złotych,
a testowany przez nas egzemplarz dostępny jest w cenie 184 370 złotych (choć jego podstawa bez wyposażenia poza pakietami wynosi 153 670 złotych). Osobiście, gdybym szukał sporego auta, poniżej 200 000 złotych, z naprawdę bogatym wyposażeniem, to Škoda
Superb byłaby na pierwszym miejscu listy. Zdecydowanie wart rozważenia.

yasiek_

Škoda Superb 			
SportLine 				
Plusy:
• bogate wyposażenie
• dużo miejsca dla kierowcy i pasażerów
• duża przestrzeń bagażowa
• funkcjonalny kokpit
• piękny i drapieżny design
• automatyczna skrzynia DSG
• napęd 4 x 4
Minusy:
• dość spore spalanie silnika
wysokoprężnego
Cena: od 120 170 PLN – testowany
egzemplarz 184 370 PLN

Skuteczna współpraca.
Gdziekolwiek jesteś.
Nozbe

-

13:07

Prezentacja firmowa
Przygotowanie sesji fotograficznej
U 12 z 7h k Dzisiaj

Koncept Layoutu
U 69 z 10h k Dzisiaj

Typografia i kolorystyka
U 14 z 2h k Jutro

Teksty (różne wersje)
U 27 z 3h k Jutro

Ikony i piktogramy
U 35 z 10h k 19 maj

í
ì

Nozbe

4

37

PROGRESS

13

ì
ì
é

Twórz, deleguj, dyskutuj
i działaj skutecznie. Dzięki
Nozbe zrealizujesz każdy plan.

Przygotować finalne pliki
U 17 z 1h k 19 maj

Feedback od działu Marketingu
U 78 z 7h k 16 maj

Dopracowanie wybranego pomysłu
U 54 z 7h k 16 maj

Szybkie szkice koncepcyjne
U 39 z 7h k 16 maj

Pozostały: 6 (10 h 30 min.)

j
r
r
r
r
r
r
r
r
r

+

Po 30-dniowym darmowym okresie
próbnym użyj kodu IMAGAZINE, aby
otrzymać dodatkowy miesiąc gratis.
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GRY I PROGRAMY Z APP STORE
NORBERT CAŁA

MICROSOFT SOLITAIRE COLLECTION
Kto z nas nie układał kiedyś pasjansa w Windows 95 lub jeszcze wcześniej
– w 3.11. Po wielu latach kultowa pozycja powraca w postaci aplikacji dla iOS.
Oczywiście jest wydana przez Microsoft, a możemy zagrać w popularne
odmiany pasjansa, jak Klondike czy FreeCell. Mamy też kilka nowych wersji
tej gry, takich jak Spider, Pyramid i TriPeaks. Oczywiście ja wyznaję tylko
Klondike. Sama grafika w grze jest dość prosta i trochę trąci myszką, ale
chyba właśnie o to chodziło twórcom tej gry. Na pewno jednak zapewni
nam długie godziny rozrywki. Dla mnie ułożenie pasjansa zawsze wiązało
się oczyszczeniem umysłu i chyba nadal czerpię z tego przyjemność.

Cena: 0,00 EUR					

VIVINO WINE SCANNER
Okres świąteczny to moment, w którym dostajemy dużo prezentów,
część z nich to wina. Ja na winach zupełnie się nie znam i w takiej sytuacji
pomaga aplikacja Vivino Wine Scanner. To trochę taki Shazam, ale właśnie
do win. Wystarczy zrobić zdjęcie etykiety z winem i od razu dostaniemy
podstawowe informacje o tej butelce. Jeśli nie mamy etykiety, to możemy
wyszukać wino po nazwie. Dowiemy się, jak wypada w rankingu,
przeczytamy recenzje samego wina, ale także winnicy, z której pochodzi.
Dowiemy się też, ile średnio kosztuje butelka. Wszystko to podane w bardzo
fajnej oprawie graficznej. Oprócz sprawdzenia informacji o winie aplikacja
pozwala także wyszukać wino, podając zakres ceny i pozycję w rankingu.

Cena: 0,00 EUR							

Pobierz

Pobierz
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GOOGLE ALLO — SMART MESSAGING
Google uwielbia tworzyć i zabijać komunikatory. Najnowszy twór
to Google Allo. Możemy rozmawiać z naszymi znajomymi, możemy
wysyłać naklejki, zdjęcia z notatkami i filmiki. Czyli dokładnie to, co
we wszystkich innych komunikatorach. Tym, co go różni od innych,
to możliwość porozmawiania z Asystentem Google. Odpowie on
na nasze pytania o pogodę czy korki w mieście. Co ciekawe, nie
musimy opuszczać rozmowy ze znajomymi, bo możemy wywołać
asystenta z okna rozmowy. Niestety, asystent nie działa w języku
polskim. Dodatkowo Allo uczy się naszego stylu pisania i podpowiada
odpowiedzi na teksty w naszym stylu. Nie wiem, czy Google nie
zabije wkrótce Allo i czy się ono przyjmie, ale tak powinien wyglądać
komunikator. Warto przynajmniej spróbować.

Cena: 0,00 EUR						

DJAY PRO FOR IPHONE
djay Pro to jedna z najpopularniejszych i najlepszych aplikacji
DJ-skich na iPada. Teraz aplikacja jest też dostępna dla iPhone’a,
którego częściej mamy przy sobie niż iPada. Jeśli mamy
iPhone’a Plus, to jego rozmiar jest wystarczający do zabawy.
Są nawet plusy używania aplikacji na iPhone’a, jak na przykład
obsługa za pomocą 3D Touch. Jak przystało na dobrą aplikację
dla DJ, mamy w niej cztery wirtualne odtwarzacze, automatyczną
synchronizację tempa, sampler, looper, fader i wszystko inne, co
powinno być w niej być. Oprócz miksowania muzyki z naszego
urządzenia możemy też miksować utwory z Apple Music, Spotify,
a nawet teledyski. Cena nie przeraża, więc polecam zabawić się
w DJa na karnawałowej imprezie.

Cena: 4,99 EUR						
norbertcala

Pobierz

Pobierz
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SUPER MARIO RUN

KRZYSZTOF MORAWSKI

No i stało się, Super Mario Run w końcu ujrzał światło dzienne. Ta chyba najbardziej
rozpoznawalna produkcja od Nintendo nie mogła przejść przez świat iOS bez echa. Setki
– a może tysiące graczy – zostały bowiem postawione przed trudnym pytaniem... czy warto
jest wydać prawie 50 złotych na grę, w której możemy jedynie podskakiwać?

/ GRY / Super Mario Run

Muszę przyznać, że mam mieszane uczucia, pisząc tę recenzję. Seria Mario Bros to po prostu żywa legenda.

Wydana w 1983 roku gra szturmem podbiła serca graczy na całym świecie, stając się
początkiem całej sagi gier, kreskówek, zabawek i tym podobnych atrakcji osadzonych w
świecie Mario.
Czy łatwo jest się zmierzyć z takim dziedzictwem? Oczywiście, że nie. Jakby tego było
mało, przy premierze Super Mario Run mieliśmy do czynienia z pewnym wartym zapamiętania precedensem. Chyba jeszcze nigdy w historii Apple, nie dało aż takiej ekspozycji i nie pomogło tak mocno w promocji zewnętrznej firmie produkującej gry na iOS.
Przynajmniej ja nigdy wcześniej nie widziałem, aby jakiś „zewnętrzny” tytuł został zapowiedziany przez Apple podczas premiery ich najnowszego flagowego produktu. Aby
podczas trzech kolejnych miesięcy budowana była baza ludzi czekających na powiadomienie o premierze gry oraz aby po jej premierze główna strona App Store wyglądała tak:
Przypadek? Śmiem wątpić. Raczej preview tego, jak teraz będą wyglądały premiery
„wybranych” gier. Ale wróćmy do samego Super Mario Run. Jak łatwo się domyślić, ze
względu na sposób promocji oraz swego rodzaju „sławę” tytułu, oczekiwania graczy (jak
i moje) były olbrzymie.
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No i w końcu stało się. Nareszcie nadszedł
ten upragniony dzień, gdy można było
pobrać Super Mario Run. Cały ten czas czekania był dla mnie tym, czym dla małego
dziecka jest czekanie na moment, w którym
w końcu będzie mogło rozpakować swój
świąteczny prezent.
Niestety pierwszy kontakt z tytułem okazał się sporym kubłem zimnej wody wylanym na moją rozgrzaną głowę. Dlaczego?
Zacznijmy może od faktu, że w Super Mario
Run gra w trybie offline nie jest możliwa.
Jeśli więc planujesz „zabić” nieco wolnego
czasu podczas choćby lotu, masz taryfę
z małą liczbą danych w pakiecie lub akurat
przebywasz za granicą, to raczej będzie to
kiepska nowina.
Nintendo tłumaczy, że to wina… piratów,
którzy pewnie chętnie by grę „spiracili”
i udostępnili za darmo. Przyczyniając się tym
samym do sporych strat dla firmy. Szkoda
tylko, że cierpią na tym osoby, które zdecydują się tytuł kupić legalnie.
To z kolei sprowadza nas do punktu drugiego, czyli ceny... 9,99 euro za mobilną grę
to sporo. Jeśli wziąć pod uwagę, że mamy
do czynienia z grą relatywnie prostą, którą
można bez problemu ukończyć w jeden
dzień, to już robi się całkiem sporo (zwłaszcza w polskich realiach).
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Jakby tego było mało, na początku gra wręcz
bombarduje nas tysiącem i jednym powiadomieniem, objaśnieniem i stałymi zachętami
do założenia konta na serwerach Nintendo.
Czy w związku z tym można się dziwić, że
średnia ocena tego tytułu to zaledwie 2 na 5
dostępnych gwiazdek?
Przyznam się szczerze, że pewnie i ja nie
skusiłbym się na zakup Mario w momencie premiery, gdyby nie fakt, że obiecałem Naczelnemu, że ów tytuł zrecenzuję.
Pierwsze dwie plansze, które dostajemy
w ramach darmowej wersji (będące czymś
na kształt samouczka), zdecydowanie nie są
bowiem wystarczające, by móc zaprezentować wszystko to, co Super Mario Run ma do
zaprezentowania.

No właśnie, a jaka jest sama
gra?
Prosta, ale i skomplikowana. Piękna, ale i nieco
tandetna. Wciągająca, ale tylko wtedy, gdy
zechcemy sami w pełni zagłębić się w jej świat.
Dlaczego prosta? W Super Mario Run
możemy bowiem robić właściwie tylko jedną
rzecz, skakać. Nasz bohater biegnie sam, tak
„z automatu”, sam przeskoczy nawet nad
prostymi przeszkodami czy małymi dziurami. My musimy skupić się jedynie na tych
„kluczowych skokach”. Do wyboru mamy tu
dwie opcje. Jedno „tapnięcie”, a Mario podskoczy, dwa „tapnięcia” to dłuższy skok. Ot,
tyle. Proste prawda? No to zachęcam Cię
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do zebrania wszystkich monet czy bonusów
choćby z pierwszych dwóch poziomów.
Format, jak i oprawa graficzno-muzyczna gry
zostały przygotowane po mistrzowsku. Gra
jest nowoczesna, kolorowa i po prostu przyjemna w odbiorze. Swoją formą nawiązuje do
pierwowzorów i ma to zarówno swoje plusy,
jak i minusy. Kto pamięta podkłady muzyczne
z lat osiemdziesiątych, wie na pewno, o czym
mówię. Ale czy mogło być inaczej? Czy można
sobie było wyobrazić Mario w innej formie?
Zdecydowanie nie!
No i poruszona już przeze mnie kwestia długości gry. Super Mario Run oferuje nam 24 plansze. Ni mniej, ni więcej. Wszystko to, jak już
wspomniałem, można ukończyć w jeden wieczór, ale... No właśnie, jeśli tylko decydujemy
się pójść o krok dalej, zobaczymy, że ukończenie gry to dopiero pierwszy etap.
Kolejnym będzie wracanie do już ukończonych
plansz, aby poprawić wynik, choćby po to, aby
osiągnąć lepszy od znajomych lub też zdobyć dodatkowe monety potrzebne do rozbudowy królestwa. Dopiero wtedy zauważymy,
jak dokładnie przemyślana została każda z 24
oddanych lokacji.
Oprócz podstawowej kampanii w grę zostały
wbudowane jeszcze dwa dodatkowe tryby.
Wspomniana już możliwość rozbudowy królestwa, która z jednej strony nie wnosi nic specjalnego do gry, ale z drugiej daje nam powód
do zdobywania dodatkowych monet, no i cel
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do ich wydawania. Jest też miłym
przerywnikiem między kolejnymi

Super Mario Run

planszami.

• Design: 5/6

Ostatnia opcja to „Toad Rally”, w któ-

• Jakość wykonania: 4/6

rym ścigamy się nie tylko z czasem,

• Wydajność: 5/6

ale też musimy zebrać jak najwięcej

Plusy:

monet i zrobić to w jak najlepszym

• Stary dobry Mario w nowej
„świeżej” odsłonie

stylu. Liczy się więc suma punktów

• Banalnie prosta w obsłudze

Nagrodą będą dodatkowi „osadnicy”

• Świetnie zabija czas i pozwala
się „odmóżdżyć”

otwierający nam możliwość stawia-

• Ma potencjał, by wciągnąć
nas na wiele godzin

budynków.

Minusy:

za styl, czas oraz zebrane monety.

nia w naszym królestwie nowych

Czy warto kupić Super
Mario Run ?

• Konieczność stałego łączenia
się z internetem

Na to pytanie nie ma jednoznacz-

• Cena

nej odpowiedzi. Jest to bez wątpie-

• „Tylko” 24 plansze w kampanii
Cena: 9,99 EUR
Link do sklepu

nia świetny tytuł, aczkolwiek nie
pozbawiony wad. Czy wart jest prawie 50 złotych ? Jeśli jesteś fanem
Mario – na pewno tak, w przeciwnym
wypadku poczekałbym trochę na
jakąś przecenę.
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GALAXY ON FIRE 3
– MANTICORE

MACIEJ SKRZYPCZAK

Wbrew pozorom to nie jest kolejny odcinek serialu poświęcony wybuchającym telefonom
pewnej firmy. Oto trzecia część jednej z najlepszych serii kosmicznych strzelanek.
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W trzeciej części wspomnianej serii wcielamy się w pilota, który w momencie, gdy wpada
w tarapaty, zostaje uratowany przez załogę statku Manticore. Od tego momentu stajemy się
najemnikami i bierzemy udział w misjach, w których głównym celem jest łapanie przestępców, aby dotrzeć do głównego złoczyńcy odpowiedzialnego za pewną katastrofę. I jeśli chodzi
o fabułę, to to byłoby na tyle. Niestety, w odróżnieniu od poprzednich części (nie licząc GoF
– Alliances, czyli czegoś w stylu OGame), gdzie fabuła grała pierwsze skrzypce, w najnowszej
odsłonie studio Fishlabs postawiło na samą rozgrywkę.
Rozgrywka podzielona jest na cztery rodzaje misji oraz eksplorację. Zacznijmy od końca.
Galaktyka, do której mamy dostęp, składa się z wielu układów. W każdym z nich są trzy lokacje. W nich z kolei, w trybie eksploracji, możemy znaleźć artefakty oraz skrzynie. Są one
poukrywane w różnych zakamarkach danej lokacji – we wrakach innych statków, przy stacjach
kosmicznych, w szczątkach planet itd. Zadanie jest o tyle trudne, że poruszamy się przecież
w kosmosie, poszukiwania prowadzimy więc w każdej z płaszczyzn. Żeby jednak zwiększyć
nasze szanse na odnalezienie, do naszej dyspozycji otrzymujemy droida, który w miarę zbliżania się do artefaktu lub skrzyni zaczyna pulsować – najpierw na żółto, a potem na zielono.
Kiedy znajdziemy się stosunkowo blisko od przedmiotu, nasz droid leci w jego kierunku i promieniem świetlnym wskazuje dokładne miejsce. Jest to szczególnie przydatne, gdy przykładowo artefakt skrywa się z drugiej strony jakiegoś obiektu. Ale po co nam te artefakty
i skrzynie? Jeśli zbierzemy cały komplet tych pierwszych, to odblokujemy kolejne fragmenty
informacji dotyczących różnych osób, miejsc, organizacji powiązanych z katastrofą lub najbliższym nam środowiskiem. Na dobrą sprawę zważywszy na płytkie podejście twórców do
fabuły, nie mają one większego znaczenia, prócz zwykłej chęci przejścia gry w 100%. Już bar-
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dziej pożyteczne są skrzynie, w których najczęściej znajdziemy pieniądze oraz Mhaan-Tiq,
kruszec, który używany jest między innymi do przyspieszania budowy podzespołów (o czym
napiszę później).

