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MSR7NC
Odetnij się od hałasu, zanurz się
w czystym dźwięku hi-res
Słuchawki Audio-Technica ATH-MSR7NC w idealny sposób
łączą zalety modelu ATH-MSR7 i rewolucyjnego systemu aktywnej
redukcji hałasu ANC. Z łatwością odetniesz się od zgiełku świata zewnętrznego i będziesz mógł cieszyć się czystym, detalicznym brzmieniem plików wysokiej rozdzielczości.

Salony firmowe Audio-Technica:
www.tophifi.pl
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Ciekawą obserwujemy teraz sytuację. Apple, trochę z zaskoczenia, zaprezentowało „nowego”
iPhone'a, czerwonego, z naszej okładki, oraz
„nowego” iPada. Oba produkty są w pewnym
stopniu wymuszonymi nowościami. Osoby siedzące w temacie wiedzą, że są to produkty „uzupełniające” linię i na nowości musimy poczekać
kilka miesięcy, do tradycyjnych dat ich premier.
W kontekście zbliżającej się premiery nowego
Samsunga Galaxy S8 (gdy to czytacie, już
zapewne jest na rynku) przekaz czarnego PR jest
jasny – patrzcie, my Wam prezentujemy nowość,
a Apple znów zrobił Was w balona i pokazał
odświeżone produkty… Według mnie to niefortunny zbieg okoliczności, wybrano słabe momentum do tego typu akcji. Hardcore'owi użytkownicy
wiedzą, jak jest naprawdę, ale cała masa pozostałych żyje w… postprawdzie. Pozostaje żywić
nadzieję, iż na jesieni zobaczymy faktyczne, przełomowe nowości, które znów „pozamiatają” konkurencję i pokażą, kto rozdaje karty.

twitter.com/imagazinepl

Tymczasem w numerze prezentujemy Wam
szczególnie dużą dawkę audio. Absolutne nowo-

facebook.com/iMagazinePL

ści – pierwsze testy w Polsce głośnika Beolit 17
oraz słuchawek EL8 nowej firmy Audeze. Do tego
6 kolejnych modeli, ciekawe telewizory, szybki
samochód, Iran i Nowa Zelandia. A to oczywiście
nie wszystko…
Znów mamy dla Was 						
bardzo ciekawy numer!		

Dominik Łada
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iPHONE 7 I 7 PLUS
(PRODUCT)RED SPECIAL
EDITION Z OKAZJI 10 LAT
PARTNERSTWA Z (RED)
Apple zaprezentowało po raz drugi w histo-

rii iPhone’a nową wersję kolorystyczną w dniu
innym niż jego premiery.
Czytaj dalej...

NOWE PASKI DLA
APPLE WATCHA

Pamiętam, jak rok temu na konferencji Apple pojawiła się jako jedna z kilku
informacji ważna wiadomość o nowych
paskach do Apple Watcha. Wielu się
śmiało. Ja też.
Czytaj dalej...

NOWY IPAD ZAMIAST IPAD
AIR 2, IPAD MINI 4 TYLKO
W WERSJI 128 GB

Miały być nowe iPady Pro, jest nowy iPad. Po pro-

stu iPad. Apple zrywa z nazwą Air w swoich tabletach
i obniża ich cenę. Teraz ten podstawowy tablet będzie
działał też na procesorze A9. Niestety nie będzie on
wspierał Apple Pencil.
Czytaj dalej...
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IPHONE SE Z NOWYMI POJEMNOŚCIAMI
– 32 GB I 128 GB – ORAZ NOWE ETUI OD APPLE

Apple, oprócz nowego koloru dla iPhone’ów 7 i 7 Plus, zaprezentowało również odświeżony
model mniejszego iPhone’a SE.
Czytaj dalej...

CLIPS – NOWA APLIKACJA SPOŁECZNOŚCIOWA OD APPLE

Oprócz nowości sprzętowych Apple zapowiedziało również premierę nowej aplikacji społecznościowej – Clips.
Czytaj dalej...
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TP-LINK ARCHER C5400 MOCNY TRZYPASMOWY ROUTER
WYRÓŻNIONY NAGRODĄ IF DESIGN AWARD 2017
iF Design Award to jeden z najbardziej znanych i cenionych konkursów wzornictwa.
Jednym z laureatów tegorocznej edycji jest TP-Link, którego sprzęt został wybrany
z ponad 5,5 tysiąca zgłoszeń. Wśród wyróżnionych produktów znalazł się router
Archer C5400 oraz kamera Cloud KC100, które zostały docenione za wyjątkowy
wygląd oraz intuicyjną funkcjonalność. Nie tylko wygląd wyróżnia Archera C5400 na
tle innych routerów na rynku, jest to również niezwykle wydajne urządzenie.

Archer C5400 to trzypasmowy, gigabitowy router bezprzewodowy MU-MIMO, który dedykowany jest dla graczy oraz innych wymagających użytkowników. Możliwość udostępnienia trzech pasm sieci bezprzewodowej o łącznej prędkości 5334Mb/s daje możliwość
wykorzystania jednego z nich do gier, drugiego do streamingu multimediów w wysokiej

13
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jakości bez spowalniania reszty sieci. Router wykorzystuje technologię Smart Connect,
która automatycznie wybiera najlepsze pasmo dla każdego z połączonych z siecią urządzeń. Kolejną pomocną technologią jest MU-MIMO, która pozwala na zwiększenie wydajności komunikacji między urządzeniami. Router wspierany przez tę technologię wysyła
pakiety danych do czterech urządzeń w tym samym czasie.
Router jest sercem domowego centrum rozrywki i pozwala na jednoczesne oglądanie wideo
w 4K, granie online, obsługę rozbudowanego systemu smart home i inne aktywności bez
spowolnień i opóźnień. Osiem anten oraz technologia Beamforming pozwalają na wykrycie
lokalizacji połączonych urządzeń i wysłanie silniejszego sygnału w ich kierunku, aby uzyskać stabilne połączenie. Dzięki technologiom NitroQAM™ (1024-QAM) oraz 4-Stream Archer
C5400 osiąga do imponujące prędkości; w paśmie 2,4GHz do 1000Mb/s, a w dwóch pasmach
5GHz do 2167Mb/s.
Wbudowane cztery gigabitowe porty Ethernet pozwolą w pełni wykorzystać możliwości
urządzeń przewodowych, a za pomocą portów USB 2.0 oraz 3.0 można udostępniać drukarki,
dane i multimedia na zewnętrznych dyskach urządzeniom w domowej sieci oraz przy użyciu
funkcji serwera FTP przez Internet. Za pracę routera odpowiedzialny jest procesor o taktowaniu 1,4GHz oraz trzy procesory pomocnicze.
Konfiguracja i obsługa routera przebiega szybko i łatwo. Wszystko za sprawą intuicyjnego
interfejsu dostępnego w języku polskim lub aplikacji Tether dostępnej na urządzenia z systemami Android lub iOS. Każdy nawet mniej doświadczony użytkownik poradzi sobie z zarządzaniem swoją siecią.
Specyfikacja techniczna Archer C5400 dostępna jest na stronie.
Router jest już dostępne w sprzedaży. Produkt objęty jest 36-miesięczną* gwarancją.
* szczegóły gwarancji dostępne są na stronie
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MONITOR 8K OD DELLA JUŻ
W SPRZEDAŻY

Dell wprowadza właśnie na rynek pierwszy na świecie
monitor o rozdzielczości 8K. Za 5 tysięcy dolarów otrzymamy ekran o przekątnej 31,5 cala i rozdzielczości 7680

ILE KOSZTUJĄ NOWE
TOPOWE TELEWIZORY?
CENY QLED I OLED 2017

na 4320 pikseli.
Czytaj dalej...

Jesteśmy już po polskiej premierze

telewizorów Samsung QLED, widzieliśmy w Łodzi najnowsze ekrany Sony.
Natomiast w Wielkiej Brytanii pojawiły się
ceny ekranów OLED od LG, które widziałem na CES. Znamy więc kwoty, za jakie
przyjdzie Nam zakupić najgorętsze tegoroczne telewizory. Tanio nie jest, czy rzeczywiście te telewizory są tyle warte?
Czytaj dalej...

BEATS 1
NAJPOPULARNIEJSZĄ
STACJĄ RADIOWĄ NA
ŚWIECIE I INNE MUZYCZNE
REKORDY APPLE’A

Apple Music wciąż goni Spotify, a jednocześnie bije

kolejne rekordy, w których znacząco przegania konkurencję. Twórcy usługi jednocześnie stwierdzili, że rozgłośnia Beats 1 jest największą stacją radiową na świecie.
Czytaj dalej...
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COLORWARE IPHONE 7 PLUS
RETRO EDITION – JEŚLI
(PRODUCT)RED TO ZA MAŁO

Jeśli przypadkiem start sprzedaży iPhone’a 7 i 7 Plus
w specjalnej edycji (PRODUCT)RED to za mało, to
Colorware ma dla Was ciekawą ofertę…
Czytaj dalej...

FIBARO ROZPOCZYNA
WSPÓŁPRACĘ Z QNAP

Jeszcze w tym roku polskie FIBARO i tajwański QNAP połączą siły, by zaoferować nowe
rozwiązanie w ramach inteligentnego domu.
Wkrótce serwery NAS od QNAP będą mogły
pełnić rolę centralek dla systemu Fibaro. To
świetne rozwiązanie, pozwalające ograniczyć liczbę urządzeń w naszym domu.
Czytaj dalej...

JAK AMERYKAŃSCY
FARMERZY HACKUJĄ
FIRMWARE W SWOICH
TRAKTORACH

Przywykliśmy do aktualizowania oprogramowania w telefonach czy routerach. Niespecjalnie dziwią
nas szczoteczki do zębów z Bluetooth, które również
dostają aktualizację firmware, czy zegarki lub słuchawki.
Już niedługo rozpowszechnią się autonomiczne samochody, które też będą dostawać takie aktualizacje.
Czytaj dalej...
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30 DOLARÓW ZA WYPOŻYCZENIE
FILMU TYDZIEŃ PO PREMIERZE
– TAK MA WYGLĄDAĆ
PRZYSZŁOŚĆ VOD
Za naszego życia sposób dystrybucji filmów zmieni się i to

APLIKACJA
KINDLE Z OPCJĄ
PRZESYŁANIA
ARTYKUŁÓW

zapewne nie jeden raz. Netflix zrewolucjonizował premiery
seriali. Teraz trwają gorące rozmowy odnośnie filmowych premier. Częścią tej rewolucji ma być Apple. Czy jednak rzeczywiście rewolucja nadejdzie w najbliższych miesiącach?
Czytaj dalej...

Do tej pory użytkownicy czytników
Kindle musieli korzystać z różnych
narzędzi, by przesłać na nie artykuły
z internetu. Ale te czasy już minęły.
Czytaj dalej...

APPLE PRZEJMUJE
WORKFLOW!

Apple od jakiegoś czasu stara się przekonać, że iUrządzenia również doskonale mogą
się nadawać dla power-userów. Tim Cook
obiecał, że iPady będą jeszcze bardziej pro.
Wydaje się, że podchodzą do tego poważnie,
o czym świadczy dzisiejsza wiadomość, która
obiegła świat – Apple zatrudnia twórców
aplikacji Workflow oraz przejmuje ją samą.
Czytaj dalej...
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JBL FLIP 4
JBL Flip 4 to najnowszy, wielofunkcyjny głośnik bezprzewodowy bardzo popularnej
i cenionej serii JBL Flip. Wielokrotnie nagradzany, stale udoskonalany i niezmiennie
pełen innowacji towarzysz na każdą pogodę!

JBL Flip 4 to przenośny głośnik Bluetooth, który zapewnia zaskakująco potężny dźwięk
stereo. Jest zasilany akumulatorem litowo-jonowym 3000 mAh, który zapewnia do 12
godzin nieprzerwanego odtwarzania wysokiej jakości dźwięku. Wykonano go z wytrzymałych, modnych i wodoodpornych materiałów dostępnych w 6 żywych kolorach: czarnym, szarym, turkusowym, niebieskim, białym i czerwonym. Jako że głośnik jest w pełni
wodoodporny (poziom wodoszczelności IPX7), staje się doskonałym towarzyszem zabawy
w dowolnym miejscu i w każdych warunkach atmosferycznych. Wyposażony dodatkowo

18

/ AKTUALNOŚCI /

19

w technologię tłumienia zakłóceń i echa zapewnia krystalicznie czyste rozmowy telefoniczne.
Natomiast technologia JBL Connect+ umożliwia bezprzewodowe połączenie ze sobą ponad
100 głośników obsługujących tę technologię, by
dodatkowo poprawić jakość dźwięku.
JBL Flip 4 to głośnik bezprzewodowy wyposażony w Bluetooth 4.2, z którym połączyć
można nawet 2 smartfony lub tablety, by na
zmianę odtwarzać potężny dźwięk stereo.
Wodoodporność IPX7 oznacza, że głośnik Flip
4 można bez obaw używać w deszczu i nie
trzeba martwić się, gdy zostanie zachlapany.
Można go nawet zanurzać w wodzie do 30 minut
na głębokość do 1 metra. Jest to tzw. pierwsza
klasa wodoszczelności „podwodnej”. Przedmioty
tej klasy nadają się do użytku w czasie pływania
w wodzie i snorkelingu, gdzie duże głębokości
nie występują. Obudowa może przesiąkać w cza-
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sie zanurzenia powyżej 1 metra, zanurzenia trwające powyżej 30 minut lub przy bardzo wysokim
ciśnieniu wody. Dzięki trwałemu materiałowi
osłaniającemu i wytrzymałym gumowym elementom obudowy głośnik sprawdzi się nawet
w trudnych warunkach.
JBL Flip 4 zintegrowany został z asystentem głosowym - wystarczy nacisnąć przycisk, aby użyć
głośnika JBL do obsługi Siri lub Google Now.
Głośnik odtwarza muzykę do 12 godzin, w zależności od ustawień głośności i treści audio.
Dodatkowo dwie zewnętrzne membrany bierne
zwiększają i naocznie ukazują moc drzemiącą
w tym głośniku!

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wersja Bluetooth: 4.2
Obsługiwane profile: A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.6, 		
HSP V1.2
Przetwornik: 2 x 40 mm
Moc: 2 x 8 W
Pasmo przenoszenia: 70 Hz – 20 kHz
Stosunek sygnału do szumu: ≥ 80 dB
Rodzaj akumulatora: litowo-jonowo-polimerowy 		
(3,7 V, 3000 mAh)
Czas ładowania akumulatora: 3,5 godz. przy 5 V 1 A
Czas odtwarzania muzyki: do 12 godzin (różni się
w zależności od ustawień głośności i treści audio)
Moc nadajnika Bluetooth: 0 – 9 dBm
Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth: 			
2,402 – 2,480 GHz
Modulacja nadajnika Bluetooth: 				
GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Wymiary (wys. x szer. x gł.): 68 x 175 x 70 (mm)
Masa: 515 g
Cena detaliczna: 599 zł
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APPLE SPRZEDAJE
AIRPODS I APPLE
WATCH PO ZANIŻONYCH
CENACH

Tanie jak Apple? Trudno użyć takiego

zwrotu, choć gdy przyjrzymy się bliżej produktom Apple’a i konkurencji, to nie jest już
takie oczywiste. Analitycy z Cybart stwierdzili, że Apple Watch oraz AirPods są sprzedawane poniżej swojej ceny. Wszystko po
to, by przyciągnąć użytkowników do ekosystemu Apple’a.
Czytaj dalej...

GUETZLI – NOWE NARZĘDZIE
DO KOMPRESJI JPG-ÓW OD
GOOGLE

Choć w domach mamy coraz szybsze łącza internetowe,
nadal staramy się zmniejszać rozmiary plików na stronach WWW. Najwięcej miejsca zazwyczaj zajmują grafiki. Niedawno Google zaprezentowało nowe narzędzie
do kompresji grafik.
Czytaj dalej...

PHILIPS HUE TERAZ
TAKŻE W WERSJI
ŻARÓWKI „ŚWIECZKI”
NA GWINT E14

Philips poszerza ofertę inteligentnych żarówek Hue o dwa modele z gwintem E14.
Dzięki temu Hue pasuje do 80% typów
wtyczek w oświetleniu na świecie. Żarówki
E14 często przypominają płomień świeczki,
nie inaczej jest tutaj. Stosowane są w wielu
lampach dekoracyjnych.
Czytaj dalej...
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APPLE ODŚWIEŻA
KOLEJNE SKLEPY

Nowy design sklepów Apple pojawił się
wiosną ubiegłego roku wraz z otwarciem flagowego sklepu w San Francisco.
Teraz na Florydzie otworzono już 35. sklep
w odświeżonej formule.
Czytaj dalej...

TAG HEUER CONNECTED
MODULAR 45

TAG Heuer, czyli jeden z producentów zegarków z wyższej półki, pokazał na konferencji nową wersję swojego zegarka Connected, nazwaną Modular 45. Zegarek
z wyglądu przypomina swojego poprzednika, czyli
Carrera Connected, ale jest zupełnie nowym produktem. Firma na każdym kroku podkreśla, że ten zegarek może z dumą nosić plakietkę „Swiss Made” bo jest
wykonany w Szwajcarii z precyzją taką samą, jak klasyczne zegarki TAG.
Czytaj dalej...

APPLE PROMUJE
NAKLEJKI W NOWEJ
REKLAMIE

Apple postanowiło zareklamować naklejki

dostępne w iOS 10 w aplikacji Wiadomości. Sticker
Fight to kolejna ciekawa reklama firmy w ostatnim czasie. Ofensywa marketingowa Apple’a trwa,
choć nie w naszym kraju. Jednocześnie warto
zadać sobie pytanie, czy sam sklep z aplikacjami
dla iMessage okazał się sukcesem.
Czytaj dalej...
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APPLE PAY W POLSCE
CORAZ BLIŻEJ DZIĘKI
WIRECARD?

Powoli kolejne państwa w Europie uzyskują
możliwość płacenia za pomocą Apple Pay, ale
o Polsce nadal nic nie słychać. Być może jed-

10. EDYCJA ROCZNEGO
RAPORTU CISCO
O CYBERBEZPIECZEŃSTWIE

nak pojawił się promyczek nadziei, że usługa ta
w końcu do nas zawita.
Czytaj dalej...

Według najnowszego raportu Cisco ACR (Annual
Cybersecurity Report) ponad jedna trzecia firm,

których system bezpieczeństwa w 2016 roku został
naruszony, odnotowała straty (możliwości biznesowe, klienci, obroty) sięgające powyżej 20%.
W rezultacie 90% zaatakowanych firm zdecydowało
się na modernizację i wdrożenie nowych technologii bezpieczeństwa.
Czytaj dalej...

DYKTUJĄC, POMAGAMY SIRI UCZYĆ SIĘ POLSKIEGO

Wciąż czekamy na Siri w języku polskim. Alex Acero odpowiadający za funkcje mowy w Apple dał nam jednak nowe nadzieje. W rozmowie z Reutersem wyjaśnił, jak Siri uczy się kolejnych języków. Szansę na pojawienie się polskiej Siri są dość spore, pozostaje pytanie, kiedy to nastąpi.
Czytaj dalej...
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AWARIA SERWERÓW
AMAZON UKAZUJE,
JAK BARDZO ZALEŻNI
JESTEŚMY OD SIECI
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IPHONE 7 NA DRUGIM
MIEJSCU SPRZEDAŻY
W POLSCE

Dotarliśmy, nieoficjalnie, do bardzo ciekawych danych
odnośnie polskiego rynku telefonów komórkowych.
Czytaj dalej...

Cyfrowy świat ma swoje plusy – ostatnio zachwycałem się odtwarzaniem
MacBooka z chmury. Dopiero co pisa-

łem o wielkiej wizji przyszłości, jaką jest
sieć 5G. Coraz częściej decydujemy się na
inteligentne domy. Wystarczy jedna awaria, by wszystko pogrążyło się w chaosie.
Najlepszy przykład mieliśmy z Amazonem.
Czytaj dalej...

APPLE PAY DOSTĘPNE
W IRLANDII

Do listy państw, w których zapłacimy za

pomocą Apple Pay, dołączyła Irlandia. Jest to
już czternasty kraj, w którym udostępniono
tę usługę.
Czytaj dalej...
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FITBIT ALTA HR
– NOWA OPASKA

Fitbit ogłosił dwie nowości w najbliższym czasie. Pierwsza z nich to nowa
opaska – Alta HR. Druga to rozbudowane mierzenie snu.
Czytaj dalej...

PLAYBASE OD SONOS – BARDZO
NIETYPOWY GŁOŚNIK

Za niecały miesiąc do sklepów trafi PLAYBASE – nowy

głośnik Sonosa. Nie będzie to typowy soundbar, a soundbase, czyli podstawka pod telewizor. Zapowiada się ciekawie. Jednocześnie dziwię się, że Sonos zdecydował się
właśnie na taką konstrukcję.
Czytaj dalej...

APPLE PUBLIKUJE SZCZEGÓŁY NA TEMAT STYPENDIUM WWDC

WWDC 2017 coraz bliżej. Choć sporo osób oczekuje tylko na początek tej konferencji, żeby dowiedzieć się,
jakie nowości Apple wniesie w nowych systemach, to jest to przede wszystkim impreza przeznaczona do
szkolenia kolejnych deweloperów.
Czytaj dalej...
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APLIKACJA HOME
DOCZEKAŁA SIĘ NOWEJ
STRONY NA APPLE.COM

Apple odświeża stronę poświęconą aplikacji Home,

SPOTIFY MA JUŻ
50 MILIONÓW
UŻYTKOWNIKÓW

odpowiadającej za zarządzanie urządzeniami zgodnymi z HomeKit. Na stronie znalazł się świetny film,
pokazujący funkcjonowanie inteligentnego domu,
a na liście partnerów nie zabrakło polskiego akcentu.
Czytaj dalej...