Jak już wspomniałem, oprócz trybu eksploracji, mamy również cztery tryby misji. Czerwone
to główne misje, które sprowadzają się do konfrontacji z przestępcami z listy poszukiwanych.
Żeby jednak aktywować te misje, musimy spełnić kilka warunków. Są uzależnione od rangi
poszukiwanych. Na przykład, by złapać tych mniej znaczących (których łącznie jest dziewięciu), należy ustalić miejsce ich pobytu oraz wymaganą broń lub ich słabość. Skąd zasięgnąć
tych informacji? Z drugiej grupy misji oznaczonych na niebiesko. To tam losowo pojawiają się
informatorzy, którzy po schwytaniu przekazują
nam niezbędne informacje. Kiedy złapiemy któregoś z pomniejszych rzezimieszków, otrzymujemy
od niego informację na temat groźniejszej grupy
przestępców (jednego z trzech). Ci z kolei dostarczają wskazówek do schwytania głównego przeciwnika – Sh’gaala. Oczywiście im dalej w grze
jesteśmy, tym przeciwnicy są trudniejsi. Wracając
jeszcze do misji niebieskich. Oprócz czyhania na
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informatorów zadania te są głównym zaopatrzeniem w gotówkę, gdy dana misja zakończy
się powodzeniem. Dodatkowo otrzymujemy też punkty doświadczenia, a awansowanie na
kolejne poziomy dodaje nam Mhaan-Tiqu, jak również pozwala ulepszać statek i bronie. Po
zniszczeniu różnych przeciwników w misjach mogą wypaść części do elementów naszego
statku, na przykład do broni i ulepszeń lub do całkiem nowego statku. Aby możliwe było zbudowanie tych elementów, części są podzielone na trzy kategorie w zależności od rzadkości
ich występowania. Aby zwiększyć szansę na odnalezienie tych bardziej unikalnych części,
możemy wybrać trudniejszy poziom danej misji. W bonusie otrzymamy też więcej gotówki
i doświadczenia.

A co można napisać o samych misjach? Jest ich kilka rodzajów, ale z reguły sprowadzają się do
zniszczenia wszystkich przeciwników w danej lokacji. Musimy więc czasem robić za eskortę
i osłaniać jakiś statek przed atakami piratów. Innym razem poszukujemy piratów, by odzyskać
skradziony ładunek. Inne misje polegają na ochronie ewakuacji ludzi czy zniszczeniu niebezpiecznej broni. Niestety, misje w zasadzie ciągle się powtarzają, zmienia się ich lokacja oraz
z czasem rośnie ich poziom trudności. Z drugiej strony zawsze możemy skupić się na zadaniach, w których czujemy się najlepiej. Ciągłe ich wykonywanie może jednak szybko znużyć.
W trakcie wykonywania zarówno misji głównych, jak i niebieskich towarzyszą nam dwa
myśliwce. Choć sterowane są przez AI, to należą do prawdziwych graczy. Przed rozpoczęciem
każdego zadania widzimy, ile punktów siły mają te myśliwce i w razie czego możemy wymie-
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nić partnerów na innych losowo wybranych
lub tych, którzy należą do naszych przyjaciół. Tymi ostatnimi są osoby, które mają nas
w Game Center. Możemy też dodać tych
przyporządkowanych losowo po każdej
zakończonej misji. Liczba miejsc jest jednak ograniczona, ale w każdej chwili mamy
możliwość usunięcia kogoś z naszej paczki.
W trakcie rozgrywki nie mamy kontroli nad
sojusznikami. Są po prostu wsparciem, a ich
zadaniem jest skupienie się na wrogach.
Czasami, jeśli na przykład skupimy się na
innym statku niż pomocnicy, może dojść
do kolizji. Na szczęście nie ma ona jakichś
groźnych skutków ubocznych poza tym, że
zostaniemy wytrąceni z toru lotu.
Pozostały jeszcze dwie grupy misji: zielone
i pomarańczowe. Pojawiają się raz dziennie i na ich rozpoczęcie mamy ograniczony czas. Wykonujemy je samodzielnie,
bez pomocników. Otrzymujemy też za nie
znacznie mniej pieniędzy i doświadczenia.
Misje zielone zwiększają jednak prawdopodobieństwo oraz ilość zdobytych części.
Natomiast misje czerwone dodają (bardzo
małe) ilości Mhaan-Tiqu.
Przejdźmy jeszcze na chwilę do części. Jak
już wspomniałem, jeśli zbierzemy ich wymaganą liczbę, to zbudujemy nowe uzbrojenie, wprowadzimy ulepszenia lub całkiem
nowe statki. W tym celu potrzebne będą
jednak pieniądze. Ale to nie wszystko. Każda
budowa, jak również ulepszenia, potrzebują
odpowiedniej ilości czasu. Raz to będzie
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kilka minut, a raz kilka godzin. Jeśli nie chcemy na to wszystko czekać, musimy wykorzystać
Mhaan-Tiq. Z drugiej strony warto się zastanowić, czy nie lepiej jednak poczekać, gdyż za ten
kruszec można również kupić niektóre statki.
Tyle napisałem już o rozgrywce, ale jeszcze nic nie wspominałem o samym sterowaniu. A to
jest najlepsze, z jakim miałem do czynienia w grach tego typu do tej pory. Nie jest przekombinowane i odbywa się bardzo naturalnie. Naszym myśliwcem sterujemy, dotykając lewą stronę
ekranu. Pod palcem pojawia się wtedy wirtualny joystick. Z kolei prawa strona odpowiada za
strzelanie – wystarczy tylko dotknąć ekran. Co prawda domyślnie włączone jest autostrzelanie, ale osobiście wolę tryb manualny. Prawą stronę ekranu nie tylko możemy przytrzymać,
ale również wykonać jeden z czterech gestów. Przesunięcie palca ku górze uruchomi tymczasowe przyspieszenie. Jeśli gest ten zakończymy oderwaniem palca od ekranu, to przyspieszenie będzie trwało do chwili, gdy zużyjemy na niego całą energię. Jeśli jednak będziemy cały
czas trzymali palec, to wracając do pozycji wyjściowej, możemy wyłączyć dopalacz w dowolnym momencie. Kolejny gest to przesunięcie palca w dół. Zwalnia nasz statek, co pozwala na
wykonywanie znacznie ciaśniejszych manewrów oraz zwiększa czułość sterowania. Przydaje
się to, kiedy przeciwnik nas minie. Opanowanie tych dwóch gestów pozwala na prowadzenie
skutecznej walki. Zostały jeszcze dwa gesty – ruch palcem w lewą lub prawą stronę powoduje wykonanie uniku, co umożliwia na przykład ominięcie nadlatującej rakiety lub zmylenie
przeciwnika siedzącego nam na ogonie. Warto mieć jednak na uwadze, że uniki zabierają nam
energię, więc żeby ponownie wykonać taki manewr, musimy odczekać trochę czasu. Oprócz
sterowania na ekranie dostępne są również: przełącznik broni oraz przyciski aktywujące
rakiety i ulepszenia (na przykład dodatkowe pole siłowe). Może wszystko to brzmi skomplikowanie, ale uwierzcie, że wcale takie nie jest.
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Pozostała jeszcze oprawa graficzna i muzyczna. Tu

Galaxy on Fire 3 		
– Manticore

też jest świetnie. Kolejne układy są bardzo szczegółowe. Stacje kosmiczne, inne statki, a nawet
wraki są bardzo starannie wykonane. I choć

Plusy:

lokacje są ograniczone, to czuje się przestrzeń

• świetne sterowanie

kosmosu, tę nieograniczoną pustkę. Z reguły jed-

• przepiękna grafika

nak nie mamy czasu, żeby myśleć o wyprawach,

• nastrojowa muzyka

więc te ograniczenia wcale nie przeszkadzają.

• najlepsza kosmiczna strzelanka…
Minusy:
• …która jednak jest tylko strzelanką,
gdyż fabuła została bardzo spłycona
• powtarzające się misje mogą
szybko się znużyć
• czasami AI sojuszników może
nam przeszkadzać

Z kolei muzyka jest bardzo nastrojowa i zmienia
się w zależności od sytuacji. Gdy nie ma zagrożenia, muzyka jest spokojna, ale w momencie
wykrycia przeciwników usłyszymy brzmienia
zaprawiające do boju.
Galaxy on Fire 3 – Manticore to z jednej strony
tytuł nawiązujący do pozostałych części, z drugiej jednak został sprowadzony do samej tylko
kosmicznej strzelanki. Dla jednych może to być
zaleta, dla innych nie. Rozgrywka, choć z czasem
może wydać się nużąca, ma jednak w sobie to
coś, co sprawia, że chcemy spędzić z grą „jeszcze
trochę”. Z pewnością ma na to wpływ świetne
sterowanie oraz oprawa graficzna i muzyczna. Co
jednak najważniejsze GoF3 jest pozycją darmową
(z zakupami wewnątrz aplikacji, które jednak
nie są niezbędne), dlatego warto przekonać się
samemu, czy tytuł ten będzie dla Was grywalny.
A jeśli jeszcze się wahacie, to zapraszam do zapoznania się z krótkim gameplay’em, na którym
wykonuję jedną z misji.
Galaxy on Fire 3 – Manticore możecie pobrać
z App Store za darmo.

mcskrzypczak
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KONWERSJA KONTA UŻYTKOWNIKA DO
ADMINISTRATORA Z UŻYCIEM TERMINALA
MACIEJ SKRZYPCZAK

Jeśli chcielibyśmy nadać zwykłemu kontu prawa
administratora, normalnie wystarczy, że skonfigurujemy to
w Preferencjach systemowych. Nie zawsze jednak będziemy
w stanie posłużyć się tą metodą. Tak może być chociażby
wtedy, gdy mamy tylko dostęp zdalny przez SSH. W takiej
sytuacji pomocny się okaże Terminal i jego narzędzia.

Po pierwsze musimy najpierw ustalić, któremu użytkownikowi chcemy nadać prawa administratora. Dokładniej – musimy zdobyć jego nazwę skróconą. Jeśli jej nie znamy, możemy posłużyć
się poniższym poleceniem, żeby ją poznać:
dscl . list /Users | grep -v ' _ '
Jako wynik, otrzymamy kilka nazw. Powinniśmy zwrócić uwagę na te, które nie nazywają się
root, daemon oraz nobody.
Kiedy wiemy już, któremu użytkownikowi przypisać prawa administratora, możemy przystąpić
do prawidłowej operacji. Polecenie, które konwertuje konto, wygląda następująco:
dscl . -append /groups/admin GroupMembership NAZWAUŻYTKOWNIKA
Oczywiście w miejsce NAZWAUŻYTKOWNIKA należy wpisać skróconą nazwę użytkownika. Jeśli
będzie nim na przykład imagazine, to komenda będzie brzmiała:
dscl . -append /groups/admin GroupMembership imagazine
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Aby potwierdzić, że prawidłowo dodaliśmy użytkownika do grupy administratorów, możemy
skorzystać z tego polecenia:
dscl . -read /groups/admin GroupMembership
W odpowiedzi, jeśli wcześniej ustawialiśmy imagazine, powinniśmy otrzymać taki komunikat:
GroupMembership: root imagazine OPCJONALNIE _ INNI _ UŻYTKOWNICY
Źródło: OS X Daily

MASOWA ZMIANA ROZSZERZEŃ
Od jakiegoś już czasu macOS oferuje możliwość masowej zmiany nazwy plików za pomocą
wbudowanego narzędzia. Przy domyślnych ustawieniach Findera może się jednak okazać,
że jeśli chcielibyśmy zmienić rozszerzenia jakichś plików na inne, to nie będzie to możliwe.
Całe szczęście można to naprawić.
Trik polega na zmianie preferencji
Findera. Znajdziemy je w menu Finder ->
Preferencje… lub korzystając ze skrótu
Cmd+,. Kiedy już otworzy się okienko
z opcjami, musimy przejść do zakładki
Zaawansowane i zaznaczyć opcję Pokazuj
wszystkie rozszerzenia plików oraz odznaczyć – Ostrzegaj przed zmianą rozszerzenia.

Pierwsza opcja pozwoli na wyszukiwanie i modyfikację rozszerzeń za pomocą wbudowanego
narzędzia. Z kolei druga opcja zaoszczędzi nam czasu, gdyż po jej odznaczeniu, przy zmianie
rozszerzenia, nie będą pojawiać się komunikaty dla każdego pliku z pytaniem, czy jesteśmy
pewni, że na pewno chcemy zmienić to rozszerzenie.
Źródło: OS X Daily
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JAK PRACOWAĆ W ZESPOLE?
KINGA OCHENDOWSKA

Kiedy nie wygrywa cały zespół, to nikt nie wygrywa.

Z pracą w zespole mamy narodowy problem. Taki chyba troszkę kulturowy. Nikt nas nie uczy,
jak być częścią projektu, nacisk kładzie się na to, żeby być najlepszym. A przynajmniej lepszym
niż ten, kto siedzi obok. Wszystko zaczyna się już na etapie przedszkola i pierwszej socjalizacji
z grupą rówieśniczą. Nie pracujemy nad wspólnymi zadaniami, nie uczymy się wzajemnego
uzupełniania umiejętności. Uczymy się wygrywać. Bo kto wygrywa, ten jest fajny.
Jeśli chodzi o zadania grupowe, zaczyna być pod górkę. W projektach wszystko musi działać
jak dobrze naoliwiona maszyna. Nie ma gwiazd, niczyja praca nie jest ani lepsza, ani gorsza
niż pozostałych. Bo jeśli któryś z elementów zawiedzie, to zawiedzie całość. Każdy etap pracy
jest więc ważny i istotny. Co z tego jednak, skoro mamy głęboko zakorzenioną potrzebę
gwiazdorzenia? Niektórzy ludzie nie mają i nigdy nie będą mieli w naturze pracy zespołowej.
Inni, przy odrobinie wysiłku, mogą się jej nauczyć. Wystarczy spojrzeć na wykonywane przez
siebie zadania z perspektywy dobra całości projektu, nie tylko czubka własnego nosa.

Na czym to polega?
Przede wszystkim musimy mieć świadomość, że projekt nie kręci się wokół nas. Projekt
opiera się na jakimś planie, który określa podział zadań, czas na ich wykonanie i zakres obowiązków. Każdy z tych elementów jest bardzo istotny. Jeśli zaniedbamy to, co do nas należy,
nie robimy krzywdy wyłącznie samemu sobie, ale również zaburzamy pracę innych.

Jak temu zapobiec?

1. Zapoznaj się z planem projektu
Pozwoli Ci to na zrozumienie mechanizmu jego działania.
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2. Zwróć uwagę na kluczowe terminy
Terminy wyznaczają ogólne ramy projektu. Zgodnie z prawem Murphy’ego, jak coś ma się
zdarzyć, to na pewno się zdarzy. Bądź przygotowany na drobne przesunięcia czasowe, wynikające z „niezależnych okoliczności”. Lepiej zarezerwować sobie więcej zasobów na wykonanie zadania, niż potem na siłę upychać je w kalendarzu.

3. Trzymaj się swoich deadline’ów
Pamiętaj, że często wykonanie Twojego zadania warunkuje możliwość rozpoczęcia pracy
przez kolejną osobę. Co z tego, że Ty, spóźniony, ale uśmiechnięty wykonasz przydzielone
Ci czynności, skoro kolejna osoba będzie musiała stanąć na głowie, żeby uporać się ze swoją
działką?

4. Praca w zespole to współpraca
Nie ma nic bardziej irytującego, niż rywalizacja w ramach projektu. Projekt opiera się na
współpracy! Każdy dokłada do niego swoje najlepsze umiejętności. Najlepiej trzymać się
swojej działki i na niej się skoncentrować, zamiast włazić z butami w zadania innych.

5. Wykonuj swoją pracę porządnie
Poprawianie zajmuje czas. Jeśli masz coś zrobić, zrób to dobrze od razu. Jeśli na początku
odwalisz fuszerkę, to będziesz to musiał na koniec poprawić. Pół biedy, jeśli sam. Gorzej, jak
ktoś będzie musiał poprawiać za Ciebie. Stajesz się wtedy nie częścią grupy, ale problemem,
czymś, z czym należy się uporać.

6. Bądź dumny z grupowych osiągnięć
Pracując w zespole, każdy jego członek ma pełne prawo czuć się dumny z osiągniętego
rezultatu i wykonanych zadań. Mniejsze lub większe – wszystkie czynności sprawiają, że projekt odnosi sukces. Naucz się cieszyć z bycia częścią, nie z bycia na piedestale. To dużo trudniejsze i bardziej wymagające niż teatr jednego aktora. Jeden instrument nie gra tak pięknie,
jak cała orkiestra. Dopiero wszystkie instrumenty, każdy z nich wykonujący swoją część najlepiej jak potrafi, tworzą muzykę, która zachwyca. Razem możemy więcej.
Powodzenia!

santee76
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JAK PISAĆ MAILE?
MAJA JAWOROWSKA

Wydaje Ci się, że wiesz? Cóż, każdemu się wydaje, bo przecież to żadna filozofia. Dlatego też
tak długo zwlekałam ze stworzeniem tego poradnika – wydawał mi się zbyt podstawowy
pod kątem zawartej w nim wiedzy. A jednak każdy dzień udowadnia mi, że może nie jest to
poziom aż-tak-bardzo basic.

/ PORADY / Jak pisać maile?

Po pierwsze: po co piszesz?
Mail to produkt pewnego procesu, a każdy proces musi – a przynajmniej powinien być – poparty jakimś celem, jakąś strategią. Nie jest sztuką stworzenie sesji
zdjęciowej, wideo lub artykułu dla samej sztuki. Dlatego najważniejszą czynnością, którą musimy wykonać, siadając do pisania wiadomości, jest właśnie
określenie jej celu. Jeżeli naszym celem jest na przykład wyciągnięcie informacji od współpracownika, to zamiast lakonicznego „zastanawiam się, jak…”
wplecionego gdzieś w maila, warto zaznaczyć, nawet boldem, prośbę: „daj
znać, proszę, czy…”. Proste polecenie potrafi zdziałać cuda. Analogia? Wołanie
o wezwanie karetki do tłumu gapiów obserwujących wypadek. Proszenie
tłumu nie przyniesie spektakularnych efektów, za to wręczenie telefonu i zadania jednostce owszem.

Po drugie: struktura!
Nic mnie bardziej nie wyprowadza w pracy z równowagi, niż maile pisane na
odwal się, bez widocznej struktury. Takie, nad którymi muszę się zastanowić,
zanim wyciągnę esencję, bo treść nie jest w żaden sposób uporządkowana.
Inna sprawa, że wciąż trzymam się zdania, że umiejętność strukturalnego
pisania jest dla niektórych naturalna, a dla innych wręcz przeciwnie. Wróćcie
pamięcią do prezentacji w szkole lub na studiach. Niektórzy wykładowcy potrafią tak wypunktować treść, że widownia nie ma najmniejszego problemu ze
zrozumieniem, co jest w wystąpieniu istotne, co jest zadane do domu, a co
warto pominąć. Niestety, są i tacy, którzy nadużywając CMD+C i CMD+V
wypełniają slajdy niezrozumiałym, zawiłym tekstem. Bo skoro on rozumie, to
inni też powinni, prawda?
Struktura jest ważna w szczególności podczas pisania minutek ze statusów.
Przykład: gdy w spotkaniu biorą udział dwa zespoły, to maila podsumowującego dzielimy na trzy części, a każdą z nich w wiadomości oznaczamy wyboldowanym nagłówkiem: „Notatki”, „TO DO X” i „TO DO Y”, gdzie X i Y oznaczają
wspomniane zespoły. Sama w ten sposób po prostu zaczynam spotkanie – od
otwarcia pustego maila i wpisania tych trzech sekcji. Później jest już z górki,
bo po prostu z biegiem posiadówki uzupełniam sekcje. „Maja prześle plan
komunikacji w SM, do 12.02”, „Kasia przygotuje zarys IP, do 14.02”, „Ustalono, że
wstrzymujemy się z decyzją o dacie produkcji do 20.02” i tak dalej. W rezulta-
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cie nie ma szans, że jakaś informacja ucieknie, każdy wie, co ma robić, a autor
takich minutek wie, że wszystko wie.
Najważniejsze – struktura nie istnieje bez bulletów! Punktowanie zadań, poleceń czy próśb to najskuteczniejsza metoda na szybkie zrealizowanie celu maila.
Najprostsze porównanie przedstawię na przykładach:

Hej Marcin, łap wizual broszury – może być, czy chcesz coś podmienić?
Jutro musimy to dać do druku.

Hej, Marcin!
W załączniku znajdziesz wizual broszury. Daj znać, proszę, à propos poniższych elementów:
- zdjęcie: możemy podmienić. Wymiary: 1000 x 700 px. Daj znać, czy zmieniamy, a jeżeli tak to podeślij mi nową fotkę proszę :)
- Tekst: może mieć maksymalnie 1000 znaków, łamiemy go na trzy linijki,
tak jak widzisz. Daj znać, czy zostaje, czy chcesz podmienić, a jeżeli tak, to
podeślij mi, proszę, nową wersję.
Musimy się z tym zamknąć do jutra do końca dnia, więc jeżeli zdążysz do
jutra do 13:00 to będzie osom :)
Pzdr,
Maja

Czujecie różnicę? Marcin, który otworzy maila, widzi, że musi odpowiedzieć na
konkretne pytania, by projekt gładko szedł do przodu. Autor nie może założyć, że Marcin wie, ile znaków może mieć copy ani jaki rozmiar ma zdjęcie,
a więc nie może założyć, że jego odpowiedź będzie pełna. Co prowadzi nas do
punktu trzeciego…
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Po trzecie: empatia!
Z jakiegoś powodu ludzie otaczają wielką opieką powierzone im informacje,
sami decydują o tym, co jest istotne dla innych osób zaangażowanych w projekt, a jak przyjdzie co do czego, to dziwią się, że ktoś czegoś nie wie, chociaż
temat nigdy nie był podniesiony na forum… Tę regułę traktuję bardzo osobiście, ponieważ nie raz usłyszałam, że taka mania informowania i organizacji jest
przesadzona. Odpowiadam stanowczo: nie jest. Nigdy nie wiesz, kiedy osoba
odpowiedzialna za dane zadanie zachoruje i nie przyjdzie do pracy, tak samo
nigdy nie wiesz, czy ktoś sam nie dopisze sobie kilku słów, bo nie otrzymał ram
projektowych, których powinien się trzymać.
Przykład pierwszy z brzegu: wyobraźcie sobie sytuację, w której należy zorganizować wysyłkę piw do influencerów. Skrupulatnie przeprowadzam research,
by na pewno trafić w gusta, jednocześnie sprawdzając najważniejszą cechę
odbiorców, czyli ich stosunek do napoi wyskokowych. Nawet przez myśl mi nie
przyjdzie, że ktoś mógłby tego nie zrobić, gdyby nagle przyszło mi przekazać
projekt, po czym… przekazuję projekt, a nowa osoba dopisuje do listy przypadkowych blogerów. Także tych, którzy są zadeklarowanymi abstynentami.
Jak tego uniknąć? Bardzo prosto. Należy założyć, że każda osoba zaangażowana w projekt powinna chociaż raz usłyszeć WSZYSTKIE jego założenia. Tylko
wtedy mamy 100% pewności, że faktycznie wszyscy wiedzą tyle, co my sami.
Ta zasada jest zresztą szersza od samych maili, jednak jej nieprzestrzeganie jest
podłożem wielu niedomówień w korespondencji elektronicznej.
To tylko trzy, moim zdaniem najważniejsze elementy, a co jest dalej? Mnóstwo
ważniejszych i mniej ważnych wskazówek kryjących się pod parasolem myślenia. Myślący nadawca to dobry nadawca! To szczęśliwy nadawca, który otrzyma
odpowiedź na swojego maila, a jego projekt nie zatrzyma się w polu.
Bądź myślącym nadawcą.

jedzonelka
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JAK ZMNIEJSZYĆ OCZEKIWANIA?

– PORADNIK (TROCHĘ) SATYRYCZNY

MAJA JAWOROWSKA

Znacie to uczucie, gdy pewnym krokiem przemierzacie drogę do pracy, już ciesząc się na
czekające na Was wyzwania? To uczucie, gdy kanapka spada nieposmarowaną stroną na
ziemię, a odłożony na brzegu zlewu „na później” nóż nie wpada do bagna wytworzonego
z jedzenia i płynu do mycia naczyń? Znacie to uczucie, gdy każdy mijający dzień to
wykorzystana okazja podniesienia poprzeczki oczekiwań wobec siebie?

Spoko, ja też nie.
Nic odkrywczego się tu nie dowiecie. Na temat regresu osobistego powiedziano i napisano już wszystko, ale ponieważ wierzę w to, co radzę, to musiałam obniżyć poprzeczkę
i nawet nie próbować się silić na cokolwiek wyrywającego z butów. Do dzieła więc.
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Zmniejszanie oczekiwań jest wbrew pozorom przyjemnym procesem. Wiem, brzmi dosyć
upiornie, trochę jak kopanie szczeniaczka. Zazwyczaj jest ostatnim krokiem na drodze do
rezygnacji z marzeń i poddania się regułom narzuconym przez rzeczywistość. Najwięcej
na ten temat powiedzą Wam ludzie, którzy rzucili pracę, by założyć startup, po czym
zamknęli go i ostatecznie wzięli kredyt, by opłacić sesje coachingowe u mówców motywacyjnych. Oni wiedzą najwięcej o zmniejszaniu oczekiwań.
Ja jednak z optymizmem patrzę na obniżającą się poprzeczkę – im niżej bowiem wisi, tym
ciężej mi zawieść samą siebie. Wiecie, upadek z dywanu nie boli. Zaczynam więc w prosty
sposób od tworzenia list TO DO składających się z dwóch punktów zamiast z dwudziestu. W obu przypadkach na koniec dnia zrobię dokładnie tyle samo, jednak satysfakcja
z przebicia niskich oczekiwań wobec siebie samej siebie smakuje przynajmniej jak woda
z cukrem, a więc spoko.
Posuńmy się krok dalej – zmniejszmy także oczekiwania wobec otoczenia. Tu jest odrobinę ciężej, ponieważ należy mieć na uwadze siłę przyciągania. Jak wiemy, fizyka kwantowa to tak naprawdę nic innego, jak naukowe wytłumaczenie szczęścia, które spotyka
innych i pecha, który prześladuje nas samych. Należy więc znaleźć balans pomiędzy
niskimi oczekiwaniami wobec codzienności a spodziewaniem się nieszczęścia. Nic
tak bowiem nie cieszy, jak sądowe wezwanie do zapłaty kwoty, która nie wpędzi nas
w romans z komornikiem. I wilk syty i owca cała, przecież mogło być gorzej, co nie?
Moim ulubionym fragmentem jest jednak porównywanie się do innych – tu zaczyna się
prawdziwa zabawa! Patrzenie na siebie przez pryzmat spotykanych ludzi to najkrótsza
droga do skutecznego regresu osobistego. Pamiętaj, że to, co myślisz o innych, jest najszczerszą prawdą o nich i więcej: to, co myślisz, że oni myślą o Tobie, to także prawda.
Dlatego skupiaj się na detalach. Ktoś zacznie kasłać podczas Twojego stresującego wystąpienia? Zapewne się z Ciebie nabija. Ktoś uśmiechnął się do Ciebie w metrze? Oj, lepiej
spójrz w lustro! Na bank masz coś na twarzy albo ten durny lok przy lewej skroni znów
ułożył się nie tak, jakbyś chciał. Musisz pamiętać, że jesteś w centrum zainteresowania
świata, ale oczywiście w negatywnym tego stwierdzenia znaczeniu – wszyscy w końcu
zastanawiają się, jakby Ci dokopać, więc nie nastawiaj się na zbyt wiele. Spadanie z wysokości własnego ego boli jak nic, lepiej tam się nie wspinaj.
Najlepiej się nie wychylaj. Należy bowiem znać swoje miejsce. Nie przeszkadzaj, nie odstawaj, nie pytaj, nie siorb, nie kombinuj, nie ruszaj, nie udawaj, nie graj w komputer, nie
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gadaj, nie spodziewaj się, nie pajacuj, nie myśl sobie, siedź na dupie. Po prostu, jeżeli masz
cień wątpliwości, że może Ci się nie udać, to lepiej nie próbuj nowych rzeczy. Albo jesteś
Jedi, albo nie jesteś… Cóż, zapewne nie jesteś.

Pamiętaj, że należy znać i respektować swoje ograniczenia. Pamiętaj, że nawet do połowy
pełną szklankę da się stłuc z impetem oraz że wszystko, w co wierzysz, może się po prostu
nie spełnić. Pamiętaj, że nie każdy może wszystko. Niskie oczekiwania nie są złe, one jedynie sprawiają, że jesteśmy szczęśliwsi!
Przypomnij sobie moje słowa, gdy będziesz komponować jutro rano nową listę TO DO.
Najlepiej nie rób tego w ogóle i jeszcze bardziej zaskocz się własną produktywnością!
Do dzieła.
Tylko najpierw drzemka.

jedzonelka
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NOWOROCZNA
LISTA ŻYCZEŃ
KINGA OCHENDOWSKA

Noworoczne postanowienia mają zazwyczaj krótki żywot. Nie będę więc nic postanawiać,
będę Wam życzyć.

W

W okresie świąteczno-noworocznym wszystkie gazety (lub czasopisma) szaleją. Redaktorzy naczelni oczekują poradników, tekstów motywacyjnych, list
i wszystkiego, co kojarzy się z podsumowaniami roku i noworocznymi postanowieniami. Nie wiem jak Wy, ale ja zamykam mocno oczy i udaję, że nie widzę.
Przede wszystkim dlatego, że postanowienia noworoczne są tak samo skuteczne, jak obiecywanie sobie, że zacznę coś robić od poniedziałku. Równie
dobrze można powiedzieć, że na święte nigdy albo kiedy Księżyc będzie niebieski. Albo coś zaczynam robić, zaczynam to robić teraz, albo nie mam wystarczającej motywacji. Po drugie – wszystkie te teksty sugerują, że coś jest z nami nie
tak. Z Tobą, ze mną i z każdym innym czytelnikiem. Musimy, koniecznie i bezwarunkowo coś zmienić, bo inaczej nie będziemy fajni, akceptowani i lubiani. Ja
mam nieco inne podejście do życia, wynikające z wielu przemyśleń i osobistych
doświadczeń. Nie będę Wam więc mówić, że macie się zorganizować, zacząć
biegać, schudnąć, zmienić pracę czy sprawić sobie nowe cycki. Po prostu, szczerze i od serca, powiem Wam, czego Wam życzę.