Spotify właśnie pochwaliło się kolejnym kamieniem milowym. Serwis
ma już 50 milionów płacących użytkowników na całym świecie. Oznacza
to, że Apple Music nie powstrzymało wzrostu Spotify. Co więcej,
Apple Music nie rośnie tak szybko jak
Spotify.
Czytaj dalej...

TELEWIZJA OD
YOUTUBE’A – TAK
WYGLĄDA PRZYSZŁOŚĆ TV

Nie Apple, a Google za pomocą YouTube’a uderza
właśnie w biznes operatorów sieci telewizyjnych.
Oczywiście tylko w Stanach Zjednoczonych, ale
i tak mówimy o dość ważnej ofercie. YouTube chce
zabić telewizję, wprowadzając ją do siebie.
Czytaj dalej...
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AUDEZE WCHODZI DO POLSKI
Na dalszych stronach tego numeru iMagazine możecie przeczytać test słuchawek Audeze
EL-8. Konstrukcji na tyle ciekawej co i nieoczywistej. Zresztą podobnie jak cała marka Audeze,
która właśnie trafiła do dystrybucji Audioklanu. Ta nieznana na masowym rynku marka ma
swój początek w 2008 roku. Tutaj mamy punkt wspólny z Apple, bo cała historia zaczęła się
w garażu w Kaliforni. Założyciele, czyli Sankar Thiagasamudram i Alexander Rosson poznali
inżyniera Pete’a Uka, który dla NASA projektował cienkie i elastyczne materiały przewodzące. W wyniku ich współpracy powstał materiał, który wydawał się idealny do konstrukcji
dużych przetworników dla systemów nagłośnieniowych sal koncertowych. Sale koncertowe
to może fajny sposób na biznes, ale trochę mało sexy. Audiofilskie słuchawki to już zupełnie
inna bajka. W celu zrealizowania tego pomysłu do firmy został ściągnięty Dragoslav Colichc,
który posiadał wtedy ponad trzydziestoletnie doświadczenie w projektowaniu przetworników planarnych. Właśnie takie przetworniki znalazły się pierwszych słuchawkach Audeze
model LDC-1 oraz dokładnie takie są w opisywanym w numerze modelu EL-8. Pierwszy
model LDC-1 zebrał rewelacyjne oceny, za nim poszedł LCD-2 i LCD-3 i każde były coraz lep-
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sze, a świat audiofili, frakcja słuchawek zakochał
się w tych produktach. W ciągu kilku lat z nikomu
nieznanej firmy Audeze stała się marką kultową
- w pewnych kręgach. Oprócz dbałości i jakość
dźwięku firma zapewnia też swoim produktom
odpowiednią oprawę, ogromne, wyściełane
pudełka, grube przewody czy też konstrukcje
nauszników z drewna. Gdyby tego Wam było
mało to warto dodać, że słuchawki z drewnianymi
elementami mają w pudełku preparaty do pielęgnacji tego drewna.
Jak rynek audiofili przyjmie słuchawki z (boję się
użyć tego słowa) Lightningiem? Tego nie wiem,
wiem, że dzięki temu firma znów zyskuje rozgłos,
tym razem w dużo szerszych kręgach.

JAKOŚĆ I STYL

W języku japońskim słowo nuno oznacza skrawki materiału.
W praktyce NUNO oznacza głośniki urzekające prostotą,
minimalistyczną estetyką, ozdobione wysokiej jakości tkaniną
na obudowie. Czyste linie ucieleśniają ponadczasową
naturalność i budzą skojarzenia z solidnym, ręcznie
wykonywanym dziełem sztuki.
Niesamowita stylizacja sprawia, że głośniki idealne
wkomponują się w biurowe wnętrza, studio tańca, park
czy w dowolny zakątek domu.
NAJWAŻNIEJSZE CECHY CREATIVE NUNO :
• Wysoka jakość brzmienia generowana przez głośniczek
wyglądający niczym dzieło sztuki
• Funkcja zestawu głośnomówiącego po podłączeniu
przez Bluetooth
• Płynne przełączanie i regulacja głośności za pomocą
klawiszy umieszczonych na górnym panelu głośnika
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WINO: DOBRE Z NATURY
KRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ
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Krzysztof Sebastian Kołacz: Witaj, Joseph! Na
początku dziękuję, że zgodziłeś się na rozmowę. Przedstaw się, proszę, i powiedz, skąd
pochodzisz i czym się zajmujesz.
Joseph Di Blasi: Bardzo mi miło Krzysztofie, że
możemy porozmawiać. Na imię mam Joseph.
Pochodzę z Kalifornii. Nie urodziłem się tam,
ale mój tata stamtąd pochodzi. Mama jest
Włoszką. Wyjechałem ze Stanów Zjednoczonych
w 2002 roku do Norwegii. Spędziłem tam 10 lat,
pracując z winem. W Kalifornii było to tylko
moim hobby. Lubiłem degustować wina, dowiadywać się, jak powstają, ale to nie było moje
główne zajęcie. Pracowałem w branży finansowej.
Dopiero w Norwegii, w roku 2003, rozpocząłem
pracę w restauracjach i szybko zacząłem szukać
ścieżki kariery w branży winiarskiej. Pracowałem
na Zachodnim Wybrzeżu, gdzie byłem menadżerem lokalnej winiarni. Razem z kolegą wzięliśmy
udział w programie wiedzy o winie, który wymuszał na nas poznanie ponad 500 jego rodzajów. To
była ogromna lista i porcja wiedzy, którą musieliśmy przyswoić. Skupiliśmy się na tym, na co ludzie
zwracają uwagę – na markach. Te zazwyczaj są
popularne, ale szybko okazało się, iż najdroższe
wina pochodzą nie od najsławniejszych marek,
ale z lokalnych, małych winnic, których pracownicy własnymi rękoma produkują zawartość każdej z butelek. To nas zafascynowało. Zaczęliśmy
się intensywnie uczyć. Trzy miesiące później praca
w restauracji już bardzo mnie nudziła. Dołączyłem
do pierwszego w Norwegii programu szkoleniowego poświęconego winom naturalnym. Był rok
2009. Skandynawia miała wówczas najbardziej
rozwinięty rynek wina naturalnego. Zostałem
przy nim do dziś.
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K.K.: Obecnie mieszkasz w Polsce.
Tak. Przyjechałem tutaj za żoną 3 lata temu i zdecydowałem się rozpocząć importowanie
tego samego trunku, w którym się zakochałem, będąc w Norwegii – wina naturalnego.
Oczywiście rynek winiarski nad Wisłą nie jest taki sam jak w Skandynawii, ale ciągle się rozwija. W Polsce nie ma znanych marek wina, dlatego łatwo jest zarazić ludzi nowymi trendami, pokazać, że istnieje inna, lepsza jakość, którą oferują nie wielkie koncerny, a nieznani
producenci.
K.K.: Co możemy znaleźć tutaj, na Nowej 0, w Krakowie? Czy winiarnia „Nowa 0 by
Naturaliści: wino” należy do Ciebie?
J.D.B.: Tak, to miejsce należy obecnie do mnie. Początkowo miałem dwóch wspólników
– jeden był Polakiem. Mój lokal nie jest winnicą, ponieważ do tego w Polsce potrzeba skomplikowanych pozwoleń, na przykład Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ale mam nadzieję,
że kiedyś będzie. Znam już czołowych producentów win naturalnych na świecie i zajmuję
się ich importem. Lokal „Nowa 0” jest miejscem, gdzie można kupić dobre, naturalne wino.
Tak naprawdę miejsce to znajduje się przy ulicy Józefa, a nie przy Nowej. Trudno było tutaj
dotrzeć ludziom, dlatego stworzyliśmy adres Nowa 0, który jednocześnie jest nazwą lokalu.
Widzisz ją na szyldzie. Chcieliśmy rozpocząć coś zupełnie nowego. W Apple Maps i Google
znajdziesz nas pod adresem właśnie Nowa 0. Każdy kolejny lokal będzie miał w nazwie tę
frazę. Udało nam się więc przenieść na tę ulicę nieco magii. Niejako stworzyliśmy własny
wycinek Kazimierza, nazwaliśmy go i tutaj właśnie dziś rozmawiamy.
K.K.: Jak wygląda w tej chwili rynek win w Polsce? Kupujemy cokolwiek byle taniej czy
można znaleźć w naszym kraju prawdziwe wina?
J.D.B.: To zależy od miasta. Jeśli mówimy o dużych aglomeracjach i Warszawie, rynek winiarski jest bardzo zadowalający. Nie tylko pod względem finansowym, ale także, jeśli chodzi
o rozpoznawalność marek. Napędzają
go turyści i ludzie biznesu – jak
w większości branż.
Ogólnie biorąc, Polacy kupują jednak głównie tanie wina. To znaczy: do
20 złotych i zazwyczaj półwytrawne.
Według mnie dlatego, że ich smak jest
najbardziej uniwersalny – bezpieczny.
To mnie dziwi, ponieważ w ten spo-

Udało nam się więc przenieść
na tę ulicę nieco magii. Niejako
stworzyliśmy własny wycinek
Kazimierza, nazwaliśmy go i tutaj
właśnie dziś rozmawiamy.
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sób nie poznajemy naszych własnych smaków. Każde wino jest inne. Wytrawne, białe, czerwone – jest tyle możliwości. Nie powinniśmy się ich bać. W Polsce kupuje się wino nieznane.
Zazwyczaj nie zwraca się uwagi na kraj jego pochodzenia, na rodzaj i gatunek owoców, z których zostało zrobione, na region, z którego pochodzi. Pasjonaci wina obserwują te trendy i starają się robić, co w ich mocy, aby uświadamiać społeczeństwo.
K.K.: Jak oceniasz wiedzę Polaków na temat win? Przy jakich okazjach pijamy wina?
J.D.B.: Jeśli chodzi o wiedzę, to Polakom pomagają otwarte umysły. Przynajmniej tym
z branży. Polscy miłośnicy wina chętnie je smakują, poznają różne warianty i sugerują możliwe zmiany. Skupiają się wokół tematu jakości. Ogólna wiedza społeczeństwa oscyluje jednak na poziomie konsumpcji. Sama konsumpcja jest o wiele niższa niż w pozostałych części
Europy, na przykład we Włoszech. Polacy kupują mało wina. Wiedza i konsumpcja są więc
raczej niskie. Podkreślę jednak, że jeśli mówimy o pasjonatach i krytykach wina – ich wiedza
jest nierzadko wybitna!
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Większość moich klientów kupuje wino na prezent urodzinowy lub przyjęcia. W Polsce więcej pije się wódki niż wina. Więcej się jej kupuje.
Wino jest także nieodzownym elementem
wyprawy do restauracji. Każda z nich oferuje
jakieś wino. W Polsce utarło się, że jeśli idziemy
do takiego miejsca, wypada zamówić wino.
Znowu, „jakieś” wino. Z okazji Wielkanocy czy
Bożego Narodzenia Polacy także chętniej wybierają wódkę, ale należy zaznaczyć, że na przestrzeni ostatnich 5 lat konsumpcja wina w Polsce
się podwoiła. Jesteśmy więc na dobrej drodze.
Wino – powoli – ale wchodzi pod strzechy.
K.K.: Na swojej stronie tłumaczycie, że wina
naturalne to takie, które przeszły naturalną fermentację. Zakładam, że większość win, które
możemy kupić hipermarketach, taka nie jest.
J.D.B.: Widać, że odrobiłeś pracę domową
(śmiech). Dziękuję Ci za to. To prawda. Najprościej
ujmując, wino naturalne to właśnie takie, któremu
nic nie dodano i nic mu nie ujęto. Przy którym
manipulacja człowieka miała najmniejszy z możliwych wymiarów. Najważniejszy jest naturalny
wzrost winorośli. Zero chemii. Zero modyfikacji.
W naturalnych warunkach owoce transportuje
traktor. W przemyśle – wielkie ciężarówki i taśmy
produkcyjne. W naturze widać pojedyncze
owoce. W przemyśle to zbita masa, którą należy
jak najszybciej przetworzyć i sprzedać.
Warunkiem koniecznym jest spontaniczna fermentacja – to drożdże stanowią najważniejszy element
terroir (unikatowy splot warunków geologicznych
i klimatycznych, w których wytwarzany jest dany
produkt) i tylko przy ich udziale możemy mówić
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o winie autentycznym. Fermentacja zaświadcza o naturze. Można to łatwo sprawdzić, biorąc
naturalny owoc i owoc modyfikowany, a następnie wyciskając z obu sok. Ten, który pochodzi
z natury, podda się procesowi fermentacji wraz z czasem. Modyfikowany owoc będzie potrzebował tego czasu więcej lub w ogóle nie sfermentuje.
Każde wino, które importuję, pochodzi z naturalnej fermentacji. Nie akceptuję dodatków, ulepszaczy i innych substancji, które są obecne w większości butelek za 20 złotych. Dlatego każda
taka butelka każdego roku kosztuje i smakuje dokładnie tak samo. W naturze nie da się uzyskać
takiego efektu. Natura co roku wydaje inny owoc. Nie da się naturalnie sklonować pojedynczego owocu, kwiatu, gałązki. Podobnie sprawa ma się z kawą.
K.K.: Jakie właściwości zdrowotne ma wino?
J.D.B.: Jeśli produkt jest naturalny, po prostu służy naturze. Od niej w końcu pochodzi. Służy
więc Tobie, Twojemu zdrowiu. Nie dostarczasz za jego pośrednictwem toksycznych związków do swojego organizmu. Nie uzależniasz swojego ciała od nich.
Moje absolutnie ukochane wino to takie, które pochodzi ze spontanicznej fermentacji i jest
naturalne. Ludzie mówią mi, że to mój własny dogmat. – Pijesz i chwalisz tylko to wino, które
jest naturalne. Tymczasem ono po prostu smakuje lepiej! Smakuje owocem, a nie fabryką. Nie
dajmy sobie wmówić podobnych twierdzeń. Jeśli komuś natura smakuje bardziej – niech pije
wino naturalne. Ono nie dla wszystkich będzie tak samo smaczne, jak coroczny klon z hipermarketu. To zrozumiałe. Wino naturalne trzeba umieć selekcjonować. Wybrać. Trzeba je smakować. Oczywiście, kaca mamy zarówno po naturalnym winie, jak i po tym za 20 złotych. Alkohol
to alkohol. U mnie, po spożyciu sporej ilości wina naturalnego, syndrom drugiego dnia przechodzi jednak zdecydowanie łagodniej. Zwłaszcza jeśli chodzi o ból głowy (śmiech).
K.K.: Mówi się, że im wino jest starsze, tym jest lepsze. Mógłbyś w prostych słowach wyjaśnić, dlaczego
tak jest?
J.D.B.: To trudne pytanie, ponieważ
dlaczego mamy zakładać, że starsze
wino jest smaczniejsze dla każdego?
Że jest lepsze? Wszystko zależy od
Twojego smaku. Oczywiście istnieją
gatunki wina, które im są starsze, tym

Gdy raz użyjesz Maca, zdajesz sobie
sprawę, że to platforma, która po
prostu działa i pozwala c i działać
w życiu. Nie ogranicza cię, a oferuje
dwie kwestie: stabilność i jakość.
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smaczniejsze, a już na pewno – więcej warte. Mówimy tutaj nie o 5–10 latach, a o połowie
wieku. Tutaj znowu w grę wchodzi koniunktura. Stereotyp w towarzystwie odpowiedniego
lokowania produktu na rynku potrafi zdziałać cuda.
K.K.: Gdzie Polacy mogą szukać informacji o winie? Organizujecie jakieś szkolenia,
warsztaty smakowania wina?
J.D.B.: Jeśli szukasz, to znajdziesz. Polecam zacząć oczywiście od Google. Anglojęzycznego,
ponieważ polska sieć zawiera mniej wartościowych publikacji na temat naturalnego wina.

K.K.: Czy każdy może zrobić w domu wino?
J.D.B.: Jasne! Dlaczego nie? Czy każdy może gotować? No jasne, przecież widziałeś z pewnością Master Chefa. Oczywiście, nie każdy od razu będzie się perfekcyjnie znał na fermentacji.
Tego jednak można się nauczyć. Do wina potrzeba pasji. Duszy artysty. Wytwórcy naturalnego wina to ciężko pracujący ludzie, którzy przede wszystkim mają serce do tego, co robią.
Nie mieszkają w wielkich pałacach, a w małych chatach, a pasja przynosi im zysk, ponieważ
potrafią uwieść czyjeś serca smakiem.
K.K.: Kiedy można odwiedzić winiarnię „Nowa 0. Naturaliści: wino” i gdzie można przeczytać o Was więcej?
J.D.B.: Przede wszystkim na naszym Facebooku - fb.com/Naturalisci.Krakow/. Staram się tam
umieszczać wszelkie interesujące w mojej opinii materiały. Udzielam się także w na stronie
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Winicjatywa, gdzie napisałem sporo obszernych artykułów, przetłumaczonych na język polski przez redakcję. Zapraszam także na bloga Vinosseur.com. Pracujemy w środy między
13:00 a 17:30.
Chciałbym jeszcze na koniec podkreślić, że wino naturalne nie jest niestety dziś popularne,
a szkoda, ponieważ wino – jako takie – naprawdę nie potrzebuje żadnych dodatków. Natura
uczyni je najlepszym!
K.K.: Zapytam jeszcze o Apple, ponieważ widzę, że używasz „nadgryzionych owoców”.
J.D.B.: Tak! Przez wiele lat używałem Nokii. W 2010 roku zgubiłem ówczesną Nokię.
Zobaczyłem, że ludzie mają iPhone'a 3G. Kupiłem go. Uzależniłem się. Całkowicie, ponieważ
to był jedyny interfejs na rynku, który można było nazwać prostym. Do grudnia zeszłego
roku byłem jeszcze użytkownikiem PC. Pierwszego MacBooka Pro kupiłem więc nieco ponad
cztery miesiące temu. Na początku byłem sfrustrowany, ponieważ na PC wiedziałem, jak coś
działa. Tutaj musiałem uczyć się na nowo. I wiesz co? Nie ma już dla mnie drogi powrotnej.
Gdy raz użyjesz Maca, zdajesz sobie sprawę, że to platforma, która po prostu działa
i pozwala c i działać w życiu. Nie ogranicza cię, a oferuje dwie kwestie: stabilność i jakość.
Nie muszę rozumieć, jak coś działa. Od tego jest Google. Komputer ma dla mnie działać. To
oferuje mi tylko Apple.
K.K.: Dziękuję za rozmowę. J.D.B.: Ja również i zapraszam na Nową 0.

kolaczkrzysztof
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CEL: NOWA ZELANDIA
TOMASZ SZYKULSKI

Chęć odwiedzenia najdalej oddalonego od Polski kraju była we mnie zawsze, na dogodną
okazję musiałem jednak zaczekać aż dotąd. Roczna wymiana studencka na uczelni
w Australii sprawiła, że ten odległy zakątek świata przybliżył się niemal na wyciągnięcie ręki,
a w poczynieniu ostatniego kroku pomógł internet.
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Słowa, które obecnie czytasz, napisałem zaledwie kilkadziesiąt godzin po powrocie z Nowej
Zelandii. Relacja powstała na gorąco, by jak najlepiej oddać wrażenia towarzyszące odwiedzaniu opisywanych miejsc. Zanim jednak przejdę do właściwej treści, opowiem przez chwilę
o samej organizacji wyjazdu. Przede wszystkim dotarcie na „koniec świata” nie byłoby możliwe
bez kampanii crowdfundingowej, którą zorganizowałem w serwisie wspieram.to. To dzięki niej,
a właściwie kilkudziesięciu osobom, które zdecydowały się wesprzeć akcję, powstała olbrzymia
liczba zdjęć i materiałów na co najmniej kilka artykułów. Termin wyjazdu także nie był przypadkowy: koniec zimy w Polsce to koniec lata na południowej półkuli, dzięki czemu korzystne
warunki pogodowe ułatwiały eksplorowanie wysp na skraju Pacyfiku. Było to o tyle ważne, że
ze względu na ograniczenia czasowe i obowiązki cały wyjazd musiał zamknąć się w zaledwie
sześciu dniach.
Zacznijmy od najważniejszego: czy sześć dni w podróży to dużo czasu? I tak, i nie. Większość
moich dotychczasowych wyjazdów zakładała najwyżej kilkudniowy pobyt w jednym mieście
lub jednym państwie, który starałem się wykorzystać na odwiedzenie jak największej liczby
interesujących miejsc. W przypadku Nowej Zelandii temat wygląda jednak zupełnie inaczej,
gdyż właściwie jedynym rozsądnym sposobem zwiedzania tego kraju jest przemierzanie go
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samochodem. Biorąc pod uwagę ten fakt, zaplanowanie naszej podróży wymagało pewnych
kompromisów.
Nowa Zelandia to przede wszystkim dwie główne wyspy: północna, ze stolicą (Wellington) oraz
największym miastem kraju (Auckland), oraz południowa – bardziej górzysta, pełna niezwykłych widoków i wymagających tras. Rozciągłość z północy na południe to około 1500 kilometrów przy maksymalnej szerokości około 200 kilometrów. Od Australii dzieli ją 1600 kilometrów,
od Antarktydy – tylko 2400 km (!), a zachodniego wybrzeża USA – 11 000 km. Podobnie jak
w przypadku Australii gęstość zaludnienia jest stosunkowo niska – niewiele mniejszy od Polski
kraj (268 680 km2 vs. 312 700 km2) zamieszkuje zaledwie 4,5 miliona osób. Jak zatem sprawić, by
w ciągu zaledwie sześciu dni zobaczyć tam jak najwięcej?
Przyznam, że zaplanowanie takiego wyjazdu okazało się nie lada wyzwaniem, a nakreślenie
finalnej trasy wymagało kilkunastu wersji i licznych zmian dokonywanych w ostatniej chwili.
Większość osób, z którymi konsultowaliśmy pomysł tak krótkiej podróży, stwierdziła, że to
niewykonalne. Okazało się jednak inaczej, a dzięki zdrowemu rozsądkowi i intensywnemu
rozkładowi jazdy wszystko poszło po naszej myśli. Plan wyglądał następująco: lot z Sydney
do Queenstown, trzy dni jazdy przez południową wyspę, lot z Nelson do Wellington oraz
z Wellington do Auckland, jednodniowa wycieczka samochodem do Hobbitonu, powrót
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z Auckland do Brisbane. Pod uwagę nie braliśmy miasta Christchurch, które mocno
ucierpiało w niedawnym trzęsieniu ziemi, a dodatkowo znajdowało się w dużej
odległości od podstawowej trasy. Prom pomiędzy wyspami zastąpiliśmy natomiast
krótkim lotem krajowym (Nelson–Wellington), który okazał się znacznie szybszym
i nieco tańszym rozwiązaniem. Niestety, czasu zabrakło na kilka innych efektownych
punktów, między innymi Milford Sound i Te Anau na południowej wyspie, oraz objechanie południowych fragmentów wyspy północnej. Przejdźmy zatem do relacji.