Życzę Wam, żebyście polubili siebie.
Mamy taką brzydką tendencję, żeby siebie nie lubić. Może polubilibyśmy siebie,
gdybyśmy byli inni. Ładniejsi, szczuplejsi, mieli lepsze włosy, większe oczy, sześciopak na brzuchu, więcej pieniędzy na koncie czy lepszą pracę. Ale nie tędy
droga. To nie działa. Zrobimy więc małe ćwiczenie.
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Weź lusterko. Przecież do Ciebie mówię. Tak, do Ciebie. Nie oglądaj się przez ramię,
tylko podnieś tyłek z kanapy. Albo włącz sobie przednią kamerę w telefonie, tablecie,
komputerze, czy co tam masz. Spójrz na siebie. Nie krzyw się, tylko patrz. To jesteś Ty.
W tej chwili, w tym momencie. Gruby, chudy, stary, młody, z dużym biustem, z dużym
podbródkiem, ze zmarszczkami, z zakolami, z krzywymi nogami i z pustym kontem.
To jesteś Ty, jedyny i wyjątkowy, bo drugiego takiego nie ma na świecie. Ani lepszy, ani
gorszy, po prostu inny. Jak każdy z nas. Masz wady, masz zalety. Jesteś osobą, jesteś
całością, sumą doświadczeń, lat, zdarzeń. Najlepszą i jedyną wersją samego siebie.
Jeśli będziesz z siebie niezadowolony, jeśli będziesz uzależniał to, czy siebie lubisz od
tego, czy coś w sobie zmienisz, nigdy nie będzie Ci dobrze z samym sobą. Polub, pokochaj i zaakceptuj siebie takim, jakim jesteś. Jeśli chcesz coś zmienić, zmień to. Możesz,
ale nie musisz. Traktuj się dobrze, traktuj siebie tak, jak traktowałbyś kogoś najbliższego, kogoś, na kim Ci zależy. Kogoś, dla kogo chcesz wszystkiego, co najlepsze.
Należy Ci się to nie dlatego, że zasłużyłeś. Należy Ci się to, bo jesteś. Figura, wiek, sukces zawodowy – to Cię nie określa. Nie stanowi o Twojej wartości. Bądź z siebie dumny.

Jeśli zakładacie, że polubicie samych siebie o ile dokonacie zmiany, zawsze
znajdziecie coś, co będzie niewystarczające, lub gorsze niż u innych.
Czy to działa? Gwarantuję Wam, że działa. Możecie spróbować na moją odpowiedzialność. Jeśli lubicie i kochacie samego siebie, dużo prościej jest osiągnąć
cele i dokonać zmian. Jeśli zakładacie, że polubicie samych siebie o ile dokonacie zmiany, zawsze znajdziecie coś, co będzie niewystarczające, lub gorsze niż
u innych. Ten sposób myślenia nigdy się nie kończy.

Życzę Wam, żebyście mieli satysfakcję z tego, 		
co robicie.
Nie wiem, gdzie pracujecie i co robicie, ale wiem jedno – praca, to olbrzymia
część życia. Nie będę Wam opowiadać, jak macie realizować swoje pasje, cytując przy tym Steve’a Jobsa. Robiłam to już kilka razy i wystarczy. Nie będę też
mówić o rozwoju osobistym, ścieżkach kariery, zmianach pracy, gonieniu króliczka i przeskakiwaniu poprzeczki. Życzę Wam, żeby to, co robicie, przyno-
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siło Wam jakąś satysfakcję. Żeby ktoś Was doceniał. Żeby ktoś dostrzegał Wasz
wkład pracy. Żeby czasem ktoś powiedział: „Dziękuję”. Wszystko jedno, co robicie – hodujecie kwiatki, siedzicie w domu z dziećmi i gotujecie obiady, szyjecie, sprzątacie czy zarządzacie korporacją. Miejcie z tego satysfakcję. Czujcie się
potrzebni. Czujcie, że to, co robicie ma sens.

Życzę Wam, żebyście mieli siłę, by realizować swoje
marzenia.
Realizacja jakiegokolwiek planu to proces z kilkoma zmiennymi i zasobami,
które są do tego konieczne. Najczęściej jest to działanie rozłożone w czasie,
wymagające jakiegoś nakładu pracy i środków. Sam proces, to po prostu szereg
etapów i działań, które należy w jego ramach wykonać. Najtrudniej jest zacząć
i najtrudniej jest wytrwać, nie dając się zniechęcić okolicznościom. Życzę Wam
więc, żebyście mieli siłę. Może nie tylko tego, żebyście ją posiadali, ale również,
żebyście mieli ją skąd brać. Żebyście znaleźli power pack o dużej pojemności,
szybkim ładowaniu i wielu cyklach życiowych. Żeby nigdy nie zabrakło Wam
energii.

Życzę Wam, żebyście spędzali czas z ludźmi, którym
na Was zależy.
Samotność pojawia się wtedy, kiedy czujemy, że nikomu na nas nie zależy.
Można być samemu, ale nie być samotnym. Można znajdować się w tłumie, ale
nie czuć żadnej interakcji z otaczającym nas światem. Życzę Wam, żebyście byli
wśród ludzi, którym leży na sercu Wasze dobro. Którzy są Wami zainteresowani.
Którzy oferują Wam dobrą, ciepłą relację. Nie mówię tu tylko o partnerach, chłopakach, dziewczynach czy rodzinie, ale również o przyjaciołach, kolegach, znajomych czy współpracownikach. Świat składa z różnych przestrzeni, pomiędzy
którymi się poruszamy. Jeśli otaczają nas przyjaźni ludzie, nie ma takich rzeczy,
które mogą przysporzyć nam prawdziwych problemów.

Życzę Wam, żebyście spędzali czas z ludźmi, na których Wam zależy.
Poza tym, że komuś zależy na nas, ważne jest też to, żeby nam zależało na
ludziach. W zasadzie można by zamienić te dwie pozycje miejscami, bo filozoficznie lepiej brzmi, jeśli najpierw nam zależy na kimś, a potem innym zależy na
nas. Nieważne, kto będzie pierwszy. Ważne, żeby ktoś zaczął. To, że na kimś nam
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zależy, daje nam poczucie umocowania w rzeczywistości, poczucie celu, kierunku oraz satysfakcji. Dlatego życzę Wam, żeby Wam zależało żebyście mogli
spędzać czas z tymi, na których Wam zależy. To dobry, produktywny czas. I tu
również wszystko jedno, czy mówimy o najbliższych osobach, czy o znajomych
lub współpracownikach. Różne poziomy, różne relacje, różne przełożenie, ale
jeśli nam zależy, to wiele się wokół nas zmienia.

Życzę Wam, żebyście czuli się bezpieczni.
Poczucie braku bezpieczeństwa, czy to emocjonalnego, czy to finansowego,
czy zdrowotnego, to coś, co spędza sen z powiek i sprawia, że świat zasnuwa
się kurtyną ciężkich, czarnych chmur. Życzę Wam więc, żebyście zawsze czuli
się bezpieczni. Żeby nie groziła Wam utrata pracy, rozpad związków czy relacji, żeby nie wisiało nad Wami widmo choroby. Czując się bezpiecznie, możemy
spokojnie patrzeć w przyszłość, zakładać cele, realizować marzenia. Życzę Wam,
żebyście wracali do domu, zdejmowali płaszcz, strzepywali bitewny kurz i czuli
się dobrze, spokojnie, pewnie.

Życzę Wam, żebyście byli szczęśliwi.
Szczęścia, zdrowia, pomyślności – standardowe życzenia na każdą okazję.
Życzę Wam, żebyście byli szczęśliwi. Szczęście jest uniwersalne i pasuje każdemu. Czymkolwiek to szczęście dla Was jest, życzę Wam, żebyście je osiągnęli
i utrzymali. Żebyście budzili się rano z uśmiechem na ustach i nieśli ten uśmiech
każdemu, kogo spotkacie. Szczęście, to prawdziwe szczęście, które rodzi się głęboko w środku i nie wynika ze stanu posiadania, jest bardzo zaraźliwe. Takie
szczęście jest jak małe słońce a ludzie, u których je dostrzegamy, to prawdziwi
nosiciele słońc. Ten blask nie ogrzewa tylko posiadacza, ale również wszystko
dookoła – ludzi, rośliny i zwierzęta.
Tego Wam życzę – słonecznego, ciepłego szczęścia.
I pokoju na ziemi.
Szczęśliwego Nowego Roku!

santee76
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INWENTARYZACJA

KRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ

Nowy Rok za pasem. Jaki będzie dla nas? Czy Apple się skończy? Żartuję, oczywiście.
Nie wiemy, jaki będzie, ale chyba każdy w styczniu zetknie się choć raz z zamkniętymi
drzwiami i wywieszoną kartką „Inwentaryzacja”. Czas podsumowań minionego roku
trwa, ale inwentaryzacja to coś innego.

C
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Było kontra jest
Co roku niemiłosiernie wkurzają mnie artykuły z cyklu: „10 sposobów na [...]”.
Dlaczego? Każdy z nich stara się na siłę podczepić wszystkich ludzi na świecie
do jedynego słusznego schematu, jedynej metody, do wybranych postanowień
noworocznych itd. Dlatego też rady zawarte w większości tego typu tekstów
nigdy nie mają realnego przełożenia na czyjekolwiek życie. Jako osoba znająca
już nieco temat planowania siebie w czasie, mogę wydawać się dokładnie

taki sam. Jeśli tak sądzisz, drogi Czytelniku, szanuję to. Pozwolę sobie jednak
zauważyć, że planowanie „siebie”, to planowanie na podstawie mniejszej lub
większej znajomości „siebie”, a nie całego świata. Przejdę więc dalej.
Z okazji Nowego Roku zazwyczaj rozliczamy stary. Rozliczamy w sensie poniesionych porażek, a nie osiągniętych zysków. To pierwszy błąd. Spróbuj wypisać
kilka spraw obejmujących rok 2016, z których jesteś dumny. Udało się? Spróbuj
wypisać kilka cech, które spróbowałeś zmienić w sobie i wiesz, ile cię to kosztowało. Trudne? Teraz spróbujcie wypisać pięćdziesiąt porażek. Łatwe, prawda?
Porażki będą zawsze. Nie ma czegoś takiego jak idealnie wykonany plan, doskonale osiągnięty cel czy wystarczający poziom szczęścia w życiu. Zawsze będziemy
chcieli więcej, ponieważ taka jest nasza natura. Nie klasyfikuję tej postawy, ponieważ jest bardzo intymną sprawą każdego z nas. Pragnę Cię jednak w Nowym roku
zachęcić Czytelniku, abyś podsumowywał naprawdę swój rok, a nie oczekiwania
innych wobec Ciebie w 2016 roku. To wielka i kluczowa różnica warunkująca także
to, jakim uczynisz rok 2017.

Jest kontra będzie
– No dobrze, ale dobrze mieć przecież plany.
Jasne! Sam na łamach iMagazine wielokrotnie do
tego zachęcałem i zachęcam. Aby jednak dobrze
coś zaplanować, konieczna jest wcześniejsza
retrospektywa. Skoro już spróbowałeś ją zrobić,
ma nadzieję, rzeczywiście warto zaplanować,

przynajmniej w części, siebie w roku 2017.
Pierwsza pułapka, która na nas czyha i którą od
razu odstawiamy daleko w niepamięć, to wspo-

Załóżmy, że chcesz
oświadczyć się w 2017 roku.
Zapisujesz więc zazwyczaj
cel, który brzmi: oświadczę
się. Mało kto zapisze ten sam
cel w czasie dokonanym:
oświadczyłem się.
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mniane „złote sposoby i listy” z sieci. Płynnie przejdę więc do drugiej. Ta nazywa
się skrupulatność. Nie ma nic gorszego, jak wpisywanie na listę zadań na dany
dzień pozycji typu: wyrzuć śmieci, rozwieś pranie, rozważ umówienie się
z Moniką na kolację i tym podobnych. Więcej stracisz na zapisywanie ich niż na
faktyczne wykonanie drobnych sprawunków. Wiem, ponieważ sam kiedyś z tym
walczyłem przez prawie pół roku. Błagam więc nie próbujcie zaplanować każdej
minuty Nowego Roku, bo już dziś mogę śmiało stwierdzić, że poniesiecie klęskę. Życie to nie jest algorytm. No dobra, trochę jest, ale na potrzeby tego tekstu
nie zagłębiajmy się w tajniki nauk ścisłych i pytania o sens bytu. Trzecia pułapka
to gdybanie, które tak bardzo kochamy. Załóżmy, że chcesz oświadczyć się
w 2017 roku. Zapisujesz więc zazwyczaj cel, który brzmi: oświadczę się. Mało kto
zapisze ten sam cel w czasie dokonanym: oświadczyłem się. Większość pseudotrenerów powie Wam bowiem, że w ten sposób sami siebie oszukujecie. Bzdura!
Jeśli choć raz w tygodniu spojrzysz na listę celów – tych dużych, niebłahych
i przeczytasz tam o sobie za miesiąc, pół roku czy rok, to o kim chcesz przeczytać? O gdybaczu-fajtłapie czy o gościu, który potrafił osiągnąć cel?
W planowaniu roku najważniejszy jest minimalizm i prostota. Wybór konkretnych celów, z konkretnym planem ich realizacji i z konkretnego powodu. Wielkie
marzenia i karkołomne cele mają na tej liście motywować nas najpierw w realizacji tych, które możemy osiągnąć szybciej. Dobrze jest więc priorytetyzować
cele. Unika się wówczas skakania z kwiatka na kwiatek, które tylko zabiera czas,
a nie przybliża nas ani o metr do żadnego celu. Tyle wystarczy.

Twoja kartka
Daj sobie tydzień (polecam nie więcej) dla siebie. Wywieś kartkę – świadomie,
przed znajomymi, rodziną, ogranicz rozmowy o sobie w pracy. Inwentaryzacji
najlepiej dokonuje się w ciszy, o którą tak trudno jest każdego dnia. Żeby zaplanować i usłyszeć siebie, trzeba stworzyć ku temu warunki. Więc to, czego ja
Wam życzę na ten początek 2017 roku, to abyście odważyli się ogłosić własną
inwentaryzację.
A na cały rok, wiadomo, wszystkiego nadgryzionego! Piątka.

kolaczkrzysztof
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50 LAT CES

PAWEŁ OKOPIEŃ

Na początku stycznia na stronach iMagazine przeczytacie liczne wpisy związane z CES 2017. Po
raz piąty lecę do Vegas na największe targi technologiczne, na imprezę, która liczy już 50 lat. To
50 lat wielkich innowacji, choć nie zawsze ich prezentacja odbywała się pośrodku pustyni.
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Już gdy miałem szesnaście lat obecność na CES była dla mnie wielkim marzeniem, które zrealizowało się stosunkowo szybko. Dziś mogę powiedzieć, że
jestem starym wyjadaczem tych targów, bez większego problemu orientującym
się w halach czy w hotelach, gdzie odbywają się konferencje. Dla mnie to zdecydowanie najważniejsza impreza w roku, tam pokazywane są nowe telewizory
i trendy w technologiach. Po CES mam o czym pisać przez cały rok.
To właśnie na CES swoje nowe telewizory prezentują poszczególni producenci.
Co prawda będąc na miejscu, nie przekonam się bezpośrednio o jakości obrazu,
ale poznam pierwsze detale. Mogę Wam, czytelnikom, donieść, czy warto czekać
do wiosny na nowe modele. Tegoroczny CES będzie moim zdaniem szczególny.
Na kilka fajnych telewizorów czekam z niecierpliwością, ale przede wszystkim
zobaczymy liczne rozwiązania w motoryzacji. Pojawi się wiele autonomicznych
pojazdów, ma być też premiera konkurenta Tesli. Jestem przekonany również
o wielu nowościach z zakresu IoT, czyli internetu rzeczy. Ciekawie powinno być
też w branży AGD, ale te sprzęty w wersjach na rynek europejski są prezentowane
zwykle dopiero na IFA.
IFA i CES to imprezy z olbrzymią historią. Niemieckie targi zorganizowano po
raz pierwszy w 1924 roku. Natomiast CES ruszył w 1967 roku – pierwsza impreza