Lot z Sydney do Queenstown wybraliśmy z kilku istotnych powodów. Po pierwsze, oferta dostępnych połączeń z największego miasta Australii była bogatsza niż
z Brisbane, a ceny zdecydowanie niższe. Po drugie, malownicze miasteczko na południu Nowej Zelandii stanowiło idealny punkt początkowy samochodowej wyprawy
na północ. Po trzecie, zależało nam także na krótkiej wizycie w lubianym przez nas
Sydney. Lot nad Morzem Tasmana niemal do samego końca przebiegał bez większych urozmaiceń. Ciekawie zrobiło się, gdy na horyzoncie pojawiło się górzyste
wybrzeże Nowej Zelandii, a samolot zaczął obniżać wysokość lotu. Ścieżka podejścia do lądowania prowadziła bowiem między szczytami górskimi, które do samego
końca mogliśmy podziwiać z bardzo niewielkiej odległości. Przyznam, że na ponad
230 lotów, które odbyłem w życiu, było to zdecydowanie najbardziej efektowne
lądowanie. Świetne wrażenie zrobiło także lotnisko w Queenstown: małe, lecz
nowoczesne i eleganckie, z każdej strony otoczone górami lub wodą.
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Pierwszej nocy zatrzymaliśmy się w Sherwood: pięknym, klimatycznym ośrodku,
który zbierał znakomite recenzje w internecie. Jak się okazało – nie bez powodu;
rewelacyjna kuchnia, lokalne piwa, komfortowe warunki i profesjonalna obsługa
spodobały nam się na tyle, że aż nie chcieliśmy stamtąd wyjeżdżać. Właściwie jedynym minusem była cena (ponad 500 złotych za noc dla dwóch osób), która nie
odstawała jednak od stawek w tym kraju. Przy kolejnej wizycie z całą pewnością
wrócimy do Sherwood na dłużej. We wczesnych godzinach porannych następnego dnia ponownie udaliśmy się na lotnisko, by odebrać wypożyczony na trzy dni
samochód.
Pierwszego dnia pokonaliśmy około 400 kilometrów trasy, która w większości prowadziła przez wąskie, górskie drogi, lasy, liczne mosty o szerokości zaledwie jednego pasa ruchu (wymagające przepuszczania innych kierowców i oczekiwania na
swoją kolej) oraz odcinki wzdłuż malowniczych jezior Wanaka i Hawea. Otaczająca
nas przestrzeń w wielu miejscach przypominała ujęcia z trylogii „Władca pierścieni”,
której fragmenty kręcono w tych rejonach. Krótko po wyjeździe z Queenstown trafiliśmy na położony na wzgórzu punkt widokowy, z którego mogliśmy podziwiać
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położone w dolinie miasto oraz miejscowe lotnisko. Na punkt końcowy pierwszego
dnia jazdy, głównie za sprawą lokalizacji, wybraliśmy motel w maleńkim miasteczku
Haast. Decyzja ta była uzasadniona geografią wyspy, okazała się jednak nie do
końca trafiona; w okolicy trudno było znaleźć jakikolwiek bar lub restaurację, nie
wspominając o stacji benzynowej czy sklepie. Pozwoliła ona natomiast rozsądnie
podzielić dystans do pokonania w ciągu trzech dni.
Drugi dzień podróży to przede wszystkim jazda zachodnim wybrzeżem Nowej
Zelandii wzdłuż Morza Tasmana: zaskakująco górzystym, miejscami pełnym tropikalnej roślinności, w innych punktach prowadzącym przez otwarte, puste bezdroża.
Tego dnia cel stanowiło nadmorskie, liczące około 10 000 mieszkańców miasto
Greymouth, w drodze do którego zaplanowaliśmy kilka interesujących postojów. Pierwszym z nich było otoczenie lodowców na najwyższych szczytach Alp
Południowych, czyli Fox Glacier oraz Franz Josef Glacier. Specjalnie wyznaczone
punkty widokowe tych okolic pozwoliły na wykonanie kilku interesujących ujęć,
przede wszystkim najwyższego szczytu kraju – Góry Cooka (3724 m n.p.m.). Dzięki
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sprawnej jeździe w okolice Greymouth dotarliśmy na tyle wcześnie, że czasu wystarczyło na zboczenie z głównego szlaku i wyjazd do Arthur’s Pass, efektownej trasy
i doliny w górach w centralnej części wyspy. Prowadząca tamtędy droga znajdowała się na wysokiej estakadzie, a widoki z okolicznych punktów postojowych robiły
ogromne wrażenie. Nie bez powodu rejony te również znalazły się w ekranizacji
książek J.R.R. Tolkiena.
Celem ostatniego pełnego dnia na południowej wyspie było dotarcie do miasta
Nelson, skąd mieliśmy polecieć do położonej na północnej wyspie stolicy kraju
– Wellington. Odległość do przebycia w ciągu kilku godzin ponownie wynosiła kilkaset kilometrów, dlatego tym razem nie zdecydowaliśmy się na zjazd z głównego
szlaku. Była to dobra decyzja, gdyż trasa okazała się niezwykle kręta i wymagająca.
Na szczęście pomimo ostrzeżeń o występujących w tych rejonach blokadach dróg
spowodowanych odłamkami skalnymi udało nam się pokonać ten odcinek bez
większych trudności. Pierwsze dwie godziny jazdy to podróż morskim wybrzeżem
do klimatycznego miasteczka Westport, przerwa na lunch, a następnie zjazd w głąb
lądu, który ponownie wymagał przebicia się przez pasma górskie.
Dojazd do Nelson był bezproblemowy, na miejscu jednak czekały na nas pewne
trudności. Wypożyczone trzy dni wcześniej auto mieliśmy zwrócić w godzinach wieczornych na miejscowym lotnisku. Jak się jednak okazało, ze względu na niewielką
liczbę połączeń wykonywanych z tego portu, terminal (oraz wszystkie znajdujące się
w nim sklepy i punkty usługowe) zamknięto już o 18. Po kilku rozmowach telefonicznych z wypożyczalnią byliśmy zmuszeni do pozostawienia auta na parkingu i zwrócenia kluczyków następnego dnia przed wylotem do Wellington, a okazało się, że
powrót na noc do hotelu to… trzykilometrowy spacer. Dla pocieszenia w pobliżu
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miejskiej plaży trafiliśmy na niewielki pub, który oferował znakomite piwa lokalnej
produkcji.
Od tego momentu plan wyjazdu stał się jeszcze bardziej intensywny. Następnego
dnia po porannym trzydziestominutowym locie z Nelson do Wellington, zaplanowaliśmy kilkugodzinny pobyt w kameralnej stolicy Nowej Zelandii. Czasu wystarczyło
na wjazd kolejką na jedno z okolicznych wzgórz, skąd roztaczał się piękny widok na
zatokę oraz elegancką zabudowę miasta, zwiedzanie miejskiego muzeum, wizytę na
targu ze street foodem oraz chwilę relaksu w dzielnicy portowej. Wczesnym wieczorem ponownie udaliśmy się na lotnisko, skąd odlecieliśmy do Auckland – największego miasta Nowej Zelandii.

W przeciwieństwie do wcześniej odwiedzonych portów lotniczych lotnisko
w Auckland znajdowało się stosunkowo daleko od centrum. Z tego powodu już po
dotarciu do hotelu zdecydowaliśmy się na ostatnią zmianę w planie podróży: by
oszczędzić czas i pieniądze, odwołaliśmy rezerwację wynajętego na następny dzień
samochodu, którego punkt odbioru stanowiło właśnie lotnisko. Zamiast tego zdecydowaliśmy się na skorzystanie z usług innej wypożyczalni, której siedziba znajdowała się zaledwie kilkaset metrów od naszego hotelu. Warto dobrze przemyśleć tę
kwestię podczas planowania własnej podróży, nie tylko w Nowej Zelandii; chociaż
oferta wypożyczalni jest zazwyczaj korzystniejsza w przypadku odbioru na lotnisku,
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może okazać się, że nieco gorsza oferta firm w centrum miasta pozwoli nam ograniczyć czas dojazdów oraz koszty, które zniwelują różnicę w cenie.
Celem wynajmu drugiego auta było odwiedzenie planu filmowego Hobbiton
w rejonie Matamata, który pojawia się w trylogii „Władca pierścieni” oraz „Hobbit”
(o tym miejscu opowiem dokładniej w oddzielnym artykule na łamach iMagazine).
Po powrocie z tej jednodniowej wycieczki odwiedziliśmy jeszcze punkt widokowy
Sky Tower w Auckland, z którego roztaczał się wspaniały widok na miasto oraz otaczające je wody zatoki. Atrakcja ta stanowiła zwieńczenie sześciodniowej podróży
przez Nową Zelandię, zakończoną kolejnego dnia na pokładzie samolotu linii Qantas
do australijskiego Brisbane.
Podsumowując, Nowa Zelandia to kraj jedyny w swoim rodzaju. Niezwykłe, kręte
trasy, sceneria przypominająca na każdym kroku kręcone w tych rejonach ujęcia
z trylogii „Władca pierścieni”, a także liczne jeziora i urokliwe miasteczka sprawiają,
że samochodowa podróż była czystą przyjemnością. Obie wyspy z całą pewnością można eksplorować długimi tygodniami; ze względu na ograniczenia czasowe
w ciągu zaledwie sześciu dni udało nam się odwiedzić wiele interesujących miejsc
oraz najważniejszych punktów kraju. Jednocześnie tak krótki i napięty plan pozostawił pewien rodzaj niedosytu, który sprawia, że spróbuję jak najszybciej ponownie
odwiedzić te rejony.
Partnerem wyjazdu do Nowej Zelandii był x-kom. Więcej artykułów z podróży znajdziecie na iMagazine.pl.

t_szykulski
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IRAN

ADALBERT FREEMAN

Od dawna przemierzam kraje Bliskiego Wschodu. Lubię to uczucie tajemnicy związane
z inną kulturą i religią. Tym razem udało mi się wyjechać do Iranu. Przez wiele lat był to kraj
blokowany przez sankcje nałożone za prace nad bronią atomową. Poniżej opisałem trzy
miejsca i kilka ciekawostek związanych z tym starożytnym krajem, dawniej znanym jako Persja.
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Przyleciałem o 23:00, ale z lotniska udało mi się wyjść dopiero grubo po 3:00 w nocy.
Turystów na pokładzie było dokładnie siedmioro. Para z Czech, dwie Holenderki, małżeństwo z Polski i ja. Urzędnikom się nie spieszyło. Wydawanie wiz trwało wieki i do ostatniej
chwili nikt nie był pewien, że ją otrzyma.
Szybko złapałem taksówkę. Potem szaleńcza podróż do hostelu. Łapałem obrazy migające
za szybą. Teheran był oświetlony kolorowymi lampkami i proporcami oraz flagami. Minarety
podświetlone i piękne. Hostel kosztował 6 dolarów za noc. I dokładnie wyglądał na 6 dolarów. Mały pokoik, jak schowek na szczotki, w nim dwa stalowe łóżka, nic więcej się nie zmieściło. Było zimno na dworze. Kaloryfer w pokoju na szczęście dawał przyjemną temperaturę.
Toaleta i prysznic na zewnątrz. Tak, na zewnątrz, bo hostel miał otwarty ganek, z którego
wchodziło się do pokoi i części sanitarnej. Toaleta w stylu wschodnim, czyli dziura, prysznic
w ciemnej dziurze, a wszystko przy około 6 stopniach Celsjusza. Są tu dobre hotele, ale ten
ma specyficzny klimat. Znają go na całym świecie.
Rano wyszedłem, by zobaczyć miasto, coś zjeść i znaleźć transport, którym pojechałbym
w głąb kraju. Nie miałem planu podróży. To duża ulga i luksus podróżowania.
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Teheran
Ulice czyste. Ruch spory. W powietrzu czuć spaliny. Po ulicach jeżdżą ciężarówki lokalnej produkcji. Nie mają chyba tłumików i na pewno nie mieszczą się w żadnej europejskiej klasie
ekologicznej. Z ich rur wydechowych wydobywa się czarny, gryzący dym.
Uciekłem do metra. Tu panują zasady jak w wielu znanych mi państwach i podział na
wagony dla kobiet i mężczyzn. Ma to swoje uzasadnienie nie tylko związane z wyznaniem,
ale i z dużym tłokiem. W kobiecych przedziałach jest luźniej. W męskich jest największy ścisk,
jakiego w życiu doświadczyłem. Chciałem się dostać w pobliże starej ambasady USA. Tu
zaczęła się rewolucja islamska. W pobliżu same uczelnie. Teraz teren byłej ambasady należy
do nich. To, co pozostało, to bardzo charakterystyczne graffiti na murach.

W Teheranie wszędzie czuję, że jestem w państwie policyjnym. Ciągle mam na plecach czyjś
wzrok. Nigdy i nigdzie nie miałem podobnego uczucia. Na ulicach patrole wojskowe lub
jakiejś policji, ale uzbrojone jak żołnierze.
Podróż minęła. Wróciłem do Teheranu. Powiedziano mi, że warto wjechać kolejką linową
na pobliskie góry. Faktycznie. Góry są częścią miasta. Nie trzeba nigdzie dojeżdżać. Ja przeszedłem pieszo i zajęło mi to ze 30 minut od stacji metra. Za 12 złotych wjechałem na wysokość 3300 m n.p.m. Sporo bogatych przyjeżdża tu po pracy i śmiga na deskach lub nartach
godzinę czy dwie, a potem wraca do miasta. Będąc na górze, widzi się smog. Straszna,
czarna pierzyna okrywająca miasto.

49

/ PODRÓŻE / Iran

Wieczorami miasto się wyludnia. Sprzedawcy rozpalają takie koksowniki, jakie
znamy z PRL lub z manifestacji pod Sejmem. Jest ich sporo. Kopcą i razem z ciężarówkami karmią „smoka” zanieczyszczeniami.
Lotnisko i znowu uczucie policyjnego państwa. Każdy krok monitorowany. Nie
rozumiem i nie wiem, jak dokładnie to przekazać, ale czułem się jak w filmie
„Operacja Argo”, w którym pracownicy ambasady USA uciekają z Iranu.

Podróże
Postanowiłem dalej podróżować koleją. Poszedłem na dworzec kolejowy. Wielki,
monumentalny budynek. Wszedłem i nagle wszystko ucichło. Wszyscy patrzyli na
mnie. Podszedłem do informacji i zapytałem o pociąg. I tu nagle problem. Cyfry.
Pani zapisała mi, o której mam odjazd, bo nie mówiła po angielsku. Zapisała mi
wszystko po arabsku, z tym że w Iranie liczby zapisuje się po persku, a nie po
arabsku. Poszedłem do kasy. Pani w kasie sprzedała mi bilet na pociąg nocny,
kuszetka. Miałem do przejechania około 800 km. Zapłaciłem 32 złote w przeliczeniu na polskie. Dwa razy liczyłem. Na bilecie na szczęście zapisano mi ołówkiem,
o której mam odjazd.
Stawiłem się wieczorem i na szczęście, gdy tylko dworzec się wyciszył, podbiegła do mnie dziewczyna. Licealistka zapytała po angielsku, czy może mi pomóc.
Wyjąłem bilet i zapytałem, z którego peronu mam pociąg. Peron 8. Dziewczyna
pokazała, jaki to znaczek. Poszedłem tam i znowu przeszkoda. Bramki jak na lot-
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niskach. Ochrona poprosiła o mój paszport. Zerknęli na wizę i kazali iść na posterunek policji na odprawę paszportową. Posterunek policji to spory pokój, gdzie
kilku funkcjonariuszy w przepoconych koszulach oglądało chyba perski odpowiednik „M jak miłość”. Byli autentycznie wściekli, że im przeszkadzam. Kazali
usiąść i czekać. Skończył się odcinek, zawołali mnie. Na bilecie coś nagryzmolili
i przystawili pieczątkę. Mogłem już wsiadać do pociągu.
W pociągu znowu popłoch. Niewierny, czyli ja, ma przedział z kobietami.
Szaleństwo. Zamieszanie. Kierownik pociągu bał się mnie przesadzić, zaczął więc
przesadzać wszystkich wokoło. Efektem tego zamieszania było to, że w przedziale
byłem ja i dwa małżeństwa. Poproszono, by od razu rozłożyć kuszetki. Kobiety
miały leżeć nade mną, bym nie widział ich bezpośrednio.

Isfahan
Dojechałem wcześnie rano. Było zimno. Wyszedłem przed piękny dworzec.
Wokoło góry. I pierwszy błysk wschodzącego słońca. Pięknie witała mnie nowa
przygoda. Podszedł do mnie mężczyzna i standardowo zapytał, jak mi może
pomóc. Mieszkał w Teheranie, ale uczelnia, na której studiował w Isfahanie, cieszy
się renomą. Pomógł mi z ogarnięciem siatki autobusów i wskazał, gdzie są hotele.
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Isfahan to inny świat po Teheranie. To jakbyśmy porównali jakieś najbardziej przemysłowe, brudne miasto do Torunia czy Sandomierza (tylko w trochę większej
skali). Piękne meczety i to, co najważniejsze – plac imama Chomeiniego. Tu odkryłem prawdę. Isfahan i cały Iran ma najpiękniejsze kobiety na świecie. Teoretycznie
ukryte pod ubraniem z powodów religijnych i tak prezentowały swoje wdzięki
w subtelny sposób. Chustki, które powinny zakrywać włosy, w „naturalny” sposób
zsuwały się na tył głowy, zatrzymując się na zawiązanych w kok włosach. Makijaż
podkreślał piękne perskie rysy twarzy. Isfahan to też mosty. Szczególnie często
jest odwiedzany most Trzydziestu Trzech Łuków jako jedno z miejsc spotkań.

W dniu, w którym przyjechałem, odbywały się obchody święta rewolucji. Na
moście zobaczyłem większy tłum. Podszedłem bliżej i zobaczyłem kamery, wozy
transmisyjne. Centralne obchody, w głębi chór chłopięcy. Wypatrzył mnie asy-
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stent reżysera. Obstąpili mnie ludzie z telewizji. Reżyser uśmiechnięty, bo nie
spodziewał się takiej niespodzianki. Poprosili mnie, bym wystąpił w telewizji jako
reporter z Europy. Nie zdradziłem, że niewiele się pomylił. Dostałem na pamiątkę
małą flagę.
Z Isfahanu autobusem typu VIP pojechałem dalej. Autobus tego typu ma w rzędzie tylko 3 fotele. Wielkie i rozkładane, z wysuwanym dodatkowym miejscem na
nogi. Do tego steward przynosi sok i ciastka. Wszystko za równowartość około
40 złotych. Jechałem tak kilka godzin. W TV był film. Irańska komedia miłosna.
Obok mnie jechał mężczyzna, który na telefonie oglądał filmy. Przez ramię je podpatrywałem. Były to takie godzinne filmy propagandowe. Widziałem na nich, jak
zła jest Ameryka i UE. Jak zły jest Zachód. Trochę mnie to postawiło do pionu.

Jazd
Najstarsze miasto na Ziemi. Przynajmniej tak wyczytałem. Zatrzymałem się w wyjątkowym hotelu, który polecam wszystkim. Silk Read Hotel. 100 metrów od Meczetu
Piątkowego z najwyższymi minaretami w Iranie, a i podobno na świecie. W hotelu
wyjątkowa atmosfera. Podróżnicy z najróżniejszych miejsc. Zadaszony dziedziniec,
na którym są postawione platformy wyścielone perskimi dywanami. Na nich grupki
podróżnych. Jedzą, rozmawiają, sprawdzają internet. W dwóch miejscach płonęły
ogniska. Przypominało mi to obozowiska karawan. Pokoje jak za dawnych czasów,
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zamykane na kłódkę, a ściany otynkowane gliną z sianem. W dotyku są jak miękki
korek. Pokój z łazienką i śniadaniem kosztował 20 dolarów. Warto.

Następnego dnia przed hotelem znalazłem kierowcę, który zgodził się za równowartość 75 złotych pojechać do oazy oddalonej o ponad 200 km. Zatankował
swój samochód gazem. Zerknąłem na ceny. Benzyna kosztowała niecałe 2 złote,
a gaz 60 czy 80 groszy. Kierowca stwierdził, że mają teraz drogie paliwo. Zrobił
ogromne oczy, jak powiedziałem, ile u nas kosztuje. Jego samochód to najbardziej popularny wyrób irańskiego przemysłu samochodowego. Przypominał mi
Škodę Felicję. Jechaliśmy piękną drogą przez pustynię. Nad nami ciągle krążyły
orły. Widoki za oknem piękne. Kocham pustynię. Może w następnych numerach iMagazine opisze moją pieszą wyprawę po Saharze. Oaza okazała się warta
drogi. Po drodze zatrzymaliśmy się w opuszczonych ruinach miasta. Kierowca się
sprawdził i umówiłem się z nim na następny dzień. Pojechaliśmy w drugą stronę.
W góry. Poprosiłem go, by mnie zawiózł do pierwszego śniegu. Nigdy nie widziałem do tej pory w ciągu 24 godzin oazy na pustyni i śniegu. „Felicja” się krztusiła
z braku powietrza, ale dzielnie wjechała w wysokie partie gór.
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Meczety
W Iranie można wchodzić do
meczetów. Przynajmniej ja wchodziłem. Byłem w różnych, na całym
świecie. Tych skromnych i tych
wielkich. W Iranie byłem w jednym
z najpiękniejszych. Cały w środku
wyłożony malutkimi lusterkami.
Gdy do niego wszedłem, zachwy-
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ciła mnie feeria świateł. Autofocus w aparacie zgłupiał. Nie wiedział, jak ustawić
ostrość. Nie chciałem też za bardzo go używać w świątyni. Zostałem i tak zauważony. Podszedł do mnie imam i pozdrowił. Pomyślałem, że mnie wyrzucą za aparat lub za cokolwiek innego. Stało się jednak coś zupełnie innego. Podziękowano
mi za zaszczyt, jaki ich spotkał. Byli dumni, że ich odwiedziłem. Za chwilę
w podziękowaniu przyniesiono mi herbatę i tradycyjny cukier z szafranem na
patyku. Ciągle podkreślano, że jest im bardzo miło.