odbyła się w czerwcu w Nowym Jorku, wystawiało się 117 firm, a imprezę odwiedziło ponad 17 tysięcy zwiedzających. Prezentowano wieże stereo i przenośne
czarno-białe telewizory. Co ciekawe jedyną firmą, która od pięćdziesięciu lat jest
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zawsze obecna na tych targach, jest Panasonic. W 1967 roku był też Philips, Sharp,
Sony czy Toshiba.
Jak bardzo zmieniły się targi? W 2017 roku będzie ponad 3800 wystawców, na 220
tys. metrów kwadratowych, a gości zapowiada się ponad 165 tysięcy. Wystawców
będzie więc o 200 więcej niż przed rokiem. Gości może być mniej, ponieważ samo
Las Vegas jest już przepełnione. Mimo że hotele na Stripie mają po cztery tysiące
pokoi, to i tak brakuje miejsc, aby obsłużyć tę olbrzymią technologiczną imprezę.
Nie sposób wymienić nowości sprzętowych pokazanych przez tych pięćdziesiąt.
Były tu jednak przełomowe technologie, takie jak magnetowid w 1970 roku, DVD
w 1996 roku, Blu-ray w 2004 roku. Nawet ostatni format, UltraHD Blu-ray – również
w finalnej wersji – pojawił się właśnie na CES 2016. Tu prezentowano drukarki 3D,
niezliczone nowe modele telewizorów, w tym pierwsze ekrany plazmowe, LCD,
LCD LED i OLED. W ostatnich latach były tu nowe drony, drukarki 3D, rozwiązania
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VR. Były tu też komputery i konsole,
takie jak Commodore 64, Atari ST,
NES. W 1988 roku odbyła się premiera
Tetrisa. W 2006 roku premierę miał
Windows Vista.
W latach 1978–1994 impreza odbywała
się dwa razy do roku – w styczniu
w Las Vegas, jako Winter Consumer
Electronic Show, oraz w czerwcu,
w Chicago, jako letnia edycja SCES.
Później popularność drugiego wydarzenia malała. W 1967 roku zorganizowano skromne targi w Orlando na
Florydzie. Od 1998 roku oficjalnie CES
odbywa się tylko raz: na początku
roku w Las Vegas.
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Apple na CES było obecne do 1992 roku. Teraz przedstawiciele firmy pojawiają się jedynie jako goście, ewentualnie partnerzy. To właśnie podczas ostatniego Keynote na CES John Sculley zapowiedział Newtona. Dawny rywal Apple,
Microsoft, wycofał się z CES w 2012 roku.
Brak takich firm nie przeszkadza jednak CES w budowaniu żywej legendy.
Ostatnie lata to bardziej pokaz trendów niż premiery jednego czy dwóch dużych
produktów, ale wciąż jest to święto fanów nowych technologii. Ważne wydarzenie biznesowe dla branży technologicznej. Tu pokazywane są sprzęty, które wpływają na nasze codzienne życie.
Lecę na CES po raz piąty, pierwszy raz byłem w 2012 roku. Impreza wciąż jest dla
mnie najważniejszym wydarzeniem branżowym, nadal nie wiem, co czeka mnie
w tym roku. Cieszę się, że po raz drugi relację przeczytacie na łamach iMagazine
i iMagazine.pl. Z tej okazji też przygotowujemy dla Was dedykowaną podstronę
w serwisie. Zapraszam również do śledzenia mojego Twittera.
Viva Las Vegas!

paweloko
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ŁOTR 1. GWIEZDNE WOJNY
– HISTORIE
JAN URBANOWICZ

Stało się. Dożyłem czasów, w których co roku wychodzą nowe „Gwiezdne wojny”. Brzmi
jak spełnienie mokrych snów niemal każdego geeka. Czy jest tak naprawdę?

Z jednej strony tak. Co tu dużo mówić, to „Gwiezdne wojny” i nic tego nie zmieni. Chcemy je
oglądać i nawet jakby nie były tak dobre, jak byśmy tego oczekiwali, to byśmy je oglądali. Rok
temu był szał. Kiedy „Przebudzenie mocy” wchodziło na nasze ekrany, mogliśmy obserwować
niemalże dantejskie sceny w kinach. Kolejki, tłumy, no i wszystko w marce Star Wars. To samo
w telewizji, na bilbordach, w gazetach czy internecie. Miałem wrażenie, że niebawem jak tylko
otworzę oczy, to zobaczę postaci z „Gwiezdnych wojen”, bo były absolutnie wszędzie. Nie ma
co się dziwić, jest to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek na świecie. Kilka lat temu
George Lucas odsprzedał ją do wytwórni Disneya i wszyscy zastanawiali się, co dalej. Były
żarty, że zobaczymy w filmie Myszkę Mickey i Kaczora Donalda, ale na szczęście pozostało to
tylko żartem.
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Jak okazało się rok temu, Disney poradził sobie całkiem nieźle ze wskrzeszeniem
uniwersum, zapowiedział kolejne dwie części (mające łącznie tworzyć nową trylogię), a także trzy oddzielne filmy, będące spin-offami głównej opowieści. W pierwszej chwili ten pomysł wydaje się czystym skokiem na kasę, mającym na celu
wyciągniecie z „Gwiezdnych wojen” jak największej liczby dolarów. Z tyłu głowy
jednak wciąż była myśl, że im więcej tych filmów, tym lepiej. Na pierwszy rzut
poszła historia o wykradzeniu przez Rebelię planów Gwiazdy Śmierci, co ostatecznie, jak wiemy, doprowadziło do jej zniszczenia przez Luke’a Skywalkera w IV części.
Za film odpowiadać miał młody reżyser Gareth Edwards, który wcześniej stworzył
między innymi nową wersję „Godzilli” – moim zdaniem średnio udaną.
Osobiście nie miałem co do tego filmu żadnych oczekiwań. Sam do końca nie wiem
dlaczego. Sądzę, że wpływ na to miał wspomniany wcześniej zeszłoroczny szał,
który jakoś tak przygasił we mnie całą gwiezdnowojenną gorączkę. Wiedziałem, że
film zobaczę, ale nawet nie spieszyło mi się do tego. Miałem plan obejrzeć go po
Świętach lub nawet po Nowym Roku, ale zaproszenie na pokaz przedpremierowy
zmieniło ten pierwotny zamysł. Wyszedłem z kina… zadowolony.
Wiele jest głosów, że ten film jest znakomity, że to niemal najlepsze „Gwiezdne
wojny”, jakie powstały. Jestem od tego daleki. Inni mówią, że wyszło bardzo słabo,
że nie warto tracić czasu, że to zły film. Od tego jestem jeszcze dalej. Znajduję się
chyba gdzieś pośrodku, gdyż to według mnie naprawdę dobra produkcja, ze sporą
liczbą wad, które momentami były rażące, nawet jeśli to „Gwiezdne wojny” – od
których, umówmy się, nie powinniśmy niektórych rzeczy oczekiwać.
Główny plot przedstawia się tak (bardzo pobieżnie, bo może jeszcze ktoś nie oglądał i nie chcę zdradzać zbyt wielu szczegółów): bohaterka zostaje wplątana w działania Rebelii i ma wykraść plany. Po drodze pojawia się jeszcze kilka postaci, które

185

/ FILM / Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie

186

ostatecznie będą jej towarzyszyć w misji. Jak to się kończy? No chyba wszyscy
wiemy. Ogólnie pomysł bardzo mi się spodobał i wykonanie też nie jest złe, ale…

No właśnie, może najpierw zacznę od tego, co mi się nie spodobało. Nie będzie
tego jakoś za dużo, ale wspomnieć trzeba. Właściwie najgorszą rzeczą w tym filmie
są jego bohaterowie i to, jak zostali oni rozpisani w scenariuszu. Na dodatek dotyczy to przede wszystkim rebeliantów, bo do postaci z Imperium właściwie nie ma
się o co przyczepić – może poza chęcią panowania nad galaktyką. Niestety, wspomniane postacie są dość płytkie, nie do końca znamy ich motywacje ani skąd oni
się tam w ogóle wzięli. Niektóre z tych osób są tak ciekawe, że aż proszą się o jakąś
historię zza kulis, kilka słów o tym, kto to jest, a tu cisza. Po prostu pojawia się człowiek i sobie jest. Wiem, że to „Gwiezdne wojny”, to nie o to ma w tych filmach
chodzić, lecz chciałem trochę więcej głębi. Zwłaszcza że sam film miał mieć nieco
mroczniejszy klimat, być skierowany do nieco starszego widza i być trochę poważniejszy. Mam wrażenie, że w zamyśle reżysera taki
właśnie miał być. Studio postanowiło jednak trochę
namieszać w tej wizji. Coraz częściej słyszymy o tym,
jak studia i wytwórnie ingerują w to, co reżyserzy
chcieliby nam pokazać i narzucają swoje pomysły.
W przypadku tego filmu mogliśmy usłyszeć o wielu
dokrętkach materiału i przemontowywaniu filmu.
Widać to i czuć, że coś poszło inaczej, niż miało

Wiele jest głosów, że ten
film jest znakomity, że to
niemal najlepsze „Gwiezdne
wojny”, jakie powstały.
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w pierwotnym planie. Dlatego pojawia się na przykład wątek miłosny, który jest
kompletnie z powietrza, bo przez większość filmu nic na niego nie wskazywało. Nie
chcę pisać o tym za dużo, bo to grozi spoilerami, a tych wolałbym uniknąć. Dodam
tylko, że po obejrzeniu filmu i później puszczeniu sobie zwiastunów reklamujących
film, widać, jak wiele scen zostało z niego ostatecznie wyciętych, co nawet skutkowało tym, że niektóre postaci miały mniej „czasu ekranowego”, a szkoda.
Przejdźmy zatem do tych lepszych rzeczy. Najpierw aktorzy. Mads Mikkelsen, Forest
Whitaker, Ben Mendelsohn, Donnie Yen oraz Alan Tudyk – to moim zdaniem największe zalety tego filmu. Główna para bohaterów, czyli Diego Luna i Felicity Jones,
dla mnie byli nietrafieni, ale to chyba nie jest kwestia samych aktorów, co scenariusza. Kolejnym wielkim plusem są rozmaite smaczki i nawiązania do oryginalnej
trylogii, a zwłaszcza IV części. Jest tego naprawdę dużo i dzięki nim często pojawiał się uśmiech na mojej twarzy. Dodatkowo za ich sprawą oraz dzięki niektórym
scenom wiele rzeczy z „Nowej nadziei” stało się jaśniejszych i bardziej logicznych.
Bardzo podobało mi się pojawienie kilku postaci ze starej trylogii, między innymi
Dartha Vadera. Tego, że się pojawia, można było się dowiedzieć ze zwiastunów, ale
obawiałem się, że pojawi się on zaledwie na chwilę, tzn. na jakiejś jedno mignięcie
w kadrze. Na szczęście jest go nieco więcej – niewiele więcej, ale dwie sceny z jego
obecnością obejrzymy i są to dobre sceny, a nie jakieś „zapchajdziury”. Do wielkich
zalet należy również dopisać muzykę,

Podsumowując, sporo rzeczy mi się
w tym filmie nie podobało.

której po raz pierwszy nie skomponował John Williams, ale mimo to znakomicie nawiązywała ona do znanych
nam motywów i budowała napięcie.
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Nie można nie wspomnieć o rewelacyjnych scenach batalistycznych. To chyba
głównie dzięki nim ten film jest momentami porównywany do „Imperium kontratakuje”. Przez sporą część filmu tempo jest dość mozolne i momentami bardzo
mi się to wszystko dłużyło, lecz ostatnie 30–40 minut to już zupełnie co innego.
Wszystko, co widzimy od tej chwili, jest super i na taki film chciałem przyjść do
kina. Realizatorsko nie można się tu do niczego przyczepić. Wszystko jest na najwyższym poziomie. Dbałość o szczegóły i zachowanie pewnych rzeczy w zgodzie
z oryginalnymi filmami jest powalająca. Nigdy nie wątpiłem w to, że ten film będzie
dobrze zrobiony. Oczywiście sporo jest tu dziełem komputera, ale widać również,
że twórcy postanowili zadziałać efektami wizualnymi. Brawa dla nich za efekt.
Podsumowując, sporo rzeczy mi się w tym filmie nie podobało. Chwilami jest on
zwyczajnie nudny, a bohaterowie są głupi. Znajdziemy tu także wiele rzeczy, które
sprawią, że wyjdziemy zadowoleni z seansu. Dla mnie były to przede wszystkim
niektóre kreacje aktorskie, nawiązania do IV części oraz sceny batalistyczne. Myślę,
że gdyby nie był to samodzielny film, to broniłby się bardziej, bo miałby przed sobą
kontynuację, w której kilka rzeczy mogłoby zostać naprawionych lub wyjaśnionych (tak jak zapewne będzie to miało miejsce w VIII części, który poprawi nieco
wydźwięk „Przebudzenia mocy”), ale jako samodzielnemu tworowi nieco mu brakuje do tego, by ogłaszać go znakomitym filmem. Niemniej, zachęcam Was do
seansu, bo skoro jest tak wiele różnych opinii, to jest to dowód na to, że przekonać
trzeba się samemu.

yasiek_
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LA LA LAND
JAN URBANOWICZ

Reżyser wielkiego hitu „Whiplash”, Damien Chazelle, powraca. Tym razem zmienia
gatunek, cały czas jednak kręci się w tematyce muzycznej, gdyż daje nam musical, ale
nie w stylu „Mamma Mia”, a klasyków z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych.

„La La Land” to dopiero drugi pełnometrażowy obraz Chazelle’a, a kolejny raz zawładnął
on krytykami i ludźmi filmu na całym świecie. Jego poprzedni film, „Whiplash”, był doskonały i otrzymał trzy Oscary. W tym roku przewiduje się, że również może zgarnąć kilka
statuetek. Czy zasłużenie? Znów głównym motywem jest muzyka i po raz kolejny jest to
jazz. Miłośnicy tego gatunku na pewno będą zadowoleni podczas seansu. Główne role
w filmie grają Emma Stone i Ryan Gosling. Duet już mogliśmy na ekranach kiedyś oglądać
i wiemy, że tworzą oni naprawdę zgraną parę i „czują” się nawzajem. Jest tu obecna chemia i jest to jeden z fundamentów tego filmu.
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Kiedy kilka miesięcy temu pojawił się zwiastun, a później kolejne, nie byłem
pozytywnie nastawiony do filmu. Bałem się, że będzie bardzo smutny, że piosenki będą wolne, melancholijne i nie będzie tu raczej zabawy, jakiej oczekuję
od musicalu. Na szczęście była to dobra zmyłka, bo w filmie nie brakuje kolorów, humoru i elementów czysto rozrywkowych. Mimo to „La La Land” jest dramatem pokazującym nam, jak rozwija się związek dwojga ludzi, jak toczy się
czasem życie i że nic nie jest w nim do końca pewne. Bardzo mi się to spodobało. Część dramatyczna filmu to coś, w czym Chazelle się dobrze odnajduje
i widać, że umie poprowadzić
w tym kierunku aktorów. Duet

Kiedy kilka miesięcy temu pojawił się
zwiastun, a później kolejne, nie byłem
pozytywnie nastawiony do filmu.

Stone i Gosling wypada wyśmienicie, choć mnie osobiście bardziej
podobała się jego rola i gra. Stone,
choć jest świetną aktorką, powoli
zaczyna mnie męczyć, gdyż mam
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wrażenie, że nie ulatuje z niej świeżość. Gosling natomiast zachwyca mnie
każdą swoją rolą od czasów „Fanatyka” z 2001 roku.
Część dramatyczna filmu stoi na wysokim poziomie i potrafi w nas wywołać
naprawdę ogrom emocji, a jak jest z muzyką? Tak naprawdę to ona powinna
grać pierwsze skrzypce w musicalu. Sama muzyka jest taka, że chcemy długo
jeszcze jej słuchać po wyjściu z kina. Miłośnicy jazzu znajdą tu sporo przyjaznych dla siebie nut. Niestety wokale w wykonaniu głównej pary aktorów już
mnie zbytnio do siebie nie przekonały. Słychać było, że nie są oni profesjonalnymi piosenkarzami i przez to partie rozpisano dla takich właśnie osób.
Podobnie było z układami tanecznymi. Gdy nie tańczyli główni bohaterowie,
wszystko było super i jak oczekiwałem, natomiast ich taniec już nie był ani
zachwycający, ani porywający. Szkoda. W całym filmie brakowało mi nieco
rozmachu przy scenach tanecznych i śpiewanych. Miało być tak jak w złotej
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erze kina. Co prawda scenografia
i oprawa były niemalże doskonałe,
ale czegoś tu zabrakło. Chyba właśnie tego rozmachu. Scena otwarcia, gdy grupa ludzi tańczy na
autostradzie, zapowiadała niebywałe widowisko, a wyszedł z tego
bardziej dramat z elementami
muzyki.
Lecz jest to dobry dramat. Jak
wspomniałem wcześniej, Chazelle
zagłębił się w to, jak rodzi się, rozwija i kończy związek dwojga ludzi.
Wszystko to z odrobiną zabawy, ale
i łez. Nie jest to najlepszy musical,
który widziałem, a już na pewno
nie tak dobry, jak się spodziewałem, ale wyszło z tego dobre
kino, które bardzo przyjemnie się
ogląda i które zapada w pamięć.
Przy okazji premiery w polskich
kinach pójdę go obejrzeć jeszcze
raz i może moja ocena nieco się
poprawi. Zobaczymy. Wam polecam obejrzeć, a sam mam nadzieję,
że kolejny film młodego reżysera
będzie jeszcze lepszy. Ten jest co
prawda gorszy od „Whiplasha”, ale
widać, że Chazelle zna się na rzeczy i czekają go jeszcze wielkie
osiągnięcia.

yasiek_

Przy okazji premiery
w polskich kinach pójdę
go obejrzeć jeszcze raz
i może moja ocena nieco
się poprawi.
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PREMIERY DVD I BLU-RAY

STYCZEŃ 2017

JAN URBANOWICZ

REKINY WOJNY
Co się może wydarzyć, gdy dwóch młodych pragnących sukcesu ludzi zacznie handlować bronią
na szeroką skalę? Cóż, że coś niedobrego, to wiadomo, ale może być przy tym również zabawnie.
Miles Teller i Jonah Hill tworzą naprawdę świetny
duet na ekranie i sprawiają, że ten film twórcy
serii „Kac Vegas” ogląda się bardzo dobrze i chce
się do niego wrócić.