Jedzenie
Nie ma tu specjalnie wyszukanej kuchni. Proste jedzenie. Baranina i cienki chleb
nune lawasz. W różnych programach przed wyjazdem słyszałem, że kuchnia jest
dobra i różnorodna. Nie doświadczyłem tego. Zupa z warzyw lub ciecierzycy
w formie nie do końca przetartego kremu mnie nie smakowała. W celu sprawdzenia, czy może w restauracjach jest lepiej, poszedłem do podobno dobrej restauracji, a było tylko drożej i jeszcze mniej smacznie. Jedyny plus to piwo i nie było
to piwo bezalkoholowe. Na ulicach wszędzie są odpowiedniki znanych barów czy
restauracji. Mamy więc skrzydełka, ale nie jest to KFC, lecz KEC, podobnie burgerownie czy pizzerie.
Jedynym, co mnie zachwyciło, była herbata. W małych literatkach, aromatyczna.
I cukier nabat z szafranem na patyku. Słodycze z chałwą pistacjową w postaci
waty oraz pistacje w kilkudziesięciu rodzajach. Myślałem, że najem się pistacji,
które uwielbiam. Iran to największy eksporter pistacji. Niestety ceny pistacji były
porównywalne do cen w Polsce.

Waluta
Zabrałem do Iranu dolary i euro. Wymieniać można właściwie wszędzie, ale trzeba
uważać. Ja wymieniałem w kantorach, których jest sporo. W Iranie jest bardzo
dużo banków i bankomatów. Ich liczba jest podobna do tego, co znamy w Polsce.
Niestety, nie możemy ich używać. Nie są zintegrowane ze światową siecią finansową. To jeden z aspektów sankcji gospodarczych.
Ceny na ulicach podawane są w rialach, ale także w tumanach. Tuman to dziesięć
riali. Podobno ma być denominacja, ponieważ po wymianie dolarów zostałem
milionerem. Bardzo dużo banknotów.
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Bezpieczeństwo
Iran dla turystów jest raczej bezpieczny. Jedynym warunkiem jest przestrzeganie ogólnie przyjętych zasad dobrego zachowania. Jedyną różnicą jest ubiór
kobiet, które powinny być raczej zakryte, a na głowie mieć chustkę czy czapkę.
Jak zawsze, jedynym sporem, jaki miałem podczas prawie miesięcznego pobytu,
to sprzeczka z taksówkarzem w Teheranie o wysokość zapłaty za przejazd w dwie
osoby na przednim siedzeniu pasażera. Nie chciałem się zgodzić na zapłacenie za
kurs pełnej kwoty, skoro on zabrał po drodze siedem osób i każda zapłaciła 1/10
tego, co ja miałem zapłacić.

Zabawna sytuacja miała miejsce w jednym z meczetów. Grupa studentek akurat
uczyła się architektury na przykładzie budowli, w której byliśmy. Jak mnie zobaczyły, od razu podeszły i zaczęły rozmowę. Zapytały, dlaczego tak mało turystów
do nich przyjeżdża. Odpowiedziałem im, że ludzie w Europie boją się, że w Iranie
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jest niebezpiecznie. Piękne dziewczyny zrobiły wielkie oczy i poprosiły, bym
wskazał im, gdzie w ich kraju jest tak niebezpiecznie, to one też tam nie pojadą.
Nie wiedziałem, co odpowiedzieć.

Zakończenie
Iran jest obecnie bardzo przyjaznym państwem dla turystów. Nie można jednak ulegać złudzeniu. Ja takiemu złudzeniu uległem. Z jednej strony – wspaniali
ludzie, a z drugiej – opresyjny aparat państwowy. Trudno to wszystko ogarnąć.
Jednak ja zawsze wybieram ludzi. Szczególnie gdy podchodzą, pozdrawiają
i pierwszym ich pytaniem jest: „Ile zarabiasz?”. Polecam, by odwiedzić to najstarsze państwo na świecie. Jedna rada, nigdy nie mówcie, że Iran jest arabski.
Będziecie mieli przechlapane. Iran to Persja. Dumna i odważna.

FreemanAdalbert
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JAK RUSZAĆ SIĘ WIĘCEJ I OSIĄGAĆ
LEPSZE CELE DZIĘKI ZEGARKOWI APPLE
WATCH I KÓŁKOM AKTYWNOŚCI
MICHAŁ ŚLIWIŃSKI
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W grudniowym numerze iMagazine pisałem o tym, jak wygląda mój dzień z zegarkiem Apple
Watch (seria 2, wersja Nike). Co ciekawe, dopiero po napisaniu tamtego felietonu zrozumiałem, jak bardzo ten zegarek wpisał się w moje codzienne życie i w jak wielu chwilach uzupełnia mojego iPhone'a 7 Plus. Jedną z cech zegarka Apple jest zbieranie danych o aktywności
i wyświetlanie ich w postaci trzech kółek na tarczy. Idea zbierania danych i wyświetlania ich
w ten sposób jest prosta – ma motywować do ruchu. Przez długi czas nie brałem tej funkcji
Apple Watch na poważnie. Właśnie jednak wtedy, w grudniu, zacząłem analizować te dane
i postawiłem sobie za cel, aby bardziej świadomie się ruszać i codziennie „domykać” wszystkie
kółka. Efekt? W momencie pisania tego felietonu dokonałem tego już przez 77 kolejnych dni,
co samo w sobie jest niezłym wynikiem. Zupełnie jednak się nie spodziewałem, jak bardzo skupienie się na tych kilku danych wpłynie pozytywnie na moją dietę, samopoczucie, planowanie
czasu i osiąganie celów. Kilka kółeczek, a efekt dużo większy niż zakładałem. Oto dlaczego:

Mierzenie rzeczy jest ważne, bo…
Zacznijmy od tego, że niezależnie od obszaru naszego życia, sam akt regularnego mierzenia czegoś jest ważny. Mówi się: „to, czego nie mierzysz, ignorujesz”. Dlatego do osiągania
celów tak ważne jest zbieranie danych i później podejmowanie decyzji na ich podstawie.
Naukowcy udowodnili, że nawet jeśli nie będziemy dogłębnie analizować danych, to już sam
fakt ich zbierania wpływa podświadomie na nasze decyzje i, jak się okazuje, pomaga nam
w osiąganiu celów.
W przypadku Apple Watch wystarczy mieć go na ręce, aby zbierał dane, nie wymaga to więc
od nas dodatkowej pracy, a sposób ich wyświetlania w postaci kółeczek motywuje do ich
„domykania” i osiągania dziennych celów. Co więcej, bateria drugiej serii Apple Watch trzyma
ponad dwa dni i bardzo szybko się ładuje, zegarek można więc nosić na ręce prawie cały czas,
co pomaga w dokładniejszym zbieraniu danych. Oczywiście to, co pokazuje zegarek, to dane
przybliżone, ale lepsze to niż ich całkowity brak.

Apple Watch mierzy tylko trzy, ale też aż trzy rzeczy: stanie, ćwiczenia i ruch.
Wiemy już, że warto mierzyć rzeczy, przeanalizujmy więc teraz, jakie dane zbiera o nas zegarek
i jaki one mają na nas wpływ:

1 – Kółko Niebieskie – Stanie, a raczej wstawanie
Chodzi o to, aby raz na godzinę wstać od biurka i ruszyć się trochę. Niestety mierzenie tego nie
jest zbyt dokładne. Po pierwsze, kiedy pracuję na stojąco, to zegarek myśli, że siedzę, bo nie

61

/ PRODUCTIVITY / Jak ruszać się więcej i osiągać lepsze cele dzięki...

wykrywa żadnego ruchu. Po drugie, czasami, nawet jeśli przejdę do innego pokoju, to zegarek
nie wykryje tego i nie zaliczy godziny stania.
Pomimo to, podoba mi się, że zegarek próbuje zwracać mi uwagę, abym nie stał lub nie siedział „zakotwiczony” w jednym miejscu przez więcej niż godzinę. Dzięki temu pomiarowi
staram się co jakiś czas ruszać, przeciągnąć lub po prostu odejść od komputera czy iPada
i rozprostować nogi.
Celem jest stanie lub wstawanie przynajmniej raz w ciągu 12 godzin, czyli przez większość
naszej aktywnej części doby.

2 – Kółko Zielone – 30 minut ćwiczeń dziennie
Tutaj chodzi o ruch o podwyższonym tętnie – czyli wcale nie musimy wybitnie ćwiczyć, aby ten
cel osiągnąć. Wystarczy, że idziemy szybszym krokiem, a zegarek to rozpoznaje i automatycznie
nalicza nam czas.
Jednak dzięki temu wskaźnikowi zacząłem bardziej świadomie planować moje sesje treningowe oraz starać się intensyfikować mój wysiłek już na początku dnia, czyli w najlepszej dla
naszego organizmu porze na ćwiczenia.

3 – Kółko Czerwone – Spalane kalorie w ruchu
To jest najtrudniejsze kółko „do domknięcia”. Mierzy, ile się ruszaliśmy w ciągu dnia. Jest to też
jedyny wskaźnik, który możemy zmodyfikować, czyli ustalić, ile kalorii chcemy spalić danego
dnia. Ja zaczynałem od poziomu 400 kcal, a teraz jestem na poziomie 450 kcal. Według mnie
ważne jest to, aby ustawić cel realistyczny, ale na tyle trudny, aby trzeba było się trochę wysilić
i próbować osiągać go codziennie. To dużo bardziej efektywne niż ustalenie zbyt trudnego celu
i osiąganie go tylko 1–2 razy w tygodniu.
Dla mnie cel 450 kcal jest łatwy do osiągnięcia, jeśli mam przewidziany tego dnia którykolwiek
z moich triathlonowych treningów (pływanie, bieganie lub rower). Trudno jednak zamknąć
to kółko, jeśli danego dnia nie ćwiczę i muszę spalić kalorie, ruszając się wyłącznie po domu.
Dlatego czerwone kółko zmotywowało mnie do ciekawych i trochę mało intuicyjnych zachowań, jak na przykład parkowanie samochodu dalej od wyjścia z parkingu, aby więcej chodzić,
lub częstsze bieganie po schodach, aby się więcej ruszać. Mieszkam w szeregowcu, kiedy więc
jestem na parterze w kuchni i zapomniałem czegoś z mojego biura domowego na drugim
piętrze, to, zamiast się denerwować, cieszę się, że mogę pobiec na górę i „podkręcić” moje
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kółeczko ruchu. Podobnie, kiedy jestem w jakimś większym budynku, to, zamiast użyć windy,
wbiegam dzielnie po schodach do góry.

Element społecznościowy – jak idzie moim znajomym?
Od czasu aktualizacji do watchOS 3.0 można też obserwować znajomych i porównywać, kto szybciej lub lepiej osiąga cele i „domyka” kółka. Być może to szczegół, ale gdy dostaję powiadomienie,
że jeden z moich kolegów już domknął wszystkie swoje kółka, a ja jeszcze nie jestem w połowie
drogi, motywuje mnie to do wykonania treningu i podkręcenia statystyk. Nie chodzi tu o jakąś
zażartą konkurencję, ale raczej o motywowanie się nawzajem, żeby się ruszać. To działa.

Efekt lawinowy – jak kółka z Apple Watch wpłynęły na inne
aspekty mojego życia
Tego się nie spodziewałem, ale skupienie się na tych trzech kółkach wpłynęło bardzo pozytywnie nie tylko na moją kondycję i samopoczucie. Dużo bardziej pilnuję diety (o której pisałem
w styczniowym iMagazine), ponieważ wiem, że bardzo wpływa ona na moją kondycję.
Lepiej planuję każdy dzień, bo codziennie czeka mnie „domknięcie” wszystkich kółek, dlatego
staram się znaleźć czas zarówno na pracę, jak i na trening. To wpływa pozytywnie na moje
życie zawodowe, bo osiągam lepsze efekty dzięki lepszemu samopoczuciu oraz zwiększonej
dawcę endorfin w organizmie.
Samo „domykanie” kółek daje mi poczucie satysfakcji ze zrobienia czegoś, osiągnięcia założonego celu. To znowu wpływa na większą efektywność w pracy, aby tam też dokończyć sprawy
i osiągać założone cele. Jedno nakręca drugie i nastraja mnie bardzo pozytywnie.

Noś zegarek Apple Watch, mierz kółka i osiągaj cele!
Te trzy wskaźniki zegarka Apple Watch, które traktowałem do tej pory tylko informacyjnie, nagle
stały się częścią mojego życia. Nie dość, że pomogły mi utrzymać wagę i formę pomimo obfitego czasu świąt Bożego Narodzenia, to wpłynęły pozytywnie na moje samopoczucie oraz osiąganie celów firmowych. Skupienie się na tych trzech wskaźnikach nauczyło mnie jeszcze lepiej
planować dzień i wpłynęło bardziej na moje życie, niż myślałem i do tego dzięki dzieleniu się
moimi danymi z najbliższymi przyjaciółmi wspólnie motywujemy się do ruchu i ćwiczeń. Co więcej, nauczyło mnie to też mierzyć więcej aspektów mojego życia oraz to, co robimy w firmie, po
to właśnie, aby odpowiednio zbierane dane pomagały nam w podejmowaniu lepszych decyzji
i pozytywnie wpływały na efekty naszej pracy.

MSliwinski
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LIFESTYLE MACUSERA
MONIKA GUTOWSKA I NORBERT CAŁA

WOODWICK HEARTHWICK
ŚWIECA IMITUJĄCA DŹWIĘK KOMINKA
– CENA 139 PLN
Pogoda w naszym kraju często nas nie rozpieszcza. Buro, szaro i ponuro przez większą
część roku, a to nie nastraja optymistycznie.
Pomagamy sobie różnego rodzaju sposobami,
na przykład relaksując się przy dźwiękach
i kolorach kominka. Nie każdy może sobie jednak pozwolić na taki luksus. Czy to oznacza,
że nie ma dla nas ratunku? Ależ oczywiście, że

GOLDWELL STRUCTURE + SHINE – CENY RÓŻNE

nie! Musimy tylko zaopatrzyć się w świecę ze
specjalnym drewnianym knotem, który pod-

Nie zawsze czujemy się dobrze z tym, czym obda-

czas palenia, dźwiękiem przypomina palące się

rzyła nas Matka Natura. Chciałybyśmy też być na

w kominku drewno. Mowa o świecy Heartwick,

czasie i nadążać za zmieniającymi się trendami.

której producentem jest firma Woodwick. Nie

Chcąc mieć piękne gładkie i lśniące włosy, niczym

tylko dźwięk imituje kominek, lecz dzięki dłu-

modelki z reklam, ślęczymy przed lustrem wypo-

giemu płomieniowi również wizualnie osią-

sażone w różnego rodzaju sprzęty, a efekty bywają

gniemy podobny efekt. Producent zapewnia

różne. Firma Goldwell, wychodząc naprzeciw

do 50 godzin palenia, a wybierać możemy spo-

naszym oczekiwaniom, wprowadziła na rynek rewo-

śród 38 wersji zapachowych.

lucyjny zabieg STRUCTURE + SHINE trwale prostujący włosy, nadając im przy tym niewiarygodny
blask. Możliwe jest to dzięki specjalnej recepturze
składników prostujących oraz pielęgnacyjnych,
które współdziałają z wewnętrzną strukturą włosów.
Niezależnie od tego, czy włosy są naturalne, farbowane, cienkie, czy uwrażliwione farbowaniem lub
rozjaśniane, zabieg będzie bezpieczny, ponieważ
w zależności od indywidualnej struktury włosów do
wyboru mamy cztery poziomy mocy preparatów.
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GRZEJNIK DEKORACYJNY INDIVI – CENA OK. 1500 PLN
Dzisiaj liczy się nie tylko funkcjonalność, niezawodność, design, ale również wielofunkcyjność. Dotyczy to nie tylko urządzeń kuchennych, z którymi kojarzy się
najczęściej wielofunkcyjność – przynajmniej mnie. Jeszcze do niedawna kształt
grzejnika był przewidywalny i trudno było sobie wyobrazić, że może być ozdobą,
na przykład salonu. Grzejniki marki Instal Projekt, w szczególności model Indivi,
pokazują zupełnie nowe oblicze. Grzejąca tafla lustra, bo właśnie z nią mamy do
czynienia w modelu Indivi, nie tylko spełni swoją funkcję grzewczą dzięki wysokim parametrom technicznym, ale stanie się swoistą ozdobą pomieszczenia. Do
wyboru są różne wersje kolorystyczne szkła, w tym na przykład czarny, który idealnie sprawdzi się w kuchni jako tablica do pisania.
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HARDBALL – POLSKA GRA
SPORTOWO-SIŁOWA – CENA OD 69 PLN
Nudzą Was ćwiczenia na siłowni? Co byście powiedzieli na ćwiczenie mięśni rąk, klatki piersiowej i brzucha w czasie ciekawej
gry. Hardball to pierwsza na świecie, bezkontaktowa gra sportowa rozgrywana przy użyciu stalowego dysku i kauczukowej
piłki według zasad umownych. To świetne połączenie ruchu
z ćwiczeniem siłowym. Co ciekawe, gra narodziła się Polsce już
gdzieś w roku 2008. Gramy, odbijając od siebie twardą kauczukową kulkę za pomocą Hardball Racket. Ta rakieta przypominająca talerz występuje w kilku rozmiarach o wadze od 2,1 kg do
2,9 kg. Najlepszy do gry będzie kort do squasha, bo możemy
wtedy odbijać piłkę również od ścian kortu. Do zabawy potrzebujemy minimum dwóch osób, dwóch rakiet i piłeczki.

ODKURZACZE BEZPRZEWODOWE DYSON
– CENA OD 1600 PLN
Od jakiegoś czasu szukałem uzupełnienia dla
robota odkurzającego dom, który zostawia sporo
brudnych miejsc. Miał być to ręczny odkurzacz
bezprzewodowy. Trafiłem wtedy na odkurzacze
Dyson, które już znałem, ale nigdy ich nie używałem. Dyson w swojej ofercie ma kilka takich
odkurzaczy w cenach od 1600 do 2600 złotych.
Najlepszy z nich to model V8, potem V6 i DC62.
Nazwy dwóch pierwszych na pewno spodobają
się facetom. Każdy z odkurzaczy jest bardzo lekki,
wyważony na rączkę, aby było nim łatwiej manewrować i wyposażony w różne szczotki i stację dokującą do powieszenia na ścianie. Różnią się ceną
i mocą ssania. Na baterii działają do 20 minut. Ja
testowałem model najsłabszy i doskonale dawał
radę, wyglądając przy tym niczym broń z Obcego.
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BLACKPODS – OD OK. 420 PLN
Słuchawki AirPods to z pewnością najmodniejsze słuchawki sezonu. Jednym się
podobają, inni uważają, że wygląda się w nich jak idiota. Jedno jest pewne, nie
pozostawiają człowieka obojętnym. A co, gdybyśmy chcieli je mieć, ale nie znosimy koloru białego? Tutaj z pomocą przychodzi BlackPods. Stworzyli oni specjalną powłokę, którą można nałożyć na AirPodsy oraz na ich pojemnik. Powłoka
ma kolor Jet Black, czyli czarny z połyskiem, dokładnie taki, w jakim możemy zakupić iPhone'a 7. Powłoka jest nakładana trójfazowo i podobno bardziej odporna
na zarysowania niż iPhone w tym kolorze. Możemy wybrać dwa sposoby zakupu
czarnych AirPods, jeden to zakup nowych słuchawek w tym kolorze, drugi to
wysyłka swoich w celu nałożenia nowego koloru. How cool is that!
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Poradnik Michała Śliwińskiego,
twórcy Nozbe.
O tym jak zapanować nad chaosem życia codziennego
i skutecznie zarządzać czasem!
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/ SPRZĘT / Recenzja iPhone'a 7 i 7 Plus (PRODUCT)RED Special Edition

RECENZJA iPHONE'A 7 I 7 PLUS
(PRODUCT)RED SPECIAL EDITION

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Jest dokładnie taki sam, jak zwykły iPhone 7 i 7 Plus, tylko znacznie ładniejszy. No
i w końcu patriotyczny... Można powiedzieć, że doczekaliśmy się prawdziwego
polskiego iPhone'a.
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To jest dobra zmiana.

morid1n
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BEOLIT17

NORBERT CAŁA

Bang & Olufsen od jakiegoś czasu mocno promuje produkty przeznaczone dla bardziej
mobilnego odbiorcy. Sporo nowych słuchawek, przenośnych głośników – w tym
bezprzewodowych i działających na bateriach. W portfolio takich głośników B&O miał
trzy produkty. Głośnik A1 (moim zdaniem najlepszy przenośny głośnik na świecie), A2
oraz największy – Beolit15. Niby Beolit15 ma już kilka lat, ale jest głośnikiem kompletnym
z niezaprzeczalną zaletą, jaką jest fantastyczna jakość dźwięku.
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W tym roku firma postanowiła odświeżyć model Beolit15 i nazwała go Beolit17. Zmiana niewielka, ale jak popatrzycie na sam głośnik, to… nie zauważycie żadnej zmiany. Beolit15
i Beolit15, znaczy Beolit17, wyglądają identycznie, a wcześniej tak samo wyglądał Beolit12.
Czyli mamy głośnik, który od ponad pięciu lat wygląda tak samo, mimo że to już jego trzecia generacja. No, prawie tak samo, ale to różnica taka, jak różnica między bananem Chiquita
a każdym innym bananem.
Mamy wiec kuferek wielkości trzech książek, który

W tym roku firma postanowiła
odświeżyć model Beolit15 i nazwała
go Beolit17. Zmiana niewielka, ale jak
popatrzycie na sam głośnik, to…
nie zauważycie żadnej zmiany.

możemy przenieść za pomocą dołączonego skórzanego paska. Mój brat, testując model Beolit15,
stwierdził, że wygląda jak kuferek na kosmetyki.
Nie wnikam, co on robi na co dzień; mnie bardziej przypomina nosidełko na sześciopak. Na
górnej części głośnika mamy wgłębienie pokryte
gumowym materiałem, w którym możemy położyć nasz telefon, by z niego puszczać muzykę.
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W tym samym wgłębieniu umieszczono pięć
przycisków: włącznik, przycisk parowania BT, głośniej, ciszej i jeszcze jeden, do którego wrócę
później. Materiały użyte do konstrukcji głośnika
są, jak przystało na Banga, idealne. Aluminiowa
siatka, dobrej jakości plastik i rączka z prawdziwej
skóry – choćbym chciał, nie mogę się do niczego
przyczepić. Beolit17 to dopracowany do perfekcji
design średniej wielkości przenośnego głośnika.
W tej chwili siedemnastkę można kupić w dwóch
kolorach – ciemnoszarym (stone gray) i jaśniutkoszarym (natural). Obie wersje są bardzo ładne,
a znając firmę, za kilka miesięcy pojawi się szersza
gama kolorów.
Skoro poprzednicy wyglądają prawie identycznie,
to po co się nimi zajmujemy? No właśnie, jest to
ALE. One smakują zupełnie inaczej. Beolit12 miał
jedną zasadniczą zaletę w porównaniu do Beolit15,
która jednocześnie była jego największą wadą.
Wiem, że to lekko zagmatwane, ale postaram się
szybko wyjaśnić. Beolit12 był bezprzewodowym
głośnikiem zasilanym bateryjnie, który mogliśmy
zabrać nad wodę i na piknik, głośnikiem, do którego muzykę mogliście przesłać za pomocą AirPlay.
Czego zaś brakuje nad jeziorem? Bardzo często
routera Wi-Fi. Trzeba więc było kombinować, robić
sieci Ad Hoc itp. Zanim uruchomiliśmy głośnik przy
ognisku, wszyscy byli już na tyle weseli, że muzyka

Beolit17 to dopracowany do
perfekcji design średniej wielkości
przenośnego głośnika.

/ SPRZĘT / Beolit17

w tańcu im nie przeszkadzała. W Beolit15 uniknięto tej wady i zamiast AirPlay pojawił się
Bluetooth, który jest oczywiście dużo bardziej popularny i łatwiejszy w obsłudze na zewnątrz.
Zmiany między Beolit15 a Beolit17 są jeszcze mniejsze, ale idą z duchem czasu.
W Beolit15 mieliśmy Bluetooth 4.0, w Beolit17 mamy Bluetooth 4.2. W Beolit15 mieliśmy
specjalny pojemnik na kabel zasilający, w Beolit17 mamy jedno złącze USB-C, a głośnik
możemy naładować ładowarką do MacBooka lub ładowarką samochodową, lub ładowarką
od naszego najnowszego Huaweia, lub jakąkolwiek inną. Bateria w głośniku pozostała
taka sama i ma pojemność 2200 mAh, ale za to ładuje się zdecydowanie szybciej – tylko
2,5 godziny do pełnego naładowania. To pozwala na 24 godziny grania lub naładowanie
naszego telefonu. Jako że głośnik jest wyposażony w złącze USB-C, to jeśli podłączymy
do niego iPhone’a zamiast ładowarkę, to smartfon zacznie się ładować, bo to złącze działa
w dwie strony. Dodano też specjalny przycisk, do którego obiecałem wrócić. Nazywa się
Connect i jego działanie możemy definiować z aplikacji. Można wybrać kilka opcji, jak play/
stop, ostatnia słuchana piosenka lub zmiana ustawienia equalizera.
Warto się na chwilę zatrzymać przy ustawieniach equalizera, bo w aplikacji są w bardzo ciekawy sposób rozwiązane. Mamy kropkę, którą przemieszczamy między czterema
polami nazwanymi Warm, Excited, Relaxed i Bright. Przesunięcie kropki w konkretnie miejsce daje nam zupełnie inny odbiór muzyki. Jest to możliwe dzięki temu, że Beolit17 jest
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wyposażony w przetworniki, których ilości nie
powstydziłaby się niejedna wielka domowa
kolumna głośnikowa:
• 2 x 35 watts Class D for bass and treble (2 x 120
watts peak power),
• 1 x 5.5" long-stroke Full- Range Driver,
• 2 x 4" Passive Bass Radiators,
• 3 x 1,5" Mid-Tweeters.
A gdy mamy dwa Belolity17, to możemy spiąć je
tak, że jeden jest lewym, a drugim prawym głośnikiem. Cięgle zaś musimy pamiętać o tym, że
to głośnik przenośny, mogący grać 24 godziny
na baterii.
Podobnie jak w poprzedniku, tak i w tym
modelu zastosowano technologię Tru360, czyli
dźwięk rozchodzi się dookoła naszego głośnika. Znaczy to tyle, że możemy go postawić
w ogródku w dowolnym miejscu i cieszyć się
muzyką, bez przejmowania się o jego ustawienie. „Cieszyć się” nie jest tu eufemizmem, ten
głośnik wydaje z siebie dźwięki, które po prostu
cieszą ucho. Pewnie osoby o bardziej wyrafinowanym guście muzycznym znalazłyby dużo
wad dźwięku, ale powtarzam to znowu: to głośnik przenośny, zasilany bateryjnie. Możemy
go zabrać na ognisko, do domu, na działkę lub
na łódkę. Możemy przy nim zrobić dowolną
imprezę plenerową i na pewno nie zabraknie
mu mocy, aby ją nagłośnić.
Nie przetestowałem wszystkich podobnych
konstrukcji na świecie, ale jeśli miałbym stawiać
swoje pieniądze (2199 złotych) na jakiś głośnik
tego typu, to jestem przekonany, że lepszego
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nie ma. Miałem przyjemność być na kilku gril-

W Beolit17 mamy jedno złącze
USB-C, a głośnik możemy
naładować ładowarką do MacBooka
lub ładowarką samochodową,
lub ładowarką od naszego
najnowszego Huaweia, lub
jakąkolwiek inną.

lach, na których poprzednik, czyli piętnastka,
zapewniała dźwięk i się nie zawiodłem. Sam
nie wiem, czy siedemnastka gra lepiej, wydaje
mi się, że tak, choć może być to tylko subiektywne wrażenie. Na pewno nie gra gorzej, a to
wystarczy, aby był to najlepiej grający przenośny
głośnik.
Ocena iMagazine

norbertcala
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BEOPLAY H4

NORBERT CAŁA

Jeszcze nie tak dawno w ofercie Bang & Olufsen były tylko dwa modele słuchawek. Potem
jednak nastała era mobilna i ludzie z B&O musieli jej stawić czoła. I tak sukcesywnie od kilku lat
pojawiają się nowe modele słuchawek, które mają na celu pokrycie ofertą całego rynku. Nie
będę w tym miejscu przypominał całego portfolio, ale dość powiedzieć, że w tym roku to już
chyba trzecie słuchawki tej firmy, jakie testujemy.
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Do tej pory jednak brakowało w ofercie względnie tanich, bezprzewodowych słuchawek nausznych. Najtańszy nauszny model bezprzewodowy Beoplay H7 kosztuje 1799 złotych, to już dość
dużo jak dla przeciętnego użytkownika. Z drugiej strony mamy przewodowe Beoplay H2 za
879 złotych, brakowało czegoś pomiędzy i w to miejsce wkracza na szaro, pomarańczowo
i złoto model H4. To najnowsze słuchawki linii Beoplay i jednocześnie najtańsze bezprzewodowe. Skoro już rozmawialiśmy o cenach, to od
razu poznajmy ich cenę – 1299 złotych. To niemało,

1299 złotych. To niemało, ale też
nie zaporowo dużo. To cena, jaką
posiadacz iPhone'a bez gniazda Jack
powinien bez problemu zapłacić za
dobre słuchawki.

ale też nie zaporowo dużo. To cena, jaką posiadacz
iPhone'a bez gniazda Jack powinien bez problemu
zapłacić za dobre słuchawki. Postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy warto wydać te pieniądze.
Większość nausznych słuchawek B&O wygląda bardzo podobnie do siebie. Wyjątkiem jest najtańszy,
bardzo plastikowy model H2 oraz właśnie bohater
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tego artykułu – H4. Stanowi on swojego rodzaju
pomost między H2 a słuchawkami z półki wyżej,
czyli H6, H7, H8 i wreszcie H9. Połączenie koniecznej taniości – taniości jak na standardy tej marki
– z niezbędną wygodą użytkowania. Nie jest tak
plastikowy, jak H2, ale jednocześnie ma sporo cech
wyższych modeli.
Za wygląd tego modelu odpowiedzialny jest
nadworny dizajner Bang & Olufesn, czyli projektant duńskiego pochodzenia Jakob Wagner. Mimo
że H4 to ten tańszy model, to nic, co wychodzi od
tego dizajnera, nie może źle wyglądać. W sumie to
H4 dużo bliżej do H6 niż H2. Chociażby dlatego, że
są praktycznie takiej samej wielkości co H6, choć na
pierwszy rzut oka wyglądają na mniejsze. Kupując,
możemy wybrać jeden z trzech zestawów kolorystycznych. Naturalny kolor skóry, mandarynkowy
– po męsku – pomarańczowy i szary. Widziałem
je wszystkie na żywo i do testów wybrałem szare,
zróbcie to samo. Szare mają złoty dekielek na
nausznikach i wyglądają obłędnie.
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Nauszniki słuchawek są wykonane z miękkiej,
owczej skóry, wewnątrz której użyto gąbki zapamiętującej kształt ucha, dzięki czemu dopasują się
idealnie do jego krzywizny. To w połączeniu z tym,
że są ruchome w dwóch płaszczyznach, gwarantuje mocne, ale jednocześnie komfortowe przyleganie. Dodatkową cechą nauszników jest pasywna
izolacja dźwięku, otaczają one dokładnie nasze
ucho i izolują w pewnym stopniu od dźwięków
otoczenia, mimo że słuchawki nie mają aktywnego
tłumienia. Oczywiście wszystkie materiały są bardzo dobrej jakości, jedyną oznaką taniości może
być plastik, jakiego użyto do zewnętrznej konstrukcji nauszników. W modelu H6 jest zdecydowanie
lepszy. Na szczęście ten plastik to tylko fragment
zewnętrznego wyglądu nauszników, większość zajmuje dekiel z anodyzowanego aluminium, które
jest polerowane, z logotypem B&O wygrawerowanym laserowo.
Największą zaletą jest zaś niska waga, sporo niższa niż w innych bezprzewodowych słuchawkach
Banga. H4 nie czuje się na głowie, można w nich
przesiedzieć kilka godzin, czując się cały czas idealnie komfortowo. Najbardziej kontrowersyjnym
elementem są podobno plecione kabelki, które

Dla mnie to oznaka minimalizmu,
nowoczesności i znacząca cecha
charakterystyczna tego modelu,
dzięki której od razu pozycjonuje się
on jako słuchawki dla młodych ludzi.

/ SPRZĘT / Beoplay H4

wychodzą z pałąka i łączą je nausznikiem. Podobno to oznaka taniości. Dla mnie to oznaka
minimalizmu, nowoczesności i znacząca cecha charakterystyczna tego modelu, dzięki której
od razu pozycjonuje się on jako słuchawki dla młodych ludzi.
W modelu H4 zmieniono sposób sterowania odtwarzaniem muzyki. Modele wyższe mają
dotykowy panel na prawym nauszniku. Tutaj zamiast tego zastosowano trzy przyciski. Dwa to
przyciski głośniej i ciszej. Trzeci pozwala obsłużyć całą resztę. Czyli włączenie słuchawek, parowanie BT, play/pauza oraz przełączenia utworów. Trochę w tym „klikologii”, bo na przykład,
aby przełączyć ścieżkę na poprzednią, trzeba środkowy przycisk kliknąć trzy razy. Jeśli kiedyś
używaliście pilota od słuchawek Apple, to szybko ogarniecie. Moim zdaniem to sterowanie
działa zdecydowanie lepiej niż panel dotykowy w wyższych modelach. Tam zawsze miałem
ten kłopot, że często, zamiast przyciszyć muzykę, przełączałem utwór. Tu jest zdecydowanie
prościej, a pomyłki się nie zdarzają.

To niesamowite, jak słuchawki z tej półki cenowej potrafią
przekazać przeszywający bas. Do tej pory było to
zarezerwowane dla droższych o 50%.
Bezprzewodowe słuchawki muszą mieć baterię, ta w H4 według producenta ma 600 mAh
i pozwala na nawet 19 godzin słuchania muzyki. W moich testach potrafiły wytrzymać nawet
dwie godziny dłużej. Pełne naładowanie przez złącze micro USB (szkoda, że nie USB-C, które
jest ostatnio w nowych głośnikach Banga), zajmuje około 2,5 h. Oczywiście, jak skończy się
bateria, możemy je podpiąć kabelkiem Jack, no, chyba że mamy iPhone'a 7.
Kiedy byłem w fabryce Bang & Olufsen, na każdym kroku podkreślano to, że praktycznie każdy
sprzęt tej firmy jest aktywny, czyli oprócz grającego przetwornika posiada wzmacniacz. Dzięki
temu inżynierowie dźwięku mogą doskonale zestroić sprzęt, a nawet po wykryciu jakieś wady
dźwięku już w fazie produkcji, wysłać po prostu aktualizację oprogramowania. Jest tak dlatego, że panują nad całością dźwięku, od początku do końca. Dokładnie tak samo jest w słuchawkach bezprzewodowych. Mamy w nich przetwornik, wzmacniacz i procesor sygnałowy.
Możemy zapanować nad dźwiękiem od początku do końca. Na papierze H4 wyglądają tak:
pasmo przenoszenia: 20–20000 Hz impedancja: 20 ohm czułość: 91 db/mw @1 khz przetworniki:
40 mm typu elektrodynamicznego. Jak to się przekłada na to, co słyszymy?
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To niesamowite, jak słuchawki z tej półki cenowej potrafią przekazać przeszywający bas. Do tej
pory było to zarezerwowane dla droższych o 50%. W H4 bas jest perfekcyjny. Zresztą cała przestrzeń dźwiękowa jest bardzo dobrze pokryta i bardzo charakterystyczna dla Bang & Olufsen.
Tony wysokie są dość ostre, ale ciągle przyjemne dla ucha, a dynamika środka nie pozostawia nic do życzenia. W tym samym momencie mam w domu model najwyższy, czyli H9, i tak
naprawdę nie widzę między nimi ogromnej różnicy. Jestem przekonany, że 90% użytkowników
nie zauważy różnicy, po co więc przepłacać. W sumie to mogę postawić dobre piwo każdemu,
kto rozpozna, czy to H4, czy H9 (z wyłączoną redukcją szumów) w ślepym teście – czekam na
wyzwania. Jedyne, do czego mogę się trochę przyczepić, to zbyt duży szum w momencie, gdy
nie gra muzyka, a słuchawki są włączone. Barwę dźwięku możemy dopasować do siebie za
pomocą aplikacji. Mamy w niej ciekawe rozwiązanie equalizera – kropkę, którą przemieszczamy
między czterema polami nazwanymi Warm, Excited, Relaxed i Bright. Przesunięcie kropki
w konkretne miejsce daje nam zupełnie inny odbiór muzyki.
Nawet gdyby H4 były najgorszymi słuchawkami na świecie, to ich strona www wynosi je na
poziom WOW – zobaczcie sami – https://www.beoplay.com/landingpages/beoplayh4#product
– takich stron nie robi nawet Apple dla nowych iPhone'ów. A jako że H4 są bardzo dobrymi
słuchawkami, to przybijam im mocną piątkę z plusem i propsuje, bo przecież to słuchawki dla
młodych, ciałem lub duszą.
Ocena iMagazine

norbertcala
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AUDEZE EL-8
JAROSŁAW CAŁA

W ostatnich numerach miałem styczności z dobrze znanymi markami, które
systematycznie przekonywały mnie do rozwiązań ułatwiających życie każdego
użytkownika. Bezprzewodowość, wyciszanie szumów, dotykowe panele i ergonomia
sprawiająca, że nawet spore konstrukcje świetnie sprawdzają się „na wynos”. Na ziemię
miała mnie sprowadzić mniej znana szerszej publiczności, amerykańska firma Audeze.
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Kiedy tylko dotarły do mnie te niezwykle ciekawe słuchawki, moją pierwszą myślą był tytuł
„Audiofil z iPhone’em”. To tytuł, który możecie kojarzyć z naszego kwietniowego numeru

z 2013 roku. Wtedy razem z Norbertem chcieliśmy sprawdzić, czy z iPhone’a można odtworzyć muzykę na takim poziomie, którego nie powstydziłby

Absolutnie czysta,
wolna od udogodnień
konstrukcja zamknięta,
która ma tylko jedno
zadanie. Dostarczyć nam
dźwięk najwyższej jakości,
który będzie najbliższy
temu, co nagrał artysta.

się prawdziwy meloman. Byliśmy na tyle szaleni i bezczelni,
żeby iPhone’a podłączyć do sprzętu za ponad 300 tysięcy
złotych. Dzięki świetnym osobom z zaprzyjaźnionego salonu
Top Hi-Fi & Video Design mogliśmy poczuć, że temat został
podjęty profesjonalnie i nikt z nas się zwyczajnie nie podśmiewa. Wtedy wszystko polegało na podłączeniu bezprzewodowym i funkcji AirPlay, a rezultaty zaskoczyły nawet
pracowników salonu. Tym razem jest jednak dużo prościej,
a cztery lata postępu technologicznego powodują, że same
doznania płynące z radości słuchania muzyki mogą być jeszcze lepsze. Teraz najwyższy poziom jakości muzyki płynącej
z iPhone’a ma być przekazany za pośrednictwem słuchawek.
Słuchawek wyjątkowych i bardzo specyficznych.
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W ostatnich numerach miałem styczność
z dobrze znanymi markami, które systematycznie
przekonywały mnie do rozwiązań ułatwiających
życie każdego użytkownika. Bezprzewodowość,
wyciszanie szumów, dotykowe panele i ergonomia sprawiająca, że nawet spore konstrukcje
świetnie sprawdzają się „na wynos”. Na ziemię miała mnie sprowadzić mniej znana szerszej publiczności amerykańska firma Audeze.
Absolutnie czysta, wolna od udogodnień konstrukcja zamknięta, która ma tylko jedno zadanie.
Dostarczyć nam dźwięk najwyższej jakości, który
będzie najbliższy temu, co nagrał artysta. Takich
słuchawek na łamach naszego magazynu jest
bardzo niewiele, a wręcz mogę napisać, że nigdy
nie było. Raczej nie zajmujemy się Hi-Fi z najwyższej półki, a Audeze w swojej ofercie ma słuchawki nawet za 17 tysięcy złotych. Dlaczego więc
model EL-8 trafił na moją nieaudiofilską głowę?
Powody są przynajmniej dwa. Po pierwsze nie
kosztują wspomnianych wcześniej 17 tysięcy złotych, a 3795 złotych, co oczywiście nadal jest
sporą kwotą, ale również taką, która pozwala
nam chociaż otrzeć się o high-end. Drugi powód
jest bliższy naszym „nadgryzionym” sercom.
Audeze model EL-8 wypuścił w specjalnej wersji Titanium z kablem Lightning dla wszystkich
fanów marki Apple. Teraz już rozumiecie nasze
zainteresowanie.
Pisząc na samym początku o tym, że mamy do
czynienia z niezwykle ciekawymi słuchawkami,
jestem Wam winny wytłumaczenie. EL-8 są słuchawkami z zastosowaniem przetworników planarnych, których membrany są cieńsze niż ludzki
włos. Patrząc na wielkość nauszników, możecie
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czuć się zmyleni, ale grubość nie idzie w parze z powierzchnią, a ta jest trzy razy większa od
typowych konstrukcji. Drugą ciekawą cechą jest wspominany już przewód Lightning. Jest to
pierwszy na świecie tego typu 24-bitowy kabel Lightning nazwany Cipher. Na czym polega
jego wyjątkowość? W przewodzie jest wbudowany układ elektroniczny omijający przetwornik oraz wzmacniacz iPhone’a. Dzięki temu dźwięk bezpośrednio jest przesyłany do wbudowanego w przewód wysokiej jakości przetwornika cyfrowo-analogowego z układem DSP.
Dodatkowo funkcjonalność kabla Cipher zwiększa mikrofon kompatybilny z asystentem
głosowym Siri. Tym sposobem o modelu EL-8 mówi się „mobilny”, gdy jednak otrzymałem
pudełko do testu, to ta nazwa była dla mnie nieco absurdalna. Wszystko wyglądało bardziej
na test przenośnego głośnika niż słuchawek.
Audeze zadbało o dopieszczenie otoczki wokoło tych prawie 4 tysięcy złotych. Wykończenie
pudełka, forma zapakowania, a przede wszystkim okablowanie świadczą o poziomie półki,
na jakiej znajduję się producent. Przewody to zdecydowanie aspekt najbardziej przyciągający uwagę. Dwa rodzaje świetnie wykonanych, płaskich przewodów robią ogromne
wrażenie i bardziej przypominają te głośnikowe niż klasyczne, słuchawkowe. Oprócz
zaawansowanego technologicznie Lightninga do dyspozycji mamy jeszcze wersję Jack
3,5 mm z dołączoną wtyczką na większy przewód 6,3 mm. Każdy z nauszników jest zasilany
oddzielnym wypinanym przewodem, co robi spore wrażenie. Kiedy już z pudełka wyciągnąłem słuchawki, to od razu przypomniałem sobie słowo „mobilne” i uśmiechnąłem się pod
nosem. Umówmy się, w naszych kręgach model EL-8 z mobilnością ma tyle wspólnego, co
Mercedes Sprinter z torem wyścigowym. Uwierzcie mi, przyzwyczailiśmy Was do „nieco”
innej mobilności. Są olbrzymie i ważą tyle, co dwa głośniki podstawkowe, a ich podłużne
nauszniki mogłyby pomieścić po dwie pary uszu
elfa. Muszę jednak przyznać, że swoim wyglądem przyciągają i intrygują. Pośród tych wszystkich skandynawskich, skórzanych i kolorowych
projektów, z którymi ostatnio miałem styczność,
Audeze wyróżnia się surową stylistyką. Ostre linie,
stonowana kolorystyka i drapieżność są po prostu
amerykańskie i robią wrażenie podobne do pierwszego Hummera. Za projekt była odpowiedzialna
firma BMWDesigneWorks USA, co oznacza, że
Audeze wydało miliony monet na swoje słuchawki
i nie szukało żadnych dróg na skróty. Patrząc na
EL-8, mogę powiedzieć, że misja się udała. Trochę

Audeze model EL-8
wypuścił w specjalnej
wersji Titanium z kablem
Lightning dla wszystkich
fanów marki Apple. Teraz
już rozumiecie nasze
zainteresowanie.
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postraszyłem Was tymi rozmiarami i wagą, ale na szczęście nie są takie straszne, gdy już
wylądują na głowie. Świetnie i pewnie leżą, a wielkość nauszników docenimy przy dłuższym
odsłuchu.