SEKRETNE ŻYCIE ZWIERZAKÓW
DOMOWYCH
Co robią zwierzęta domowe, jak ludzie wychodzą do pracy, szkoły czy na spotkanie z przyjaciółmi? Na to i jeszcze kilka innych pytań
stara się odpowiedzieć najnowsza animacja.
Szkoda, że nie wyszło tak dobrze, jak się zapowiadało, bo potencjał był naprawdę ogromny.
Film zawiera jednak kilka naprawdę zacnych
smaczków i nawet dla nich warto obejrzeć.
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GDZIE JEST DORY?
Co prawda ten film wyszedł na Bluray już wcześniej,
ale umknęło to nieco mojej uwadze. Kontynuacja
wielkiego hitu Pixara sprzed lat. Tym razem skupiamy
się tu na zapominalskiej rybce Dory, która będzie
chciała odnaleźć swoją rodzinę. Czy jej się to uda?
Nietrudno się domyślić, ale po drodze czeka ją również wiele zabawnych przygód. Animacja jak zwykle
na najwyższym poziomie, a polski dubbing również
znakomity – zwłaszcza Andrzej Grabowski.

STAR TREK: W NIEZNANE
Kolejny film, który miał już swoją premierę.
Trzecia część nowego cyklu Star Trek. W rolach
głównych znów zobaczymy między innymi
Chrisa Pine’a, Zachary’ego Quinto oraz innych.
Tym razem za reżyserię odpowiada Justin Lin,
który stworzył większą część serii „Szybcy
i wściekli”. Widać, że nastąpiła zmiana reżysera,
ale w dalszym ciągu otrzymujemy dobre kino
rozrywkowe, umiejscowione w kosmosie. Sporo
akcji i żartów. Dobra pozycja na leniwe popołudnie lub wieczór.
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CAŁA MUZYKA

JAROSŁAW CAŁA

BRUNO MARS

24K MAGIC
Bruno Mars przyzwyczaił nas do tego, że przy wyborze numerów na sylwestrową playlistę jego nagrania
są absolutnym pewniakiem. Wyobrażacie sobie noworoczną imprezę, na której nie bawicie się przy hicie „24K
Magic”? Ja też nie.
Bez wątpienia Bruno ma wielki talent do hitów, które
taśmowo co roku sprzedaje w wielomilionowym nakładzie. Jednak tacy artyści przeważnie mają problem,
z tym że mało kto w całości przesłuchuje ich albumy i praktycznie nikt nie pamięta,
jak się nazywały. W tym przypadku nazwę nowego krążka Burno Marsa znać będzie
każdy, ponieważ została nazwana tak, jak promujący ją numer „24K Magic”. Nie da
się ukryć, że to nagranie zdecydowanie zdominowało album, ale koniecznie musicie sprawdzić całość. Dawno nie słyszałem tak potężnej dawki pozytywnej, funkowej energii, która została nagrana z ogromnym luzem. Nie doszukujcie się żadnych
odkryć muzycznych, a raczej świetnie wykorzystanej czarnej muzyki z przełomu lat
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Funkowy pazur, który został pomieszany
z najlepszym R&B i finalnie złożony tak, aby sprzedać się jako teraźniejszy POP.
Chyba lepiej nie jestem w stanie ująć tego, co usłyszycie na „24K Magic”. Spróbuję
jeszcze Wam to zobrazować. Ten album może posłużyć jako skrobaczka na oszronione szyby naszych aut i oczywiście nie mówię tu o plastikowym opakowaniu.
Chodzi o gorącą i energiczną muzykę, która z rana momentalnie stopi oblodzone
samochody. Dlatego tworząc wspomnianą wcześniej playlistę, spokojnie możecie
brać pod uwagę „24K Magic” nie tylko jako pojedynczy hit, ale również jako cały
album. Niestety całość trwa tylko nieco ponad 30 minut, ale pocieszającą wiadomością jest występ Bruno Marsa w Polsce. Widzimy się?

/ CAŁA MUZYKA
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TACO HEMINGWAY

MARMUR

Dwadzieścia pięć lat na karku, z czego trzy w branży
muzycznej i już pięć albumów w CV. O kim mowa? Taco
Hemingway, czyli Filip Szcześniak, mieszkaniec warszawskiego Muranowa w niesamowicie szybkim tempie stał się
jednym z najbardziej rozpoznawalnych raperów w naszym
kraju. Zapytać o niego możecie w gimnazjum i na ławce
warszawskiego blokowiska, którą oblegają panie w wieku
nieco wyższym niż licealny. Jego pierwszy szerzej zakrojony projekt „Trójkąt warszawski” sporo namieszał i doprowadził Filipa aż do sceny największego polskiego festiwalu Open’er. Kolejny album
„Umowa o dzieło”, który podobnie jak poprzednik został udostępniony całkowicie za
darmo, dotarł na szczyty wielu list przebojów. Później otrzymaliśmy niespodziewany,
oczywiście darmowy cios, którym był EP „Wosk”. Wszyscy pomyśleli, że ten człowiek
oszalał i nie wychodzi ze studia. Jak się okazało, nie byli w błędzie. Chwilę później Taco
wydaje pełny album z siedemnastoma utworami „Marmur”.
Na czym polega fenomen Filipa? Wyborny styl narratora, który w nieprawdopodobny
sposób odczytuje ludzkie zachowania. W tym Taco nie ma sobie równych. Jego sokoli
wzrok dostrzega absolutnie wszystko, a niezwykłe umiejętności pomagają przelać to
na papier. Na albumach Hemingwaya nie znajdziecie przyśpieszeń, hashtagów czy
zróżnicowanego flow. Jeśli jednak szukacie zabawy słowem, trafnych porównań i ciekawych historii, to lepiej trafić nie mogliście. „Marmur” jest podróżą za miasto, które
wcześniej było główną inspiracją artysty. Muzycznie również wyrwaliśmy się z nieco
nudnej już miejskiej aury i dzięki temu zdecydowanie lepiej słucha się narratorskich
tekstów. Ciekawsze i bardziej rozbudowane bity na szczęście nie przygniotły Taco,
a wręcz pozwoliły mu rozwinąć skrzydła. W końcu słychać rozwój i zdecydowany krok
naprzód. Taco Hemingway jest postacią bardzo potrzebną na naszym polskim, trochę nudnawym hip-hopowym rynku. Trudno na nim znaleźć raperów, którzy w tak
świetny sposób potrafią opowiedzieć rzeczywistość.

calamuzyka
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CIASTO

Ciasto dyniowo-marchwiowo-jabłkowe

DYNIOWO-MARCHWIOWO-JABŁKOWE
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MAŁGORZATA ŁADA
• 250 g dyni (najlepiej
Hokkaido)

PRzepis
Ciasto dyniowo-marchwiowo-jabłkowe

Dynię myjemy i, jeśli to Hokkaido, ścieramy na tarce o drobnych
oczkach razem ze skórką; jeśli inna, należy ją najpierw obrać.
Marchew i jabłko obieramy ze skórki i również ścieramy na drob-

• 1 średnia marchewka

nych oczkach tarki.

• 1 lekko kwaśne jabłko

Całe jajka ubijamy z cukrem na pulchną masę.

• 4 jajka

Do ubitych jajek dodajemy olej, przesianą mąkę z sodą oraz cyna-

• 200 g brązowego cukru

monem i delikatnie mieszamy. Następnie dodajemy startą dynię,

• 250 g mąki

marchew, jabłko i wszystko mieszamy.

• 150 ml oleju rzepakowego lub

Blaszkę kwadratową o wymiarach 20–25 cm smarujemy tłuszczem

słonecznikowego

i posypujemy mąką lub bułką tartą.

• 2 łyżeczki sody oczyszczonej

Ciasto przelewamy do blaszki i wstawiamy do piekarnika nagrza-

• 1 łyżka cynamonu

nego do 160 st. na 55–60 min.

• cukier puder do posypania

Upieczone ciasto wyjmujemy z piekarnika i po ostygnięciu posy-

ciasta

pujemy cukrem pudrem.
Smacznego!
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MACBOOK PRO 13"

Z TOUCH BAREM – RECENZJA

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Przez ostatnie dwa tygodnie prowadziłem dziennik wrażeń z używania nowego
MacBooka Pro 13” z Touch Barem na łamach iMag Weekly – całą serię wpisów znajdziecie
tutaj – i mam już kilka przemyśleń na jego temat. Dobry, złych oraz takich, na których
temat jeszcze nie podjąłem decyzji.
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Jak czytać moje słowa
Proszę pamiętajcie, że przedstawiam Wam wrażenia oparte na moim systemie pracy. Każdy
z nas używa innego zestawu narzędzi i różnie je wykorzystuje. Wszyscy mają też różne priorytety – dla jednych ważna jest ilość RAM-u, bo montują wideo, a dla drugich czas pracy na
baterii, ponieważ jest w ciągłym biegu. Zestawcie sobie własne priorytety, aby dopasować
sprzęt do swoich potrzeb, zamiast zmieniać potrzeby, aby je dostosować do komputera.

Specyfikacja
MacBook Pro 13” (late 2016), o którym piszę, ma następującą specyfikację sprzętową:
• Intel Core i5 2,9 GHz (Skylake, szóstej generacji),
• Intel Iris Graphics 550,
• 8 GB RAM LPDDR3, 2133 MHz,
• 256 GB pamięci flash,
• klawiatura w układzie amerykańskim.

Jakość wykonania
Konstrukcyjnie jest to bezsprzecznie najlepszy MacBook, jaki wyszedł z Cupertino. Pamiętam
do dzisiaj przesiadkę z IBM-a na MacBooka Pro dziesięć lat temu – sztywność konstrukcji
tego drugiego mnie wtedy mocno zaskoczyła. Skok na unibody kilka lat później ponownie
wywołał podobne uczucia – nowa jakość. Tak samo byłem pod wrażeniem, jak przesiadałem się na Aira, a potem jak wracałem do nowego Pro. Dzisiaj nic się nie zmieniło – model
z 2016 roku jest jeszcze lepszy, a zintegrowany z pokrywą zawias dodaje całości jeszcze większej spójności.
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Waga i wymiary
Nowy MacBook Pro 13” jest lżejszy i mniejszy w każdym wymiarze od swojego poprzednika.
W pierwszym momencie różnicy nie widać specjalnie, dopóki się nie weźmie do rąk starego
MacBooka – wszystko wtedy staje się oczywiste. Tych parę mili- lub centymetrów, to miły
dodatek, ale znacznie ważniejsza jest dla mnie niższa waga, której brak wyraźnie czuć podczas przenoszenia maszyny. Może nie w torbie, ale na przykład jedną ręką.

Ekran
MacBook Pro w tym modelu otrzymał również nowy ekran, który jest prawdopodobnie najlepszą nowością, szczególnie dla osób, dla których kolor jest krytyczny w ich pracy. Pokrywa
przestrzeń barwną Display P3 (to samo co DCI-P3, ale ze skorygowaną gammą) i jest jeszcze
jaśniejszy. Poprzednika bez większych problemów obsługiwałem w pełnym słońcu, więc
z tym modelem powinno być jeszcze lepiej. Niestety aura za oknem nie pozwala na potwierdzenie tego.
Niestety, na ramkę na dole ekranu wrócił napis „MacBook Pro”. Szkoda. Wiem, co kupiłem,
nie muszę sobie tego codziennie przypominać.

MagSafe, port SD, Thundertbolt 3 i USB-C
Apple podjęło trzy lub cztery decyzje, wprowadzając ten model na rynek. Jedna, dwie,
trzy lub każda z tych decyzji kogoś zdenerwuje, przynajmniej trochę. Niestety, ale taka jest
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cena dostosowania konstrukcji komputera do świata przyszłości. Dzisiaj jeszcze w nim nie
jesteśmy, ale jest nadzieja, że popularność tego notebooka wymusi na producentach dynamiczniejsze wprowadzanie akcesoriów USB-C na rynek. Tak po prawdzie, to wszystko, co
potrzeba, już jest.
Pierwszą decyzją była rezygnacja z MagSafe i dotknęła mnie bezpośrednio. MacBooka teraz
ładuje się którymkolwiek z czterech (lub dwóch w przypadku modelu bez Touch Bara) portów USB-C. Te porty nie są magnetyczne, a wtyczka nie wypnie się przy szarpnięciu, jak
zrobiłby to MagSafe. Dotychczas moje wieczorne podłączanie komputera do ładowania
polegało na postawieniu go na podstawce, która trzyma go w pionie i rzuceniem kabla
mniej więcej w jego kierunku. Robiłem to przy zapalonym świetle lub po ciemku, a magnesy
zawarte w komputerze oraz wtyczce powodowały, że automatycznie się przyłączała. Rano,
podnosząc komputer, po prostu go chwytałem i zabierałem ze sobą, podczas gdy wtyczka
niedbale opadała na twardą powierzchnię z głuchym stukotem. Wszystko, co dobre, się
kończy – teraz każdego wieczoru szukam gniazda przy zapalonym świetle, a rano muszę
pamiętać o wypięciu kabla, bo inaczej upuszczę komputer. To dwie czynności, na które
nie musiałem zwracać uwagi, a które mnie teraz codziennie frustrują. Co więcej, podłącze-
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nie kabla po ciemku to symfonia zgrzytu metalu o metal, gdy poruszam wtyczką po boku
MacBooka, szukając portu.
Błąd.
Niestety, zniknęła też dioda z końcówki wtyczki,
która umożliwiała mi z wielu metrów ocenienie, czy
komputer jest w pełni naładowany, czy jeszcze nie
– jak świeciła na zielono, to wiadomo było, że akumulator ma 100%, a jak była czerwona, to wiedziałem, że się spóźnię.
To nie koniec. Ładowarka nie ma teraz tych „uszu”,
na które zawijało się nadmiarową długość kabla
ładującego, dzięki czemu nie plątał się po ziemi.
Skończyło się to na tym, że teraz zawijam kabel

Nowy MacBook Pro 13” jest
lżejszy i mniejszy w każdym
wymiarze od swojego
poprzednika. W pierwszym
momencie różnicy nie
widać specjalnie, dopóki
się nie weźmie do rąk
starego MacBooka.