Spodziewałem się najgorszego, a, jak się okazało, nawet z dwiema kolumnami głośnikowymi
na głowie może być całkiem wygodnie. Teraz wróćmy do samego początku tego tekstu, gdzie
pisałem o tytule „Audiofil z iPhone’em”. Bez dwóch zdań, na decyzję o zakupie słuchawek
Audeze EL-8 największy, a może nawet jedyny wpływ będzie miała jakość dźwięku. Do tego
zostały stworzone, pewnie grono odbiorców nie będzie więc zbyt duże, ale na rynku zawsze
jest nisza. Jeśli bezgranicznie kochasz jakość dźwięku i nie potrzebujesz przy tym udogodnień,
to te słuchawki są dla Ciebie. Są świetnym przykładem, jak dużo możliwości drzemie w złączu
Lightning. Trudno uwierzyć, że iPhone w połączeniu z bezstratnym Tidalem Hi-Fi może być bardzo krótkim przedsionkiem do prawdziwego świata high-end. Oczywiście musimy mieć klucz
do drzwi tego przedsionka, a są nim właśnie słuchawki EL-8. Nie spodziewałem się aż takiej dys-
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proporcji w porównaniu do tego, co wcześniej dla Was testowałem. Wchodzimy w inny świat
na każdej płaszczyźnie dźwięku, od dynamiki, po scenę i każde pasmo częstotliwości. Kolejny
raz musiałem przesłuchać wszystkie swoje ulubione utwory z różnych gatunków. Szukałem czegoś, o czym mógłbym powiedzieć, że to styl, w jakim grają Audeze EL-8. Wybaczcie, nie znalazłem. Ich charakterystyka za każdym razem się zmienia, one po prostu odzwierciadlają dźwięki
nagrane przez wykonawcę. Na pewno odnajdziecie coś nowego nawet na nagraniach, które
znacie na pamięć. Audeze posiada darmową aplikację, w której znajdziemy bardzo szczegółowy equalizer, ale szczerze mówiąc, nie polecam zabawy. Kiedy grają „płasko”, nie potrzebują
absolutnie żadnych sztucznych podbić. Dajcie im robić swoją robotę, a nie zwiodą Was. Moim
głównym źródłem odsłuchu był iPhone, bo przecież dlatego przedstawiamy Wam te słuchawki.
Nie mogłem się jednak powstrzymać w momentach, w których czułem, że brakuje im dynamiki i wiedziałem, że jedynym wąskim gardłem jest iPhone. Zmieniłem przewód na Jack i nie
mogłem się doczekać podłączenia do analogu. Wiedziałem, że winyl otworzy je jeszcze bardziej
i oczywiście się nie myliłem. Dynamika i moc uderzyła mnie w tył głowy i w końcu odebrałem
pełen obraz tych słuchawek. Oba oblicza są cudowne i bardzo zachęcam do zapoznania się
z nimi. Nie jesteśmy magazynem dla melomanów i nie staramy się takiego udawać, a w tym
przypadku to jest już tak wysoki poziom. Dlatego nie będę się więcej rozpisywał na temat
dźwięku. Napiszę tylko, że nie było u nas jeszcze tak świetnie grających słuchawek, które wspierają iPhone’a.

calamuzyka

Audeze EL-8
Dane techniczne:
• Typ: wokółuszne
• Konstrukcja: zamknięta
• Impedancja: 30Ω
• Pasmo przenoszenia: 10–50 000 Hz
• Zniekształcenia: <0.1%
• Długość przewodu: 2 m
• Wtyk: Lightning
• Waga: 0,46 kg
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MOSHI AVANTI
PAWEŁ HAĆ

Wprowadzenie do oferty słuchawek zaczyna być powoli krokiem, na który decyduje
się każdy producent akcesoriów. Zazwyczaj są to proste dokanałówki ze średniej bądź
niższej półki, stosunkowo proste do opracowania, ale i wycofania z oferty. Moshi zaczęło
podobnie, ale w kwestii słuchawek nausznych działa bardziej zdecydowanie.
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Po przesłuchaniu mnóstwa różnego rodzaju
słuchawek doszedłem do wniosku, że nauszne,
małe słuchawki są najbardziej uniwersalnym rozwiązaniem, kompromisem pomiędzy jakością
dźwięku a mobilnością. Przez długi czas korzystałem zresztą z Bowers & Wilkins P5 – świetnej i wygodnej konstrukcji, o bardzo czystym
brzmieniu i dobrej dynamice. Moshi Avanti bardzo mi je przypominają i to w wielu aspektach.
To zbliżona półka cenowa, co wiąże się zarówno
z jakością wykonania, jak i wzornictwem. Avanti
mają klasyczny wygląd, nauszniki są regulowane, poruszają się też w niewielkim zakresie
na boki, by dopasować się do głowy. Pokryto
je syntetyczną skórą, zarówno od wewnątrz,
jak i na zewnątrz. Pałąk jest natomiast zrobiony
z cienkiego paska stali nierdzewnej, opatrzonego jedynie poduszką wewnątrz. Konstrukcja
ta robi wrażenie niezwykle lekkiej i taka też jest,
słuchawki ważą bowiem 166 g. Wymusza ona
jednak prowadzenie kabla z każdego nausznika
osobno, ale nie jest to zbyt problematyczne.
Przewód można odłączyć, choć jego niestandardowe końcówki powodują, że nie sposób
będzie znaleźć zamiennik (to jednak wciąż lepsze rozwiązanie niż kabel wbudowany na stałe).
Na przewodzie znalazł się pilot z pojedynczym
przyciskiem do sterowania muzyką oraz z mikrofonem. To jedyny element konstrukcji, który

Mikrofon to tylko dodatek, który ma
pozwolić porozmawiać przez chwilę
bez odpinania ich od telefonu.
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odstaje jakością od reszty, zrobiono go bowiem
z przeciętnej jakości plastiku. Kabel zakończony
jest prostym wtykiem mini Jack.
Z uwagi na to, że Avanti są lekkie i poręczne,
postanowiłem zastąpić nimi wszystkie na co
dzień używane słuchawki. Oznacza to, że nie
tylko słuchałem przez nie muzyki, ale też oglądałem seriale i prowadziłem rozmowy. Zmiana
była o tyle prosta, że Avanti nie tylko dają
radę pod względem tego, jak brzmią (o czym
za chwilę), ale też tego, jak wyglądają. Są bardzo eleganckie; metalowe, błyszczące elementy pasują swoją surowością do wstawek
z syntetycznej skóry w cieplejszej kolorystyce.
Jednocześnie wzornictwo pozostaje zrównoważone i klasyczne, pomimo zastosowania
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nietypowego mechanizmu składania nauszników. Odwraca się je o 180 stopni do wnętrza
pałąka, słuchawki zajmują więc niewiele miejsca; producent dorzuca do nich też sztywne etui
(ładne, ale trochę przyduże). Z mobilnością nie
ma szczególnego problemu, z powodzeniem
można je nosić na szyi, nie będą jej uciskały.
Jak już wspominałem, Avanti towarzyszyły mi
przez cały dzień, w każdej sytuacji. Jako sprzęt
do prowadzenia rozmów wypadają przeciętnie.
Mikrofon to tylko dodatek, który ma pozwolić
porozmawiać przez chwilę bez odpinania ich od
telefonu. Umieszczenie go na pilocie, który podczas ruchu ociera się o ubranie bądź znajduje
się pod nim, okazało się niezwykle niefortunne.
Wystarczyłoby przenieść go na jeden z przewodów, bliżej nausznika. Słuchawki tłumią też to,
jak słyszymy własny głos, mnie, przy dłuższych
rozmowach, to przeszkadzało. Podczas oglądania seriali sprawdzają się świetnie, może brak im
trochę przestrzeni, dźwięk wydaje się skupiony
na środku sceny. To samo jest zresztą odczuwalne podczas słuchania muzyki. Taki jednak
urok zamkniętej konstrukcji. Pomimo wąskiej
sceny separacja instrumentów jest na dobrym

Są bardzo eleganckie; metalowe,
błyszczące elementy pasują
swoją surowością do wstawek
z syntetycznej skóry w cieplejszej
kolorystyce.
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poziomie, dźwięk jest czysty, momentami nawet zbyt ostry (szczególnie w wyższych
pasmach, kłujących przy dużej głośności). Najgłośniejsze są średnie tony, góra również jest
wyraźna, bas natomiast schodzi na dalszy plan – jest go trochę mniej, momentami odczuwałem nawet jego niedosyt (głównie, o dziwo, w rocku, gdy bębnom brakowało mocy).
Moshi opracowało słuchawki idealnie pasujące do swojej oferty. Nie brak im elegancji, ale
i prostoty, charakteryzującej produkty tego producenta. Niedoróbki w postaci kiepskiego
umieszczenia mikrofonu można wybaczyć, ale już nic nie tłumaczy ich ceny. Dźwięk jest
dobry, owszem, w tej cenie dostaniemy jednak sprzęt grający lepiej, a przy tym nie ustępujący im wyglądem. Jeśli zależy Wam na wzornictwie, polecam, bo jest niemal doskonałe.
Brzmienie za nim jednak nie nadąża.
Wyimki:pawelhac

Moshi 		
Avanti

			

• Design: 5,5/6
• Jakość wykonania: 5/6
• Oprogramowanie: n/d
• Wydajność: 4/6
Plusy:
• świetny wygląd
• bardzo lekkie
Minusy:
• brzmienie nieadekwatne
do ceny
Cena: 200 EUR
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DENON C160 WIRELESS

PAWEŁ HAĆ

Ustalmy jedno: słuchawki sportowe są dziwaczne. Daleko im do pchełek czy
klasycznych nauszników na pałąku. Zazwyczaj też brzmią gorzej i jest to akceptowalne,
bo „ten typ tak ma”.
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„Zazwyczaj” nie znaczy jednak „zawsze”, bo pośród mnóstwa brzmiących poprawnie słuchawek sportowych trafiają się też perełki, w których producent nie zapomina o bardziej wymagających użytkownikach. Denon miał szansę stworzyć właśnie taki sprzęt i wykorzystał ją,
opracowując C160 Wireless, czyli nieszczególnie wyróżniające się wzornictwem słuchawki
z wyjątkowo dobrym dźwiękiem. Pierwszy kontakt z nimi nie jest łatwy – są zaskakująco
duże, niezbyt elastyczne i wyjątkowo trudno je założyć. Nie pomaga też niewielki skok przycisków, szczególnie gdy trzeba korzystać z nich w ruchu. Owszem, są rozmieszczone w rozsądnych odstępach i nie ma ich za wiele (nikt nie pokusił się o dodanie ich bezpośrednio
na elemencie wchodzącym do ucha), ale wymagają na tyle dużo siły, że trzeba przycisnąć
je do głowy całkiem mocno. To bolączka wielu sportowych (i nie tylko) słuchawek, szkoda,
że dotyczy też tego modelu. Przycisków jest na szczęście mało: dwa do sterowania głośnością, jeden do pauzowania i wznawiania odtwarzania (a po przytrzymaniu też do wyłączania i parowania) oraz jeden do odbierania połączeń lub wywoływania Siri. Słuchawki mają
mikrofon o niezłym zasięgu i jakości i, choć ze względu na swoją konstrukcję do długich
konwersacji się nie nadają, to do krótkich rozmów oferowana jakość odbierania dźwięku jest
więcej niż dobra.
Ogromna liczba dodatków wprawia w zakłopotanie. W zestawie dostajemy cztery komplety
gumowych wkładek oraz jedne pianki Comply, dopasowujące się do kształtu ucha, a także
izolujące od dźwięków zewnętrznych w nieco mniejszym stopniu. Dla mnie okazały się idealne, potrzebują tylko chwili, by „ułożyć się” w uchu, a po dłuższym słuchaniu nie są tak
uciążliwe jak gumowe końcówki. Te jednak nie są złe – zrobiono je z trwałej, ale elastycznej
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gumy, a szeroka gama rozmiarów pozwala je bardzo dobrze dopasować. Element trzymający się w uchu ma też dodatkową, gumową nakładkę stabilizującą konstrukcję. Dobranie jej
jest dość kłopotliwe, bo o ile w przypadku końcówek mniej więcej wiem, które zazwyczaj
mi pasują, to tu potrzebowałem wielu prób, by wybrać najbardziej komfortowy zestaw. Są
bardzo przydatne, nie ma bowiem mowy, by słuchawki wypadły z uszu. Oprócz końcówek
w zestawie mamy też spinkę do kabla na szyi (gdyby okazał się za długi), kabel do ładowania
w kolorze słuchawek oraz neoprenowe etui z karabińczykiem. Rzadko zdarza się, by producent dokładał do sprzętu tyle dodatków (i to naprawdę dobrej jakości).
Zakładając słuchawki na trening, odczułem
pewien dyskomfort, niezwiązany z ich fizycznym dopasowaniem. Wcześniej posłuchałem
ich trochę w domu i za nic nie pasowały mi
one do profilu słuchawek sportowych. Balans
brzmienia przeniesiono co prawda na niskie
tony (są potężne, szczególnie jeśli się korzysta
z gumowych końcówek), ale jednocześnie nie
zapomniano o pozostałych pasmach. Średnie
i wysokie tony są równie głośne i czyste, słychać
też całkiem szeroką przestrzeń. Zaskoczyło mnie
to, ile detali jestem w stanie wychwycić – pod
tym względem bliżej im do średniej klasy słuchawek nausznych niż do sportowych pchełek.
Denon sprawił, że na treningu słucham jazzu. Bo
mogę. Słuchawki nie przeinaczają dźwięku, jeśli
coś ma wybrzmieć, to tak się dzieje i choć do
pełni szczęścia brakuje mi jednak nieco mniejszego basu, to prócz niego naprawdę trudno
mieć większe zarzuty. W ocenie biorę jednak pod
uwagę to, że większość ludzi podczas wyciskania słucha muzyki z podbitymi niskimi tonami,
a Denon po prostu nie mógł ich zawieść.
Dobry dźwięk to jednak tylko połowa sukcesu, słuchawki sportowe muszą bowiem wytrzymać więcej niż takie, z którymi co najwyżej chodzimy po mieście. C160 mają klasę szczelności
IPX7 („X” stąd, że nikt nie sprawdzał odporności na pył), mogą więc nawet porządnie zmok-
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nąć. Konsekwencją tego jest niestety dość oporne działanie przycisków. Gumowa powierzchnia powoduje, że dobrze trzymają się głowy, nie wypadają z uszu ani też nie trzeba ich
bez przerwy poprawiać. Niestety, w moim przypadku uciskały ucho na tyle mocno, że pod
koniec treningu (czyli po około 1,5–2 godzinach) zdejmowałem je z ulgą. Zastosowano w nich
Bluetooth 4.1 z klasą transmisji 1, co oznacza, że powinny mieć zasięg do nawet 100 m, w praktyce jednak nie jest on aż tak istotny. Podczas treningu telefon mam zawsze przy sobie, stąd
też nawet druga klasa transmisji (czyli o zasięgu do 100 m) byłaby wystarczająca. Trudno
powiedzieć, czy to właśnie ze względu na zastosowany moduł Bluetooth czas działania na
baterii jest mizerny. Producent deklaruje pesymistyczne 4 godziny, ale mnie udawało się osiągnąć około 5 godzin. To i tak mało, zwłaszcza że słuchawki są naprawdę duże. Na maraton
wystarczą, ale ładowanie ich co dwa–trzy treningi jest zwyczajnie uciążliwe.
Denon stworzył bardzo nietypowe słuchawki. Do momentu włączenia muzyki są tylko
„sportowe”. Po usłyszeniu pierwszych tonów zapominamy, co je generuje. Zaskakują detalami, choć mają basowy charakter. Zawodzą natomiast cechy typowe dla produktów fitnessowych: bateria jest słaba, a ich złożona konstrukcja sprawia, że nie będą pasować na
każde ucho. C160 są zdecydowanie lepszym produktem audio niż sprzętem sportowym. Po
Denonie spodziewałem się dobrego dźwięku i dokładnie to dostałem. Problem w tym, że od
słuchawek sportowych oczekuje się czegoś więcej.

pawelhac

Denon C160 Wireless
• Design: 3,5/6
• Jakość wykonania: 5/6
• Oprogramowanie: n/d
• Wydajność: 4,5/6
Plusy:
• świetna jakość dźwięku
• pianki Comply w zestawie
Minusy:
• przeciętna bateria
• nie każdemu będą pasować
Cena: około 700 PLN
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BOSE QC35: SACRUM SILENTIUM
W KRAINIE CISZY

KRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ
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Bose to marka znana przede wszystkim z innowacyjnego systemu składania słuchawek oraz
ich ANC – Active Noise Control, który wytłumia dźwięki otoczenia. To oni jako pierwsi podjęli
w 1986 roku temat aktywnej redukcji hałasu z zewnątrz. Dick Rutan i Jeana Yeager użyli prototypowego zestawu słuchawkowego marki Bose w ich dwumiejscowym samolocie, Rutan
Voyager, zaprojektowanym przez Burta Rutana w celu pobicia

Wybór idealnych
słuchawek to kwestia
indywidualna. Każde ucho
jest inne. Każdy ma inną
wrażliwość na dźwięk i lubi
inny rodzaj muzyki.

rekordu odległości lotu bez międzylądowania i uzupełniania
paliwa w powietrzu. Chodziło o to, aby zapewnić jak największy komfort pilotom. Bose kilkadziesiąt lat później jako pierwszy
wprowadził słuchawki z systemem ANC do masowej sprzedaży.
Model QC25 stał się synonimem słuchawek niemalże idealnych
dla biznesu, którego przedstawiciele dużo częściej podróżują
samolotami, a te – jak pisał w lutowym iMagazine nasz redakcyjny ekspert od latania, Tomek Szykulski – potrafią być w niektórych przypadkach naprawdę głośne. Bose jest autorem
jeszcze jednego systemu, który okazał się przełomowy. Chodzi
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o konstrukcję, która pozwala w trzech ruchach złożyć słuchawki tak, aby nauszniki i reszta zajmowały jak najmniej miejsca w pionie i maksymalnie mało przestrzeni bagażowej. Wszyscy
czołowi producenci sprzętu audio bardziej lub mniej udolnie skopiowali już ten pomysł amerykańskiej marki.
W moje ręce trafił następca kultowych QC25 – model QC35, który jest gotowy do pracy
z iPhone’em 7, ponieważ są to bezprzewodowe słuchawki z pełnym systemem ANC. Jakie są?
Zapraszam do recenzji.

Poszukiwania
Uwielbiam pracować na mieście. Lubię obserwować ludzi. Analiza celów długoterminowych
w jednej z ulubionych kawiarni to ten element pracy, który bardzo lubię. Zwłaszcza rano. Lokale
są wówczas pełne, bo to pora lunchu dla jednych, a śniadania dla drugich. Przy planowaniu
czegokolwiek przydaje się jak najmniej rozpraszaczy. Należę do tej grupy osób, której spokojna muzyka raczej nie przeszkadza, a nierzadko pomaga. Lubię w takich sytuacjach jazz. Nie
zawsze jednak mam ochotę słuchać rozmowy koleżanek, które akurat siedzą przy stoliku za
mną. Wówczas zwykłe słuchawki nie wystarczają (nawet świetne, douszne BeoPlay H5), bo skala
dźwięku musi sięgnąć 100% – przez co dekoncentracja jest murowana, a gdy już osiągniemy to
maksimum, to my stajemy się wkurzający dla innych, oni bowiem także
zaczynają słuchać naszej muzyki. Ani to
kulturalne, ani kojące.
Inna sytuacja to praca na open space.
Wszyscy chwalą ten model pracy ze
względu na możliwość większej koope-

Proces parowania jest niezwykle
czytelny, a UX aplikacji prosty.
Producent postawił na motion
design, ale nie przesadził z nim.
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racji pomiędzy zespołami i upatrują w tym również
większej efektywności ze względu na brak izolowania się ludzi w małych grupkach. Ja uważam zgoła
inaczej. Open space nie podwyższa produktywności ani efektywności, ale bardzo często ją obniża,
a grupki i plotki będą tworzyły się zawsze, niezależnie od tego, jak ogramy przestrzeń. Dodatkowo
ten model rozmieszczenia pracowników ma jedną,
podstawową wadę. Jest nią hałas. Hałas w porze
obiadu. Hałas, gdy ktoś postanowi wszystkim
opowiedzieć kawał lub podzielić się wrażeniami
z imprezy. #kurtyna Może i jestem dziwny, ale
według mnie to najgorszy z możliwych systemów
organizacji przestrzeni biurowej i nie ma nic wspólnego z czyimkolwiek komfortem.
W jednej i drugiej sytuacji słuchawki z systemem
aktywnej redukcji dźwięków otoczenia są dosłownie zbawieniem. Potwierdzi to większość menadżerów czy grafików, których znam. Poszukiwałem
takiego modelu słuchawek od ponad dwóch miesięcy. Testowałem sprzęt wszystkich czołowych producentów sprzętu audio z półki premium. W końcu
trafiły do mnie Bose QC35.