wokół ładowarki.
Jest jednak jeden plus nowej ładowarki. W komplecie otrzymujemy kabel USB-C do USB-C,
jeśli go więc uszkodzimy, to nie musimy kupować całej nowej ładowarki – wystarczy zamówić nowy kabel. Niestety, należy pamiętać, że w MacBookach Pro 13” i 15” ten kabel jest inny
niż ten dostarczany z MacBookiem 12” – nie są one wymienne i należy się pilnować.
Apple zdecydowało się zastąpić wszystkie porty jednym typem. Każdy nowy MacBook Pro
(late 2016) zawiera dwa lub cztery porty tego typu (model bez Touch Bara ma tylko dwa,
ponieważ zastosowany w nim procesor nie wspiera większej ilości kontrolerów Alpine
Ridge). To świetna decyzja. Należy jednak pamiętać, że to są porty Thunderbolt 3, które mają
taką samą wtyczkę jak standard USB-C. Dzięki temu mają znacznie większe możliwości niż
standard portu używany w MacBooku 12”, ale należy z paru rzeczy zdawać sobie sprawę
– nie każdy kabel będzie się zachowywał tak, jak tego oczekujecie. Dla przykładu kabel
Thunderbolt 3 do Thunderbolt 3 (z końcówką USB-C z obu stron) będzie miał zupełnie inną
konstrukcję i możliwości niż taki sam USB-C do USB-C. To niestety nie wszystko. Kable USB-C
do USB-C też mają różne wymogi, należy więc dokładnie czytać ich specyfikację przed
kupnem, aby się przypadkiem nie pomylić. Pomimo tych zawiłości porty Thunderbolt 3 są
szybkie i najbardziej wszechstronne ze wszystkich. Przez nie pójdzie praktycznie każdy standard, jaki może Was interesować – DisplayPort, HDMI, USB i więcej. Za kilka lat nie będziemy
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mieli już tych problemów, ale już dzisiaj zamiast kupować przejściówki, wystarczy po prostu
wymienić kable. Jako przykład, zawsze ze sobą noszę kabel USB do mini USB, aby móc podłączyć GPS data logger do komputera. Zamiast kupować przejściówkę z USB-A na USB-C,
do której dopiero podłączę wspomniany kabel, kupię po prostu kabel USB-C do mini-USB.
Prościej.
Najbardziej szkoda mi portu SD, którego już nie ma. Z jednej strony rozumiem Apple – fotograficy korzystają często też z innych kart (CF), więc i tak muszą mieć w zestawie czytnik.
Poza tym producenci aparatów w ostatnich piętnastu latach niewiele zrobili, aby ułatwić
bezprzewodowy transfer. Nie zmienia to jednak faktu, że musiałem dokupić sobie czytnik
kart SD. Na szczęście od paru lat już nie potrzebuję kart Compact Flash.
Z tych wszystkich nowości prawdziwie negatywnie oceniam jedynie MagSafe oraz diody na
nim. Naprawdę mi tych dwóch rzeczy brakuje. Brakuje mi też białego, pulsującego światełka,
obecnego na jeszcze starszych MacBookach. Te drobne detale niestety znikają przez ostatnie lata jeden po drugim i odbierają mi też trochę przyjemności.

Klawiatura
Długo miałem opory przed przesiadką na nową klawiaturę.

Niestety, zniknęła też dioda
z końcówki wtyczki, która
umożliwiała mi z wielu
metrów ocenienie, czy
komputer jest w pełni
naładowany, czy jeszcze
nie – jak świeciła na
zielono, to wiadomo było,
że akumulator ma 100%,
a jak była czerwona, to
wiedziałem, że się spóźnię.

Wynikało to z prostego faktu – nie odpowiadała mi klawiatura
w MacBooku 12”, o ekstremalnie małym skoku. Osobny artykuł
na ten temat opublikowałem przed paroma tygodniami.
Apple, na swój sposób, wsłuchało się w narzekania użytkowników (oczywiście są osoby, które bardzo lubią model zamontowany w 12” MacBooku) i przekonstruowało przełączniki.
Różnią się one względem poprzednika swoim „feedbackiem”,
czyli tym, jak odskakują po wciśnięciu. Jako piszący mam
teraz znacznie mniejsze wątpliwości, czy przycisk wcisnąłem, czy nie. Skok klawisza się nie zmienił w porównaniu do
MacBooka 12” – jest dokładnie taki sam, ale pisze się teraz…
lepiej. Prawdopodobnie wynika to z faktu, że same klawisze
są teraz jeszcze stabilniejsze – nie chwieją się na boki i góra/
dół jak w poprzedniej generacji MacBooków Pro.
Niestety, nowa klawiatura Apple ma dwie duże wady. Po
pierwsze, autentycznie bardzo brakuje mi fizycznego klawisza
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ESC. Po drugie, nowy rozmiar klawiszy strzałek w dolnym prawym rogu klawiatury powoduje, że nie mogę ich obsługiwać bezwzrokowo. Poprzednia implementacja pozostawiała
trochę pustej przestrzeni nad lewą i prawą strzałką, dzięki czemu wiedziałem dokładnie,
gdzie jest klawisz odpowiedzialny za strzałkę do góry. Teraz powiększono klawisze lewo/
prawo, co powoduje, że jeśli nie spojrzę na to, co wciskam, to zrobię błąd. Od dwóch tygodni
nic się tu nie zmieniło.
Dodam jeszcze, że nowy Magic Keyboard ma inne przełączniki w klawiszach, o większym
skoku. Oznacza to, że Apple obecnie ma w ofercie trzy różne klawiatury. Dziwna decyzja.

Trackpad
Wizualnie to chyba największa zmiana po podniesieniu pokrywy – rozmiar nowego
Trackpada nieznacznie węższy i wyższy niż iPhone 7 Plus (w poziomie) – całość jest po prostu bardziej kwadratowa. Nie wiem, jaki był cel takiego zabiegu, ponieważ sam Trackpad nie
potrafi więcej niż w ostatnich latach – nadal ma te same gesty i możliwości – ale jego zwiększony rozmiar momentami powoduje frustracje. Pisząc, praktycznie zawsze opieramy o jego
rogi dłonie. Jeśli sięgnę prawą ręką w dół, aby obsłużyć kursor, a lewą zostawię na swoim
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miejscu, to często zacznę wywoływać prawe kliknięcie – algorytmy rozpoznawania niechcianego dotyku nie działają tak dobrze, jakbym się tego spodziewał. Generalnie nie stanowi to
problemu w codziennym użytkowaniu, ale przynajmniej raz na godzinę niechcący zrobię
prawy klik, podczas gdy oczekuję lewego. Mam nadzieję, że zostanie to poprawione w przyszłych wersjach macOS.
Nowością dla mnie jest też Taptic Engine, wprowadzony w MacBookach Pro w 2015 roku.
Dzięki niemu sam Trackpad się nie rusza, a kliki są symulowane wibracją, która żywo przypomina stary, fizyczny klik. To rozwiązanie wyjątkowo przypadło mi do gustu.

Touch Bar
Od dwóch tygodni próbuję znaleźć zastosowanie dla wąskiego ekranu, który zastąpił górny
rząd klawiszy funkcyjnych, jednocześnie odbierając mi jedną funkcję, z której korzystałem
codziennie wielokrotnie – do dzisiaj nie znalazłem nic, co miałoby jakikolwiek sens.
Apple w Touch Barze dopatruje się przyszłości interfejsów w aplikacjach i systemie operacyjnym. Wielokrotnie mówili, że nie interesuje ich wprowadzanie ekranów dotykowych
i rozumiem ich decyzję – dotykanie pionowo ustawionego ekranu palcami jest niewygodne.
Doświadczam tego za każdym razem, gdy korzystam z zewnętrznej klawiatury w swoim
iPadzie Pro i doświadczałem tego niedawno przy okazji różnych PC-tów i Chromebooków,
które wpadały w moje ręce. Firma z Cupertino zresztą ma rozwiązanie tej kwestii: jest to iPad
wyposażony w system operacyjny, który został od podstaw zbudowany pod obsługę pal-
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cem. Zdecydowali się nie adaptować macOS do obsługi dotykiem i ma to sens – albo rybki,
albo akwarium.
Microsoft przegrał wojnę smartfonową i szuka przyszłości w jednym systemie, który będzie
obecny na wielu urządzeniach – od parocalowych smartfonów po ogromne kilkudziesięciocalowe monitory. To ma dla nich sens, ale jeszcze chwila minie, zanim znikną wszystkie
problemy z tym związane – przyciski ekranowe, ikony lub menu są miejscami zdecydowanie za małe, gdy obsługujemy oprogramowanie palcami, a inne są za duże, gdy wracamy do
myszki i klawiatury. Z czasem dopracują całość, ale tymczasem nie jestem fanem ich alternatywnego spojrzenie na interfejs użytkownika.
Touch Bar może sugerować przyszłość, którą już Acer testował, prezentując Iconia 6120

w 2010 roku. Ten model posiadał dotykowy ekran zamiast klawiatury, który wyświetlał…
klawiaturę i touchpada. Mam ogromną nadzieję, że Apple się na taki krok nie zdecyduje.
Zanim jednak do tego dojdzie, wprowadzili obecne rozwiązanie.
Touch Bar, zależnie od uruchomionej aplikacji, wyświetla różne przyciski lub funkcje. W kalkulatorze pojawiają się przyciski do operacji matematycznych, w Safari jest to pasek wyszukiwania, a w Zdjęciach są to miniaturki, dzięki którym możemy szybko przemieszczać się po
naszych albumach. Poza jednym zastosowaniem w Finderze, które przypadło mi do gustu
– zawsze musiałem sięgać do myszki, aby zmienić lokalizację wyszukiwania podanej frazy
– nie znalazłem żadnego sensownego zastosowania Touch Bara. To niewątpliwie wynika
przede wszystkim z tego, że bardzo sprawnie sobie radzę z obsługą aplikacji za pomocą
samej klawiatury – do Trackpada sięgam tylko wtedy, kiedy muszę. Jednocześnie nie ma
jeszcze wiele aplikacji trzecich, z których korzystam, które zdążyły dodać jego obsługę do
swojego oprogramowania. Ulysses, w którym
piszę te słowa, dubluje wszystkie funkcje, z których korzystam za pomocą klawiatury. Photoshop
również. Magia skrótów klawiszowych za pomocą
klawiatury wynika z tego, że nie muszę odrywać
wzroku od ekranu – piszę bezwzrokowo, a obsługa
Touch Bara wymaga przeniesienia wzroku w dół.
Nie pasuje mi to. Drugim powodem, dla którego
prawie zupełnie nie korzystam z Touch Bara, jest to,
że MacBooka Pro w 99% sytuacji używam na kolanach. Przyjęcie mojej ulubionej pozycji powoduje,

Na ten moment nie mogę
jednak polecić Touch Bara.
W żadnym wymiarze.
Wygląda świetnie, ale nie
rozwiązuje w moim życiu
żadnego problemu.
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że rękoma zasłaniam wąski ekran nad klawiaturą i, żeby go zobaczyć, muszę albo pochylić
się nad komputerem, albo odsunąć ręce. Obie te czynności są dla mnie stratą czasu.
Touch Bar ma jeszcze jeden problem. Nie mamy żadnego zwrotnego potwierdzenia
dotknięcia go. Choć nowy Trackpad ma Taptic Engine, to nie jest on wykorzystywany
przy Touch Barze. Kolejny błąd, chociaż wrażenie nie byłoby tak dobre, jak przy samym
Trackpadzie. Ten brak „feedbacku” powoduje, że wielokrotnie zdarzyło mi się wcisnąć klawisz więcej niż raz lub przytrzymałem go za długo. To problematyczne, szczególnie jak ten
błąd popełnia się w aplikacji pracującej w trybie pełnoekranowym, ponieważ powoduje to
opuszczenie tego trybu. Kolejna strata czasu, aby do niego powrócić.
Trudno przewidzieć przyszłość Touch Bara, tym bardziej że jest on obecnie dostępny tylko
w dwóch komputerach. Apple (jeszcze?) nie zaprezentowało „Magic Keyboard with Touch
Bar” i ten „bajer” nie trafił jeszcze do pozostałych modeli. Nie wiadomo też, czy trafi… być
może się w ogóle nie przyjmie. Nie zmienia to jednak faktu, że nie mogę go na tym etapie
przekreślić, pomimo że nie znalazłem dla niego żadnego zastosowania. Znany YouTuber
– MKBHD – bardzo go sobie chwali podczas montażu wideo w Final Cut Pro, a ja czekam na
pomysłowość deweloperów, która niejednokrotnie w przeszłości potrafiła więcej ciekawych
rzeczy wyciągnąć z nowych technologii niż firma, która je stworzyła. Liczę też, że implementacja Touch Bara wkrótce pojawi się w Lightroomie i ułatwi obsługę tego programu
w podróży.
Na ten moment nie mogę go jednak polecić. W żadnym wymiarze. Wygląda świetnie, ale nie
rozwiązuje w moim życiu żadnego problemu. To może się zmienić, ale nie będę wstrzymy-
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wał oddechu. Niestety klawisz ESC, z którego bardzo często korzystam, też jest dotykowy
i nadal się do niego nie przyzwyczaiłem. Wolałbym, aby w lewym górnym rogu klawiatury ten klawisz był typu tradycyjnego, nawet kosztem symetrii całej implementacji nowej
technologii.
Padło też pytanie, czy Touch Bara da się wyłączyć. Odpowiedź brzmi: nie. Ten pasek jest włączony cały czas, chyba że zaczynamy oglądać jakieś dłuższe wideo albo przestajemy używać
komputera. Po chwili gaśnie, ale jakiekolwiek dotknięcie klawiatury go ponownie wybudza.

Touch ID
Touch Bar ma w sobie jedną funkcję, która ma zdecydowanie większe i częstsze zastosowanie niż on sam – Touch ID. Działa zupełnie tak, jak ta sama funkcja w iPhone’ach i iPadach,
z tą różnicą, że obsługuje do pięciu odcisków palców (iOS wspiera dziesięć). Jako że cały
Touch Bar działa pod kontrolą okrojonego iOS (nazwanego w kodzie embeddedOS) oraz
procesora ARM (Apple T1) – embeddedOS i T1 bardzo przypominają watchOS i procesor
Apple S1 – to nasze odciski są bezpiecznie przetrzymywane w Secure Enclave, tak samo jak
w iUrządzeniach. Rozdzielenie tej kwestii od macOS-a to ciekawy zabieg – nie musieli dwa
razy odkrywać na nowo koła.
Touch ID działa absolutnie wzorowo. Nie miałem jeszcze ani jednej sytuacji, w której nie
rozpoznał on moich linii papilarnych. Jednocześnie może być w systemie operacyjnym
wykorzystywany zamiast hasła użytkownika (pod warunkiem, że aplikacja dodała wsparcie dla niego) oraz do płacenia za pomocą Apple Pay (które do Polski jeszcze nie dotarło).
Zaskoczyła mnie jedna rzecz, pomimo że to normalne zachowanie w iOS-ie – po restarcie
MacBooka niestety trzeba hasło podawać ręcznie. Nie ma tego problemu po budzeniu komputera z uśpienia. Na szczęście przesadnie to nie przeszkadza, tym bardziej że komputer
restartuję tylko celem zainstalowania uaktualnień, które go wymagają. Fajnym „bajerem”
jest również przełączanie się pomiędzy użytkownikami za pomocą Touch ID – wystarczy
dotknąć czytnika, który znajduje się z prawej strony Touch Bara.
Zdecydowanie najlepsze zastosowanie Touch ID jest w aplikacji 1Password, która wprowadziła dla niego wsparcie szybciej, niż Apple dostarczyło mój komputer. Wystarczy wywołać
program skrótem klawiszowym, przyłożyć palec do czytnika
i voilà – wypełnia on natychmiast odpowiednie pola.

Touch ID działa
absolutnie wzorowo.
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Czas pracy na baterii
MacBook Pro 13” z Touch Barem ma więcej różnic względem modelu bez Touch Bara, niż
widać na pierwszy rzut oka. Model bez Touch Bara ma procesor klasy tej, którą Apple używa
w serii Air (maksymalnie 15 W TDP), a model z Touch Barem ma wersję mocniejszą (maksymalnie 28 W TDP). Różnica pomiędzy nimi jest nie tylko w częstotliwości taktowania, ale
również w specyfikacji pozostałych podzespołów. Model bez Touch Bara ma nieznacznie
wolniejszy RAM oraz tylko dwa porty Thunderbolt 3, ale ma o 10% większy akumulator.
Pomimo że Apple podaje, że oba komputery pracują do 10 godzin przy lekkim obciążeniu, to
różnica pomiędzy nimi jest ogromna.
Przy normalnej redakcyjnej pracy, na którą składa się korzystanie z Safari, Ulyssesa,
Photoshopa oraz ImageOptim, rzeczywisty czas pracy u mnie wynosi około 6 godzin (5
godzin przed uaktualnieniem macOS Sierra do wersji 10.12.2). W tle mam dodatkowo włączonego Resilio Sync (zamiast Dropboxa), Keyboard Maestro, Pastebot i Creative Cloud. Ten
sam zestaw aplikacji na moim MacBooku Air 11” (model z 2013 r.) dawał mi 12–13 godzin pracy
(Apple obiecywało do 9 godzin lekkiej pracy), a na MacBooku Pro 13” (model z 2014 r.) około
8–9 godzin (Apple również obiecywało do 9 godzin lekkiej pracy). Straciłem więc ponad
30% czasu względem dwuletniego komputera – to dla mnie nie jest akceptowalne i moje
oburzenie było ogromne.
Zgłosiłem problem do supportu Apple i pani w Cork odpowiedzialna ze kontrolę jakości
MacBooków Pro z Touch Barami zdalnie połączyła się z moim komputerem i przeprowadziła diagnostykę. Nie znalazła nic, co mogłoby powodować jakiekolwiek problemy i zaleciła
mi wymianę komputera na nowy, co też uczyniłem. Po zgłoszeniu chęci zwrotu obecnego
modelu, który Apple przyjęło bez żadnych pytań ani problemów, zapytano mnie, czy chcę
zwrot gotówki, czy nowy komputer. Odpowiedziałem, że nowy, spodziewając się, że miałem
po prostu pecha. W międzyczasie okazało się, że nie tylko ja mam taki problem, a wszystkie modele ogólnie bardzo krótko trzymają na baterii. Niezależnie od tego pozwolono mi
zatrzymać obecny model, dopóki nie dotrze do mnie zupełnie nowa maszyna. O ile jestem
niezwykle zadowolony z tego, jak sprawnie przeprowadzono operację, o tyle obawiam się,
że wymieniony model będzie zachowywał się dokładnie tak samo, co może spowodować,
że i jego zwrócę, celem zastąpienia modelem bez Touch Bara, który potrafi więcej wycisnąć
ze swojego akumulatora.
Problem z czasem pracy na baterii wynika z tego, że procesory Intela przez ostatnie lata bardzo mocno zmieniły swoje zachowanie. Wiele lat temu, niezależnie od tego, czy komputer
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prawie nic nie robił, czy był w pełni obciążony, to czas pracy na baterii był zbliżony. Wynikało
to z faktu, że nawet jak nic nie robił, to pobierał dużo prądu. Współczesne procesory mają
natomiast wielokrotnie mniejszy pobór prądu, jak nic nie robią, ale jeśli tylko cokolwiek
zaczyna obciążać procesor, to zużywają tyle prądu, co przed laty. Jak to zestawimy ze zboczeniem Apple na temat cienkości swoich urządzeń, które wymusiło zmniejszenia akumulatorów o około 25%, to wynik jest jeden – realnie krótszy czas pracy.
Podpowiem kilka przykładów użycia, po dwóch tygodniach doświadczeń, na których osiągam następujące wartości na moim modelu MacBooka (podświetlenie ekranu zawsze
w rejonie 35–50%, nigdy więcej):
1. APLIKACJE: SAFARI (JEDNA ZAKŁADKA), ULYSSES.
Czynności: pisanie.
Realny czas pracy: 8 godzin.
Warunek: plik tekstowy nie znajduje się w iCloud Drive, Dropboksie lub innej usłudze,
która ciągle synchronizuje zmiany.
2. APLIKACJE: SAFARI, ULYSSES.
Czynności: edytowanie pliku znajdującego się
na iCloud Drive.
Realny czas pracy: 6 godzin.
3. APLIKACJE: SAFARI, PHOTOSHOP,
IMAGEOPTIM.
Czynności: edytowanie rozmiarów i kompresowanie gotowych zdjęć i grafik, upload zdjęć na
serwer przez Safari, edytowanie tekstu w Safari.
Realny czas pracy: 5 godzin.
Uwagi: Photoshop i ImageOptim pracowały
przez nie więcej niż 10 minut przez te 5 godzin.
4. Aplikacje: Lightroom.
Czynności: import, obróbka i eksport fotografii.

Przy normalnej redakcyjnej
pracy, na którą składa
się korzystanie z Safari,
Ulyssesa, Photoshopa oraz
ImageOptim, rzeczywisty
czas pracy u mnie wynosi
około 6 godzin.

Realny czas pracy: 2 godziny.
Czas pracy na baterii to argument za lub przeciw zakupowi komputera. Przez ostatnich 10 lat
przy lekkiej pracy zawsze udawało mi się osiągać lub przekraczać oficjalne szacunki Apple.
Pomimo że nie zmieniłem używanych aplikacji ani sposobu pracy, na nowym MacBooku
Pro nie jestem w stanie się zbliżyć do reklamowanych 10 godzin, chyba że nie robię nic poza
pisaniem. Najczęściej korzystam z zestawu programów z pozycji nr 3 na powyższej liście.
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MacBook Pro 13” z 2014 roku przy takim sposobie pracy „wyciągał” od 8 od 9 godzin. To od 3
do 4 godzin dłużej niż model z Touch Barem z 2016 roku.
To zdecydowanie za mało. Oczekiwałem 9–10 godzin pracy na jednym ładowaniu, na podstawie doświadczeń z ostatnich 10 lat. Realne czasy pracy nie odstają „nieznacznie” od deklarowanych wartości – odstają o 40–50%! To różnica, która dla mnie jest problematyczna, bo
to oznacza, że nie mogę rano wyjść z domu bez ładowarki. Nie nosiłem tej ostatniej ze sobą
od wielu lat i zawsze wracałem z zapasem 2–3 godzin. Dzisiaj wróciłbym kilka godzin wcześniej, bo zabrakłoby mi prądu.
Oczywiście, ta „prawidłowość” nie będzie miała znaczenia dla osób, które korzystają z komputera podłączonego do ładowarki.
Osobiście wolałbym MacBooka Pro 13” z procesorem Core i5 2,9 GHz, ale bez Touch Bara,
z większą baterią z modelu podstawowego. Po prostu czas pracy na baterii jest dla mnie
ważniejszy od dodatkowego ekranu, z którego w ogóle nie korzystam. Jednocześnie, z tyłu
głowy mam, że to może się kiedyś zmienić.
Mam pretensje do Apple, że ich szacunki są zupełnie nieadekwatne do realnego wykorzystania – wcześniej taka sytuacja się nie zdarzała. Gdyby od razu napisali, że mogę się spodziewać 6 lub 7 godzin pracy „lekkiej” na modelu z Touch Barem, a 10 godzin na modelu bez
niego, to bez wahania kupiłbym tego ostatniego, mimo że ma słabszy procesor.
W momencie pisania tych słów nadal nie podjąłem decyzji, czy pogodzę się z krótszym
czasem na baterii w obecnym modelu, czy wymienię go na podstawowy, z pełną fizyczną
klawiaturą (czyli bez Touch Bara). Gdyby nie różniły się tak mocno procesorami, to miałbym
mniejszy problem…

W praktyce nawet na modelu 13” bez
żadnych problemów czy przestojów
obrabiałem zdjęcia w najnowszym
Lightroomie CC. Nie byle jakie zdjęcia,
tylko 42 MP pliki RAW z Sony Alpha A7R II.

Wydajność
Seria Skylake procesorów Intela obecna
w nowych MacBookach charakteryzuje się niższymi maksymalnymi częstotliwościami (przy
aktywnym Turbo Boost) niż w modelach sprzed
roku i w syntetycznych benchmarkach są nawet
wolniejsze. W normalnym użytkowaniu jest
jednak zgoła inaczej. Nowe procesory pracują
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przy niższych temperaturach pod pełnym obciążeniem, dzięki czemu są finalnie szybsze. Bo co z tego, że model z 2015 roku ma o kilkaset gigaherzów wyższą częstotliwość,
skoro z powodu wysokiej temperatury musi ją obniżyć do częstotliwości niższej niż nowe
Skylake’i w MacBookach Pro z 2016.
Kolejna zmiana, która pozytywnie wpływa na użytkowanie, to bardziej wydajny system
chłodzenia od Apple. Dzięki zmianom w jego konstrukcji nie musi kręcić się z taką samą
prędkością, a nadal oddaje tyle samo ciepła. To powoduje, że procesory pracują chłodniej
przez dłużej, a wiatraki nie muszą się włączać na maksymalne obroty. To dodatkowo wpływa
na komfort pracy – jest po prostu ciszej.
Całości dopełniają też szybsze układy graficzne, które stanowią największy skok wydajnościowy względem modeli z poprzedniego roku i starszych.
W praktyce nawet na modelu 13” bez żadnych problemów czy przestojów obrabiałem zdjęcia w najnowszym Lightroomie CC. Nie byle jakie zdjęcia, tylko 42 MP pliki RAW z Sony Alpha
A7R II. Oczywiście, nie należy spodziewać się wydajności porównywalnej z modelem 15”
(myślę tutaj o eksportowaniu zdjęć – dodatkowe rdzenie robią różnicę), a już tym bardziej
komputerem stacjonarnym, ale podczas samego manipulowania zdjęciami na ekranie przy
włączonej funkcji „Smart Previews” w Lightroomie, wszystko działało płynnie i tak jak tego
oczekiwałem (a nie spodziewałem się).
Niestety, ta zwiększona wydajność kosztuje. Przy intensywnej pracy w Lightroomie pobór
prądu jest tak duży, że baterii starcza na dwie godziny z dala od gniazdka. Model z 2014 roku
miał tutaj godzinę przewagi.
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Cena
To prawdopodobnie najtrudniejsza kwestia do omówienia, szczególnie w Polsce.
Problemem jest nie tylko podwyżka cen, ale również to, że przez ostatnie lata znacząco się
zmienił kurs złotego względem dolara, co dodatkowo spowodowało wzrost cen. Te korekty
kursu zazwyczaj też wypadają podczas debiutu nowych modeli, co negatywnie wpływa na
nasze ich postrzeganie.
W tym roku – podobnie jak w 2012 – nowe modele są droższe niż te sprzed roku. MacBook
Pro 13” bez Touch Bara zaczyna się od 1500 dolarów, a model z Touch Barem od 1800, co generuje poważną różnicę w stosunku do 1200 dolarów za model z 2015 roku. Podobnego skoku
doświadczyliśmy w 2012 roku, kiedy zadebiutował pierwszy MacBook Pro z ekranem Retina.
Jego cena wtedy zaczynała się od 1700 dolarów, podczas gdy poprzednik ze zwykłym ekranem kosztował 1200 – 500 dolarów taniej. W Polsce modele z 2016 roku zaczynają się od
7500 złotych za model bez Touch Bara i od 9000 złotych za model opisywany przeze mnie.
To nie są małe pieniądze.
Za co zatem płacimy? Przede wszystkim za większe SSD w przypadku modeli 13” – podstawa
skoczyła ze 128 GB na 256 GB, ale bez obniżki cen (pomimo, że ceny pamięci flash w międzyczasie staniały) – oraz za Touch Bar i lepszy ekran. No i za krótszy czas pracy na baterii, który
wynika bezpośrednio z cieńszej obudowy i niższej wagi.
Realnie patrząc na linię MacBooków Pro 13” i 15”, uważam, że trzy modele spośród całej linii
są warte kupienia przez osoby, które potrzebują tego, co one oferują.
1. MacBook Pro 13” bez Touch Bara z podstawowym Core i5. Opcjonalnie warto dokupić 16
GB RAM, a SSD zależnie od potrzeb.
2. MacBook Pro 13” z podstawowym Core i5, RAM i SSD zależnie od potrzeb.
3. MacBook Pro 15” w podstawie z Core i5.
Dzisiaj różnice między Core i5, a i7 to w zasadzie wyłącznie wydajność – oba mają zarówno
HyperThreading, jak i wirtualizację. Co więcej, różnice są naprawdę niewielkie i podejrzewam, że będą niezauważalne nawet po trzech latach. Dla normalnego użytkownika. Jeśli
każda sekunda jest dla Ciebie cenna, to oczywiście sprawa przedstawia się inaczej. Warto też
pamiętać, że i5 będzie w stanie dłużej pracować na jednym ładowaniu niż i7, co przy krótkich
czasach tych maszyn może mieć znaczenie.
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Z powyższej listy polecanych maszyn wynika, że najwięcej „Maca” za wydane złotówki
dostaje się w podstawowym modelu 15” – oferuje sporo więcej niż 13” pod względem ekranu
i wydajności, ale jest większy i cięższy. Podstawowy MacBook Pro 13” bez Touch Bara to
z kolei taki Air 13” na sterydach, ze świetnym ekranem. Opisywana 13-tka z Touch Barem to
z kolei mobilny wół roboczy, gdy rozmiar i waga ma znaczenie.

Podsumowanie
Nową serię MacBooków Pro uważam za najlepsze notebooki, jakie kiedykolwiek pojawiły się
pod szyldem Apple. Ale… jest kilka dużych „ALE”.
Do modelu 13” z Touch Barem mam kilka dużych zastrzeżeń:
1. Czas pracy na baterii jest żenująco słaby. Jeśli oczekujecie więcej niż 4–5 godzin realnego
czasu pracy na jednym ładowaniu, to nie jest to komputer dla Was.
2. Touch Bar, w obecnej formie i przy obecnym wsparciu oprogramowania, z którego korzystam, to bajer, który utrudnia mi korzystanie z klawiatury i niektórych skrótów. Brak fizycznego klawisza ESC jest szczególnie irytujący.
3. Cena.
Nie uważam dzisiaj, żeby Touch Bar był przyszłością hybrydowych interfejsów użytkownika.
Mam też nadzieję, że to nie jest krok w stronę zastąpienia klawiatury przez ekranową Touch
Keyboard. Uważam go za „bajer”, który jest całkowicie zbędny. Problem w tym, że tylko ten
model ma wydajniejszy procesor. Jednocześnie biorę pod uwagę, że już dzisiaj niektórzy
lubią z niego korzystać oraz że w przyszłości może się rozwinąć. Jednocześnie ma wbudowane Touch ID, które rzeczywiście jest użyteczne, szczególnie dla użytkowników 1Password.
Sam zdecydowałem się na ten model z dwóch powodów – ekranu P3 oraz szybszego procesora (potrzebowałem również większy SSD – miałem 128 GB). Jak będziecie czytali te słowa,
to być może już będę konfigurował nowy model w tej samej specyfikacji. Jeśli osiągnę na
nim lepsze czasy pracy na baterii – chociaż stabilne 8 godzin – to prawdopodobnie zostanie
on w rodzinie. Jeśli nie, to pożegnamy się, a na jego miejsce zamówię model bez Touch Bara.
Niestety, czas pracy na baterii jest dla mnie istotny.
W kwestii baterii dzisiaj osiągnąłem swój rekord, prawdopodobnie dlatego, że przez ostatnie cztery godziny nie robię nic innego poza pisaniem tej recenzji. Te słowa powstają
w Ulyssesie (plik nie jest synchronizowany), obok jest otwarte Safari z dwiema kartami (używałem go może z 5–10 minut) i uruchomiłem jeszcze Tweetbota (na nie więcej niż 5 minut).
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W tle działa Pastebot (bez sync po iCloud) oraz Keyboard Maestro. To wszystko. Po 4 godzinach i 7 minutach pracy mam jeszcze 55% baterii. W tym tempie osiągnę 8,5 godziny. Bardzo,
bardzo słabo.
Jeśli miałbym podsumować ten komputer w jednym zdaniu, to napisałbym:
MacBook Pro 13” z Touch Barem – najlepszy MacBook na świecie, z żenująco krótkim
czasem pracy na baterii i bardzo wysoką ceną, którego nie powinniście kupować.
Pamiętajcie jednak, że ten czas pracy na baterii jest dla mnie kluczowy – jeśli macie
odmienne priorytety, to…
MacBook Pro 13” z Touch Barem – najlepszy MacBook na świecie, z bardzo wysoką
ceną, którego nie powinniście kupować.
Drogie Apple,
Proszę o to, żeby w każdym modelu Touch Bar był opcjonalny. Jak w samochodach. Chcę
mieć prawdziwą, fizyczną klawiaturę.
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