Sacrum Silentium
Najnowszy model bezprzewodowych słuchawek
amerykańskiego producenta sprzętu audio, o konstrukcji over-ear (wokółuszne), dostępny jest w kolorach czerni i aluminium. Do mnie trafił ten drugi.
Jestem zresztą fanem produktów silver – zwłaszcza tych od Apple. Nigdy nie uznawałem czerni.
Według mnie nie jest sexy.
Zacznę od pudełka. Jest ono minimalistyczne.
W środku znajdziemy twardy, porządnie wyko-
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nany futerał, który powinien – w takiej właśnie formie – być obecny u wszystkich producentów.
Nie akceptuję innych rozwiązań. To po prostu standard. W czarnym (niestety) etui znajdziemy
srebrny (dziękuję) przewód Jack-Jack o długości 1,2 m, który możemy podłączyć do słuchawek,
gdy rozładuje się nam bateria, i kontynuować odtwarzanie muzyki (ale bez systemu redukcji ANC oraz aktywnej korekcji dźwięku – Active EQ) oraz kabel micro USB w kolorze srebrnym
(szkoda, że nie USB-C) do ładowania słuchawek. Jest również przejściówka – a jakże – do wejścia
liniowego w samolocie. Oprócz tego standardowy zestaw dokumentacji.
Bose QC35 ważą 234 g. Bardzo mało jak na spore słuchawki. Przejdźmy do najważniejszej różnicy pomiędzy kultowymi QC25 a ich następcą, czyli technologii komunikacji bezprzewodowej.
Deklarowany przez Bose zasięg QC35 wynosi 10 metrów (33 stóp) od urządzenia źródłowego.
Moje testy wykazały, że słuchawki tracą zasięg dopiero w odległości czterech pięter od iPhone'a leżącego w mieszkaniu. U mnie – w garażu. Do tej odległości dźwięk był absolutnie czysty, nie zaobserwowałem żadnych strat sygnału, a Siri oraz połączenia telefoniczne działały
bez najmniejszych problemów. Brawo Bose! Bardzo szanuję za tak dopracowany system transmisji sygnału. QC35 wyróżnia na tle innych producentów także bateria. Wbudowany (niewymienny w przeciwieństwie do modelu QC25) akumulator litowo-jonowy pozwala na ciągłą
pracę do 20 godzin (przy połączeniu bezprzewodowym) i 40 godzin, gdy korzystamy z prze-
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wodu. Mnie udało się rozładować słuchawki dopiero po 72 godzinach używania na poziomie
sesji 4–6-godzinnych, każdego dnia. Słuchawki do pełnego naładowania potrzebują czasu 2,5
godziny. Długo. Mile widziane byłoby szybkie ładowanie.
Przejdźmy do wykonania Bose QC35. Tutaj niektórzy się skrzywią. Produkt wykonany jest z wysokiej jakości plastiku z dbałością o najmniejszy szczegół. Nauszniki są skórzane, a belka łącząca
prawą słuchawkę z lewą jest obudowana materiałową pianką, która stanowi o kolejnej cesze tego
produktu – komforcie. Może i wykonanie nie jest na tak wysokim poziomie jak w przypadku na
przykład BeoPlay H9, ale za to komfort ich użytkowania nie ma sobie równych. Jest po prostu
aksamitnie miękko. Nauszniki nie powodują efektu zapacania się małżowin usznych przy pracy
biurowej lub marszu po głośnej tkance miejskiej. Udało mi się wywołać ten negatywny efekt
tylko, gdy Bose QC35 zabrałem na trening tańca nowoczesnego. Zapytacie, ile razu mi spadły
z głowy? Ani razu. Profil i przemyślana konstrukcja sprawiają, że mogę je uznać za sprzęt do zadań
specjalnych. Słuchawki są praktycznie nieodczuwalne po 9 godzinach ciągłej pracy z nimi. To
pierwsze słuchawki, z których miałem okazję korzystać, zapewniające tak wielką wygodę pracy.

Profil i przemyślana konstrukcja sprawiają, że mogę je uznać za
sprzęt do zadań specjalnych.
Pora na najważniejsze – dźwięk. Bose QC35 mają dość szeroką scenę muzyczną. Charakteryzują
się miękkim, niesiarczystym basem. Środek jest raczej płaski, za to góra daje radę nawet przy
wymagających gatunkach i, oczywiście, bezstratnej jakości źródła. Jak większość słuchawek
tej klasy QC35 nie wybaczają słabej jakości źródła dźwięku. Nie są do takiego stworzone. Aby
w pełni doświadczyć ich mocy, warto zapewnić jej fundament. Jakość zawsze uwidacznia
– jakość. To, co odróżnia produkt Bose od konkurencji, to gwóźdź programu, czyli system ANC.
Aktywna redukcja dźwięków otoczenia jest w tym modelu bezkompromisowa. Nie możemy
jej także wyłączyć. Jedni uznają to za wadę, drudzy za zaletę. Mnie ten brak nie przeszkadza,
ale gdyby był, uznałbym go za plus. Jeśli chodzi o samo ANC, jest absolutnie fenomenalne
i bezkonkurencyjne!
Pokonując codziennie (efekt zrzucenia ponad 23 kg wagi) około 10 km przez zatłoczone miasto,
doceniłem ogromnie wiele lat dopracowywania pierwszego, masowo sprzedawanego systemu
ANC autorstwa Bose. Dla mnie żaden inny producent nie robił do tej pory tego na tak wysokim
poziomie. W przestrzeni biurowej również możemy spokojnie skupić się na tworzeniu raportu,
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gdy dookoła docierają do nas rozmaite dźwięki, skutecznie odbijając się od skorupy nauszników QC35.
Po prostu – jeśli szukacie ciszy, tutaj znajdziecie
ciszę niemalże absolutną: sacrum silentium. Warto
spróbować.
Na koniec nieco o aplikacji mobilnej od Bose i technologii. Z urządzeniami, którymi możemy zarządzać
przez aplikacje mobilne, jest tak, że albo producent miał dobry dział developmentu mobilnego
i zrobił to dobrze, albo lepiej, żeby nie robił tego
wcale. Miałem już do czynienia z aplikacjami, które
parowały się z urządzeniem raz na piętnaście prób.
Innym się to nie udawało, ponieważ same urządzenia miały w wybranych modelach wadliwe procesory i moduły. Radości było z tego tyle, co nic.
Miałem sporo obaw przed pierwszym parowaniem
QC35 z aplikacją. Niepotrzebnie. Proces parowania jest niezwykle czytelny, a UX aplikacji prosty.
Producent postawił na motion design, ale nie przesadził z nim. Nie musiałem zastanawiać się, w co
„tapnąć”, aby przejść do ustawień. Jaki gest wykonać, aby poznać szczegóły dotyczące sparowanych
jednocześnie urządzeń etc. Podobnie nie musiałem
zastanawiać się, jak przełączyć piosenkę lub wywołać Siri, ponieważ Bose QC35 na prawym nauszniku
mają fizyczny zestaw trzech przycisków. Głośniej,
ciszej i środkowy Enter (wywołujący Siri, przełączający piosenkę w przód lub w tył playlisty). That's all.
Nie potrzeba mi i nie chcę sterowania głosem, dotykiem, czymkolwiek innym. Słuchawki to narzędzie,
które ma nam pomóc odciąć się od problemów
codzienności, a nie je generować. Wracając jeszcze
do aplikacji, umożliwia ona udostępnianie dźwięku
z jednej pary słuchawek Bose na drugą. Wszystko
odbywa się równie płynnie, jak parowanie,
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ponowne połączenie z danym urządzeniem czy aktualizacja oprogramowania, którą dostałem
natychmiast po sparowaniu słuchawek. Tak to ma właśnie wyglądać! Przełączanie się pomiędzy
sparowanymi i aktywnymi aktualnie urządzeniami odbywa się niemalże tak płynnie, jak w przypadku AirPods od Apple. Jak dla mnie nic lepszego nie potrzeba.

Wybory a kompromisy
Wybór idealnych słuchawek to kwestia indywidualna. Każde ucho jest inne. Każdy ma inną wrażliwość na dźwięk i lubi inny rodzaj muzyki. To jasne. To, co doceniam w marce Bose najbardziej,
to rozsądek w zastosowanych kompromisach. Mamy co prawda plastik, ale dzięki niemu mamy
także lekkość i komfort. Mamy aplikację mobilną, ale sterowanie odbywa się za pomocą fizycznych przycisków, dzięki czemu dodatkowa technologia cieszy, a nie przeszkadza. W końcu mamy
dwa popularne kolory, ale w USA możemy także spersonalizować kolory niemal wszystkich elementów konstrukcji i zamówić zindywidualizowany model. Szkoda, że w Polsce nie ma takiej
możliwości.
Szukałem i znalazłem. Marka Bose wejdzie pod moją strzechę na dobre. Pod Wasze może wejść
dowolna inna. Ważne jest to, żebyśmy dokonywali przemyślanych wyborów i szukali w nich
zaspokojenia. Nawet jeśli akceptujemy kompromisy, to nigdy nie zapominajmy o celu, jaki sobie
postawiliśmy. U mnie była to cisza i wygoda. Odnalazłem je.

kolaczkrzysztof
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CREATIVE SOUND
BLASTERX H5 I H7

PAWEŁ HAĆ

Podobnie jak w zależności od gatunku słuchanej muzyki, tak i dla różnych gier lepiej
dopasowane są inne słuchawki. Creative opracował uniwersalny model, który doposażył
w programowalny DAC. Tak powstały H5 i H7 – niesamowite słuchawki dla graczy.
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H5 oraz H7 to absolutny top z oferty Creative. Obie
konstrukcje są bardzo podobne, zarówno wizualnie,
jak i (przynajmniej do pewnego momentu) brzmieniowo. Do testu dostałem wersję Tournament Edition,
różniącą się chyba tylko kolorem aluminiowego
pałąka względem wersji standardowych. Nauszniki
zrobiono z miękkiej, syntetycznej skóry, wyróżniającej
się naprawdę dobrą wentylacją. Mieszczą całe ucho,
a ponadto przylegają do głowy dużą powierzchnią,
po kilkugodzinnej sesji nie czuć więc absolutnie żadnego zmęczenia. Pałąk obszyto tym samym materiałem i zabezpieczono gąbką. Kabel wychodzi z lewego
nausznika, tam też jest podpinany mikrofon. Na nim
znalazł się pilot sterowania, którym możemy wyciszać
mikrofon, pauzować i wznawiać muzykę (o ile podpięliśmy słuchawki do smartfona), a także regulować
głośność za pomocą pokrętła. Pomiędzy modelami
jest kilka znaczących różnić. H5 mają kabel w miękkim, bawełnianym oplocie, w H7 zastosowano natomiast dość sztywną gumę. Zdecydowanie wolę to
pierwsze rozwiązanie z tańszego modelu. Pilot jest
też inny, bo w H7 znajduje się w nim DAC, ma też
dwa wyjścia (oprócz mini Jacka jest też micro USB).
Kolejnym detalem jest świecące logo na nausznikach
– litera „X” pulsuje na czerwono tak, jak ją skonfigurujemy, ale tylko w modelu H7. Tak, to zdecydowanie
funkcja zarezerwowana dla profesjonalistów.
Technicznie H5 oraz H7 są zbliżone – mają te same
parametry i konstrukcję, odróżnia je tylko (a właściwie
aż) DAC w tym droższym modelu. Po podpięciu przez
mini Jack brzmią dokładnie tak samo, bo wtedy DAC
nie jest aktywny. Choć to sprzęt do grania, słuchałem
też na nich trochę muzyki. Nie wypadają źle, wyróżnia je dobra przestrzeń i wysoka głośność, dźwięki
wybrzmiewają jednak dość krótko. Na pochwałę
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zasługuje natomiast równa głośność dźwięku we wszystkich pasmach. Słychać, że nie tworzono ich z myślą o muzyce, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by ich do niej używać (inna sprawa,
że z uwagi na wymiary są mało mobilne). W grach mają znaczenie zupełnie inne parametry
dźwięku, odwzorowanie przestrzeni jest priorytetowe, a z tym H5 i H7 radzą sobie doskonale.
Słuchawki można podpiąć przez mini Jack do praktycznie każdego sprzętu do grania, od PC po
konsole, ale tylko na komputerach z Windowsem dostępny jest Sound BlasterX Acoustic Engine
Lite – oprogramowanie, które umożliwia precyzyjne skonfigurowanie brzmienia słuchawek.
Program ma predefiniowane profile brzmienia nie tylko dla wybranych gatunków gier, ale też
dla poszczególnych tytułów. Można więc od razu wybrać ustawienia optymalne dla Overwatch,
Battlefielda czy Counter Strike’a. Da się je też oczywiście dowolnie modyfikować i zapisywać.
Oprogramowanie daje też dostęp do kilku funkcji dodatkowo poprawiających brzmienie. Scout
Mode (moja ulubiona funkcja) podbija odgłosy kroków i, choć ten sam efekt można uzyskać za
pomocą korektora, to tutaj jest on natychmiastowy, bez zbędnego kombinowania i testowania.
Można też włączyć wzmocnienie dialogów, regulować efekt surround czy też szczegółowość
dźwięku. Co istotne, da się każdy z nich również całkowicie wyłączyć. I to nie dlatego, że działają źle, ale ponieważ nie do każdej gry pasują. W tytułach, w których gra się samemu, wszystkie
efekty dźwiękowe i muzyka są równie istotne, ale już w grach multiplayer główną rolę odgrywa
głos oraz dźwięki otoczenia, podbity bas może natomiast na dłuższą metę męczyć.
H7 ma DAC i to właśnie on sprawia, że słuchawki te brzmią sporo lepiej. Ma on odrębne oprogramowanie, czyli Sound BlasterX Acoustic Engine Pro, które umożliwia stałe zaprogramowanie brzmienia słuchawek. Tu również mamy do wyboru kilka profili, ale już bez możliwości ich
ręcznej konfiguracji. Zaletą jest natomiast to, że działają one na każdym urządzeniu, do którego
podłączymy słuchawki przez USB, mamy więc możliwość skonfigurowania dźwięku również dla
PlayStation 4. Problem polega jednak na tym, że do tej konsoli przeznaczono raptem jeden profil, a wgranie któregokolwiek innego owocuje odwróceniem lewego i prawego kanału, czyniąc
słuchawki nieużywalnymi. Liczę, że to się z czasem zmieni, bo
programowalny DAC ma ogromny potencjał, zwłaszcza na kon-

Technicznie H5 oraz H7 są
zbliżone – mają te same
parametry i konstrukcję,
odróżnia je tylko
(a właściwie aż) DAC.

solach. Sam dźwięk zyskuje bardzo dużo na każdym urządzeniu,
H7 można bowiem podpiąć zarówno przez mini Jack (i wtedy
DAC nie działa), jak i przez USB (tylko wtedy działa podświetlenie
logo na nausznikach). W praktyce zawsze korzystałem z tej drugiej opcji, DAC robi aż taką różnicę.
Podczas grania słuchawki były absolutnie nieodczuwalne. Ciężar
rozkłada się na głowie równomiernie, dlatego po długich, kil-
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kugodzinnych sesjach nie czułem potrzeby zdejmowania ich z uszu. Przeszkadzał mi jedynie
sztywny kabel w modelu H7 – wolałbym, by miał bardziej elastyczny, bawełniany oplot. Nie
sposób nie wspomnieć o mikrofonie, który nie tylko jest świetnej jakości, ale też ma redukcję
szumów, co docenią grający z nami ludzie (każdy z nas spotkał osoby, w których dźwięki otoczenia zagłuszały absolutnie wszystko). Równie istotna okazała się regulacja głośności za pomocą
pokrętła, bo o ile na PC da się ją dość szybko zmieniać, to już dostanie się do niej na konsoli zajmuje sporo czasu. Nie bez znaczenia jest też łatwość zmiany profili dźwięku, jeśli korzystacie ze
słuchawek do różnych celów.
Po rozegraniu kilku meczów w słuchawkach do grania nie ma sposobu, by wrócić do standardowych, o głośnikach nie wspominając. O ile podczas grania samemu różnica nie jest tak odczuwalna, to już podczas gry z żywym przeciwnikiem przewaga (bądź jej brak) jest wyraźna. H5
oraz H7 są niesamowicie wygodne, a ich brzmienie idealnie pasuje do rozgrywek sieciowych.
Czekam jedynie na rozwinięcie oprogramowania do DAC – ma olbrzymi potencjał, który obecnie pozostaje niewykorzystany.

pawelhac

Creative Sound BlasterX
H5 i H7
• Design: 5/6
• Jakość wykonania: 5/6
• Oprogramowanie: 4,5/6
• Wydajność: 5/6
Dane techniczne:
Plusy:
• bardzo wygodne
• szeroka przestrzeń
• duże możliwości konfiguracji
Minusy:
• mało opcji konfiguracji DAC
• sztywny kabel w modelu H7
Cena: H5 – około 400 PLN 		
		
H7 – około 600 PLN
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MECHANICZNA KLAWIATURA RAZERA

BO ERA POST PC TEŻ POTRZEBUJE KLAWIATUR

KAMIL DYRTKOWSKI

Razer to firma, która zaskakuje mnie swoimi nowymi urządzeniami. Jakiś czas temu
zaprezentowała ultracienką, mechaniczną klawiaturę do iPada Pro 12.9". Byłem bardzo
ciekaw, czy mistrz urządzeń peryferyjnych dla graczy zaliczy udany debiut w nowej
kategorii rynku. Sprawdź, co tym razem przygotowano dla Ciebie.
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Tworząc tego typu klawiaturę, inżynierowie firmy Razer wyraźnie wzięli sobie do serca
hasło „ery Post PC”. Firma znana z produkcji słuchawek, klawiatur i myszek dla graczy po raz
kolejny pokazała, że potrafi stworzyć produkt, który ma szansę walczyć o miano jednego
z najlepszych w innym segmencie. Przyglądając się urządzeniu, można wnioskować, że
wygląd został zaprojektowany tak, aby w połączeniu z iPadem Pro stworzyć z niego zamiennik komputera. Jest to pierwsza klawiatura mechaniczna tej firmy przeznaczona do iPada
i dlatego jestem pod wrażeniem, że od razu stworzono produkt wykorzystujący tak dokładnie zminiaturyzowane podzespoły.
Porównałem wysokość urządzenia z nowym, 12-calowym MacBookiem Apple, którego wysokość
wynosi 0,35–1,31 cm. Okazuje się, że w przypadku klawiatury ten parametr to 2,3 cm, lecz poza
samym urządzeniem mamy tutaj do czynienia z trwałym casem, który chroni iPada Pro przed
uszkodzeniami. Waga jest nieco różna: MacBook – 0,92 kg, Razer Mechanical Keyboard – 0,98 kg +
waga iPada Pro.
Wizualnie klawiatura nosi na sobie charakterystyczne znamiona marki

Design został
zaprojektowany tak,
aby stworzyć z niego
zamiennik komputera.

Razer – matowa, czarna obudowa z odczepianym, poliwęglanowym
etui na iPada oraz z metalową (regulowaną bezstopniowo) podpórka
wspierającą ją podczas pisania. Płaszczyzna klawiatury w znacznym
stopniu przypomina tę znaną z MacBooków Pro i podłącza się ją standardowo przez Bluetooth. Czas pracy baterii jest szacowany na 10
godzin z podświetleniem (które ponownie nadaje klawiaturze charakterystycznego Macowskiego wyglądu) oraz na 600 godzin bez niego.
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Opracowana technologia tak niskiego typu przełącznika mechanicznego klawiszy otwiera
zupełnie nowe możliwości tworzenia niskoprofilowych klawiatur. Fakt siły nacisku wynoszącej
70 g (więcej niż szereg tradycyjnych klawiatur mechanicznych) sprawia, że wrażenie z pisania jest
specyficznym doznaniem. Ponadto każdy klawisz jest podświetlany aż w 20 stopniach regulacji.
Minusem klawiatury może być system ładowania wykorzystujący złącze micro USB, a nie typowe
dla urządzeń Apple złącze Lighting.
Co ważne, na marce Razer nigdy się nie zawiodłem, a każdy ich produkt jest stworzony z dużą
precyzją i starannością. Nawet jeśli firma wkracza na nowe rynki (tak było wcześniej w przypadku opaski sportowej NABU, głośników
Leviatan), to widać, że każdy z produktów
przeszedł wiele testów, aby spełnić wymagania klientów. Firma Razer kolejny raz udo-

Klawiatura Razer

wodniła, że na rynku akcesoriów jest potęgą,

Plusy:

która również na nowych frontach, jak równy

• Trwała konstrukcja

z równym, konkuruje z dotychczasowymi

• Jakość i technologia klawiszy

monopolistami.

• Długi czas pracy

dyr_k

• Bezstopniowa regulacja oparcia
• Design
Minusy:
• Ładowanie za pośrednictwem
micro USB
Cena: 799 PLN
Producent
Dostępne na razerzone.com
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MOPHIE JUICE PACK AIR
Z CHARGE FORCE

PAWEŁ HAĆ

Kable stają się powoli passé, producenci sprzętu audio przekonują się do Bluetooth,
a smartfony coraz częściej mogą też ładować się indukcyjnie. iPhone tego nie może. No,
chyba że ubierze się go w nowe Mophie.
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Wydawać by się mogło, że w kwestii zasilania smartfonów wymyślono już wszystko.
Dodatkowy akumulator ma być pojemny i dość szybko ładować telefon, a jeśli przy tym
dobrze wygląda i nie jest za duży, mamy produkt idealny. Przez długi czas Mophie było liderem – nie dość, że jako pierwsze zaczęło oferować wysokiej jakości obudowy z dodatkowym
akumulatorem (początkowe pasowały jeszcze do pierwszego iPhone’a), to ponadto przez lata utrzymywało swoją
pozycję przez rozsądny rozwój portfolio produktów, przeznaczonych jedynie dla topowych smartfonów. Tak jest
dotąd, firma nie poprzestaje bowiem na przetwarzaniu
wciąż tego samego rozwiązania, ale wprowadza nowe.
W momencie premiery iPhone’a 7 wiele osób zawiodło się
tym, że nie można go ładować bezprzewodowo, pomimo
to, że technologia ta pozwala robić to porównywalnie
szybko do ładowania przewodowego. Prawdopodobnie
właśnie dlatego Charge Force zrobiło na mnie takie wrażenie. Mophie wykorzystało standard Qi w swoich bateriach i ładowarkach, a dodatkowo opatrzyło te akcesoria
magnetycznym mocowaniem, tworząc swoje autorskie
rozwiązanie. Charge Force nie jest bowiem produktem czy
też ich rodziną, a jedynie dodatkiem zaimplementowanym
w już znanych pozycjach z portfolio firmy, takich jak Juice
Pack Air, który testowałem.
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Juice Pack Air nie zmienia się specjalnie z generacji na generację, tym razem również obyło
się bez rewolucji. Obudowa nakładana na telefon ma z tyłu cztery diody wskazujące stan
naładowania akumulatora oraz przycisk do podglądu tego stanu lub włączenia ładowania
telefonu. Na dole jest jedynie port micro USB, po bokach mamy też przyciski o doskonale
wyczuwalnym kliknięciu i otwór na przełącznik wyciszenia. Z tyłu jest jeszcze otwór na aparat. Obudowę podpina się na stałe do portu Lightning telefonu, co w przypadku iPhone’a 7
uniemożliwia korzystanie z jakichkolwiek przewodowych słuchawek, Mophie nie pełni
bowiem funkcji adaptera mini Jack i nie ma osobnego wyjścia. Dla mnie to nie problem,
ale zrozumiem tych, którzy przywykli do niezłej jakości dźwięku płynącego z EarPodsów.
Obudowa zasłania też głośnik i mikrofon na dole, ale ma tunele, które wyprowadzają dźwięk
na zewnątrz, brzmienie jest nieco inne, ale przy oglądaniu filmów wrażenie jest zdecydowanie lepsze, oba głośniki są bowiem zwrócone w stronę użytkownika (nie zapominajcie, że
drugim głośnikiem jest ten nad ekranem). Oprócz dostarczania energii Juice Pack pełni też
funkcję ochronną, nie dość, że zabezpiecza tył i boki, to ma też wystające ponad ekran krawędzie, by chronić go przed porysowaniem. Są one jednak wyższe tylko na górze i na dole,
po bokach znajdują się na równi z powierzchnią ekranu, nie utrudniają więc wykonywania
gestów od krawędzi.
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Dzięki Charge Force Juice Pack może być ładowany bezprzewodowo. W komplecie nie
dostajemy co prawda ładowarki w standardzie Qi (tylko kabel micro USB) i to posunięcie
wydaje mi się zrozumiałe. Są one bowiem całkiem tanie i stale zyskują na popularności, jest
więc spora szansa, że nabywca ma już taką w domu. Mophie oferuje też swoje ładowarki, nie
tylko zgodne ze standardem Qi, ale też z Charge Force, a więc z mocowaniem magnetycznym. Do testu dostałem płaską ładowarkę biurkową, ale Mophie oferuje też wersję samochodową (wpinaną do kratki nawiewu) i podstawkę na biurko, na której telefon umieszczony
jest w pionie. Wireless Base, czyli wspomniana podstawowa ładowarka, ma bardzo mocny
magnes, myślę więc, że samochodowa powinna bezpiecznie trzymać telefon nawet na nierównościach (nie było mi jednak dane tego sprawdzić). Ładowarka ma też diodę sygnalizującą ładowanie, od spodu pokryto ją natomiast gumą, by się nie przesuwała. Ładuje nie tylko
Mophie, ale i inne urządzenia wykorzystujące standard Qi. Mogłaby jedynie być trochę cięższa, bo gdy się podnosi z niej telefon, za każdym razem odrywa się ona od biurka.
Juice Pack Air ma pojemność 2525 mAh, czyli więcej niż bateria iPhone’a 7, która ma
1960 mAh. Z uwagi na to, że ładowanie baterii ma największą wydajność w przedziale od
20% do 80% pojemności, włączyłem Juice Packa, gdy wskaźnik baterii wskazał mi właśnie
20%. Naładowanie do pełna zajęło 1 godzinę i 45 minut (przy wyłączonym trybie oszczędzania energii), po czym Juice Pack był niemal całkowicie rozładowany. Ładowanie można
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wstrzymać, przytrzymując przycisk, ale wątpię, by w ciągu dnia, poza domem, ktokolwiek
decydowałby się na taki krok. Owszem, w ten sposób można zyskać kilka dodatkowych
procent naładowania (bo wydajność tego procesu przy niemal pełnym akumulatorze iPhone’a dramatycznie spada), będzie to opłacalne jednak tylko w ekstremalnych przypadkach.
Mophie skonstruowało Juice Packa w ten sposób, by najpierw ładowana była bateria iPhone’a, niezależnie od tego, czy zewnętrzny akumulator ma jeszcze energię, czy też nie. Dzięki
temu korzystanie z niego nie wpływa negatywnie na zużycie akumulatora smartfona. iPhone
z podpiętym Juice Packiem ładuje się przewodowo równie szybko, co bez niego. W przypadku korzystania z Charge Force jest trochę wolniej, aczkolwiek różnica jest zauważalna
(bezprzewodowo jest o około 20–25% wolniej). Sam Juice Pack ładuje się bezprzewodowo od
zera do pełna w czasie około 2,5 godziny – to niezły wynik, zważywszy na jego pojemność.
Cieszy mnie, gdy firmy podchodzą do swoich produktów z ogromną dbałością o detale i rozwijają je w rozsądny sposób. Portfolio Mophie zmienia się stosunkowo powoli, ale zawsze
zawiera naprawdę dopracowane akcesoria. Charge Force jest właśnie kwintesencją takiego
podejścia. Działa dokładnie tak, jak tego oczekuję, dając nie tylko dodatkową energię, ale też
rekompensując zwiększoną wagę i gabaryty dodatkowymi możliwościami. Z przyjemnością
ujrzałbym obudowę na telefon pozbawioną baterii (a więc lżejszą i cieńszą), za to wykorzystującą Charge Force.

pawelhac

Mophie Juice Pack Air
• Design: 5/6
• Jakość wykonania: 6/6
• Oprogramowanie: n/d
• Wydajność: 6/6
Plusy:
• szybkie ładowanie bezprzewodowe
• priorytet ładowania baterii smartfona
Minusy:

wyimek

• spore gabaryty
Cena: Juice Pack Air Charge Force
dla iPhone’a 7 – około 500 PLN
Dostępne w: iCorner.pl
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XIAOMI SMART PURIFIER

– JAK ŻYĆ KOMFORTOWO W ERZE SMOGU
ŚLĄZAK ANONIM
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W styczniu, z okazji mocnego wejścia w ekosystem
Android, podczas spotkania Dominik pokazał mi fantastyczną aplikację do sprawdzania jakości powietrza w Polsce – Kanarek Michała Tajcherta. Aplikacja
jest dostępna jedynie na Androida, wygląda bardzo
profesjonalnie i minimalistycznie, mimo że jest to
projekt prywatny. Program znajduje najbliższą naszej
lokalizacji stację, można również dodać ulubione do
listy. Dodatkowe funkcje to alarmy po przekroczeniu niebezpiecznych poziomów zanieczyszczenia
powietrza czy prognoza jakości powietrza na najbliższe trzy dni dla całej Polski. Stacje badania jakości powietrza pochodzą z rządowej agencji GIOŚ
(Generalny Inspektorat Ochrony Środowiska) oraz
z serwisu LookO2.com. Dane są przedstawiane za
pomocą słupków oraz wykresu historycznych poziomów z ostatnich 24 godz. po dotknięciu interesującego nas parametru. Najważniejszymi parametrami
są pozycje PM10 i PM2,5, czyli aerozole atmosferyczne (pył zawieszony) o średnicy nie większej niż
2,5 lub 10 μm, który zdaniem Światowej Organizacji
Zdrowia jest najbardziej szkodliwy dla zdrowia człowieka spośród innych zanieczyszczeń atmosferycznych (za Wikipedią).
Początkowy zachwyt stroną graficzną aplikacji
i zbieranymi przez nią danymi szybko przerodził
się w przerażenie, gdy wróciłem do domu na Śląsk.
Jak się obserwuje odczyty, które pną się w górę,
przekraczając dopuszczalny poziom o 150%, 400%,
900%, 1200%?
Tak, w styczniu i lutym takie poziomy cząstek zawieszonych PM2,5 występowały nocami przy bezwietrznej pogodzie. Nie tylko na Śląsku. Padło noworoczne
postanowienie biegania wieczornego. Z tym pozio-
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mem nowej wiedzy to czyste samobójstwo na własne życzenie. Nie natychmiastowe, ale rozciągnięte w czasie, nieuleczalne, ciche zabójstwo. A tu jeszcze dzieci, dwójka, najwspanialszych na
świecie. Jak je ochronić, kiedy okna i drzwi nie są przeszkodą? Trzeba było coś dla bezpieczeństwa całej rodziny nabyć. Z racji zainteresowań powinno być gotowe na Smart Home, z kontrolą
zdalną i lokalną. Wybór padł na Xiaomi Smart Mi Air Purifier II.
Zamówienie, oczekiwanie na przesyłkę, pokrycie należności celno-podatkowych i jest w domu.
Urządzenie zostało naprawdę pięknie wykonane. Biały kolor jest chropowaty, plastik gruby
i miękki, forma małego słupka wysokości około 50 cm, podstawa kwadratu 24 cm z mocno
zaokrąglonymi bokami. Góra z ciemnoszarego tworzywa ukształtowana w okrągły otwór wypychanego powietrza powinna lepiej maskować osiadające na urządzeniu zanieczyszczenia. Na
dole urządzenia podczas jego pracy znajduje się kolorowa dioda LED informująca o pracy i aktualnej jakości powietrza. Mniej więcej do 2/3 wysokości oczyszczacza wszystkie cztery powierzchnie boczne są w dziurkowane. Przez nie zasysane jest powietrze do cylindrycznego filtra
przypominającego taki z samochodów ciężarowych. Filtr klasy HEPA, trójwarstwowy, z powłoką
z aktywnym węglem. Występuje w trzech wersjach: ekonomicznej (niebieski), zaawansowanej
(zielony) i antybakteryjnej (fioletowy). Wszystkie potrafią wyłapać i zatrzymać do 99,9% cząstek
PM2,5 lub większych. Zalecany czas pracy filtra to okres od 3 do 6 miesięcy.
Oczyszczacz Xiaomi Air Purifier II jest dostosowany do oczyszczania powierzchni do 40 m2. Na
górnej podstawie znajduje się przycisk zmiany trybu pracy urządzenia: AUTO, Noc, Ustalony.
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Dłuższe przytrzymanie trybu Ustalonego pozwala na załączenie
maksymalnie wydajnej pracy. Oczyszczacz pozwoli nam wtedy
na oczyszczanie do 330 m3 powietrza na godzinę, a w dodatkowym trybie TURBO dostępnym z aplikacji nawet na 388 m3/h
(pow. 46,6 m2 mieszkania). Z tyłu urządzenia znajduje się dodatkowy przycisk do konfiguracji/załączania łączności Wi-Fi, czujnik
badający jakość powietrza oraz klapka instalacji filtra HEPA.
Najważniejszym elementem systemu jest aplikacja. Xiaomi,
produkujące dość rozbudowany krąg urządzeń inteligentnych,
wszystkie je integruje w Mi Home dostępnej na platformy iOS
i Android. Tam też mój oczyszczacz został szybko znaleziony.
Instalacja nie przebiegła bezproblemowo, bo urządzenie nie
chciało się połączyć z moją siecią 5 GHz, a ukrytej 2,4 GHz nie
można było wpisać. Musiałem zatem uczynić ją widoczną, by
podłączyć do niej oczyszczacz. Pierwsza konfiguracja przyniosła od razu aktualizację oprogramowania. Proszę pamiętać, że
jest to urządzenie bez oficjalnego kanału sprzedaży w Europie.
Aplikacja ma różne stopnie zaawansowania w zależności od
wybranego regionu pracy. By uzyskać najwięcej możliwości, sugeruję wybranie regionu Mainland China oraz języka
angielskiego.
Podstawowy ekran Xiaomi Purifier przedstawia cztery przyciski
sterujące oraz obrazowe przedstawienie pracy za pomocą wirującej elipsy, do której lgną zanieczyszczenia. Wewnątrz elipsy znajdziemy wskazania czujnika PM2,5 oraz procentowy stan czystości
aktualnego filtra. Pociągnięcie ekranu do góry ujawni dodatkowe
odczyty temperatury, wilgotności, jakości powietrza i komfortu
oraz orientacyjnej daty zalecanej zmiany filtra i lokalizacji urządzenia. Wszystkie dane przedstawione prostym krojem czcionki
na zielonym tle. Tło zmienia się na ciemnofioletowe w trybie nocnym. Wtedy urządzenie pracuje na najniższej możliwej prędkości. Poziom hałasu (a właściwie jego brak) umożliwia normalne
spanie w jego pobliżu. Ten sam najcichszy tryb pracy występuje,
gdy czujnik wykryje poniżej 30 m/m3 cząstek PM2,5. W tym try-
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bie urządzenie pobiera tylko 2,7 W energii. Po przekroczeniu tego poziomu praca jest już słyszalna, ale
nadal cicha, a zużycie energii wzrasta do 4 W. Podczas
sprzątania mieszkania za pomocą odkurzacza udało
mi się wprowadzić oczyszczacz w stan bardzo złej
jakości powietrza (poziom ok. 150 PM2,5). Wtedy
dioda informacyjna zmieniła kolor na pomarańczowy,
a obroty wiatraka wyciągającego powietrze podniosły zużycie do 40 W. Sytuacja takiej wzmożonej
aktywności trwała ok. 6–8 minut, po czym oczyszczacz powrócił do normalnej cichej pracy.
Aplikacja ma dużo zaawansowanych funkcji umożliwiających głęboką indywidualizację, jak na przykład
poziom jasności diody aktywności, blokada sterowania lokalnego (zabawy dzieci w suszenie włosów na
początku były nagminne), czy możliwość podzielenia
się urządzeniem z innym użytkownikiem (tryb tylko
widoku lub pełnej kontroli), harmonogram pracy
w ciągu dnia. Ciekawa jest również funkcja uczenia się, która analizuje, kiedy wyłączamy oczyszczacz i proponuje robienie tego automatycznie.
Możliwe jest również inteligentne połączenie zachowania z innymi czujnikami naszego inteligentnego domu Xiaomi, jak czujnik otwartego okna (wyłączenie oczyszczacza) lub czujnik obecności (załączenie/wyłączenie).
Xiaomi Smart Purifier II, który gości w moim domu już ponad sześć tygodni, nie daje mi namacalnego dowodu zmiany jakości naszego życia, ale pozwala mi sądzić, że to bezpieczeństwo
wzrosło i jest kontrolowane przez wyspecjalizowane do tego urządzenie. Nie znalazłem lepszego rozwiązania z tak zaawansowaną integracją programową na tym poziomie cenowym.
Pamiętajmy też, że stworzyli je Chińczycy, którzy walczą z jeszcze większymi problemami jakościowymi powietrza u siebie. Walczą, jak widać aktywnie na wielu frontach, w przeciwieństwie
do naszych, miłościwie nam panujących Ludzkich Panów…
Oczyszczacze Xiaomi Smart Purifier II będzie można już w kwietniu zakupić w sklepie internetowym CSOP (sklep.csop.pl) w cenie około 900 złotych w kąciku interesujących rozwiązań Xiaomi
do naszego domu.
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WYSYP NOWYCH
TELEWIZORÓW OD PHILIPSA

PAWEŁ OKOPIEŃ

Słoneczny Madryt był miejscem, w którym Philips prezentował swoje najnowsze telewizory.
Nie ma tu mowy o ekranach powodujących opad szczęki, są jednak świetne produkty dla
przeciętnego użytkownika. To po prostu telewizory stworzone z myślą o telewizji.
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Na CES 2017 producenci licytowali się na jakość obrazu. W tej chwili możemy mówić o dopracowywaniu perfekcyjnego telewizora. Topowe ekrany naprawdę osiągnęły poziom bliski ideału
i różnią się detalami. Trudno będzie w najbliższych latach o zaprezentowanie przełomowych
rozwiązań, jeśli chodzi o jakość obrazu. Mamy fantastyczną czerń, świetny kontrast, bardzo
dobre odwzorowanie poszerzonej palety kolorów, wsparcie dla HDR i w niektórych modelach
absolutnie wysoką jasność. Samsung ze swoją technologią Quantum Dot w ekranach QLED
konkuruje z LG oferującym ekrany OLED. Sony i Panasonic również za swoje topowe odbiorniki wybrali telewizory OLED bazujące na matrycy stworzonej przez LG Display. Nie inaczej jest
z Philipsem, ale ten jasno zapowiedział, że kropka kwantowa będzie gościć również u nich.
Marka Philips w przypadku telewizorów należy do chińskiego TPV, cały czas nad rozwojem telewizorów pracuje się jednak w Belgii i Holandii, natomiast produkcja odbywa się
w Gorzowie Wielkopolskim. Polityka firmy jest jasna – dostarczyć świetny produkt, spełniający
potrzeby widza, w przystępnej cenie. Dzięki takim założeniom w ofercie Philipsa nie widzimy
telewizorów za 20–30 tysięcy złotych. Najdroższy będzie świeżo zaprezentowany OLED
POS9002 o przekątnej 55 cali. Jego cena nie powinna jednak przekroczyć 15 tysięcy złotych,
co czyni go jednym z najtańszych ekranów OLED 4K na rynku. Od modeli LG różni go system
Android TV, procesor obrazu P5 oraz podświetlanie Ambilight.
To właśnie Ambilight jest tym, co rzuca się w oczy przy wielu modelach telewizorów Philips.
Diody zamontowane z tyłu ekranu potęgują wrażenia, a patent na to rozwiązanie będzie
w rękach Philipsa przynajmniej jeszcze do 2022 roku. Jest to świetny element designerski. Na
szczęście niezarezerwowany jedynie dla topowych modeli. Znajdziemy go także w tańszych
telewizorach, nawet za nieco ponad 2 tysiące złotych.
Oprócz telewizora OLED wśród topowych modeli Philips zaprezentował prototyp ekranu
Quantum Dot. Technologii, za którą teraz odpowiada Samsung. Philips w swojej ofercie
godzi więc koreańskich konkurentów, oferując rozwiązania obu. Niestety w telewizorach LCD,
które tej wiosny wejdą do sprzedaży, zastosowano matryce IPS. Oznacza to słabszą czerń,
którą rekompensować nam mają szerokie kąty widzenia. Nowe telewizory mają też stosunkowo niską jasność, mimo wsparcia dla HDR we wszystkich ekranach 4K, nie uświadczymy
tam prawidłowych efektów, a jedynie przedsmak tego, co czeka nas w topowych ekranach
konkurencji.
Założenia Philipsa się sprawdzają i po komplikacjach w minionych latach firma wreszcie
wychodzi na prostą, praktycznie co miesiąc zwiększając swoje udziały w europejskim rynku
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telewizorów. Po prostu nie każdy potrzebuje mieć flagowy telewizor, większość szuka czegoś
przystępnego cenowo. Tutaj Philips bije na głowę ofertę LG, drogiego Sony oraz chińskich producentów. Jeśli jeszcze w Android TV pojawi się więcej natywnych aplikacji z Polski, będzie
to propozycja bardzo ciekawa. Dobre wykonanie, ciekawy design, Ambilight, Android TV, no
i wreszcie przystępna cena.
Na jakie modele warto zwrócić uwagę? Jeśli szukamy telewizora na działkę, to Philips ma
w zanadrzu 22-calowy model PFS4232/12 z obsługą napięcia 12 V i możliwością podpięcia
pod złącze samochodowej zapalniczki. Świetnie prezentuje się seria 6000, czyli modele 4K
PUS6262, PUS6162, PUS6412, PUS6482 oraz model FullHD 6402. Najciekawszym modelem jest
natomiast PUS7502 dostępnym w rozmiarach 49, 55 i 65 cali. To będzie bardzo przyzwoity telewizor, który jako jedyny w ofercie posiadać będzie matrycę 120 Hz.
Philips wytycza swoją własną ścieżkę. To droga, która pozwala czerpać odpowiednie profity
z rynku. Oczywiście fani jakości obrazu oczekują topowych modeli, te najlepsze ekrany wyrabiają też opinię o marce. Nie można powiedzieć, że takich w ofercie Philipsa brakuje. Dopiero
co mieliśmy innowacyjnego AmbiLuxa, jest telewizor OLED, a na targach IFA w Berlinie
zapewne kolejne nowości.
Szukając porad odnośnie do nowego telewizora, zajrzyjcie na iMagazine.pl. Tam na bieżąco
informuję o wszystkim, co dzieje się w świecie RTV.

paweloko
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TELEWIZORY SAMSUNG QLED
PO PROSTU 3 RAZY Q

PAWEŁ OKOPIEŃ

Tegoroczne flagowe telewizory firmy Samsung noszą nazwę QLED i wyróżniają się jakością
obrazu, designem oraz funkcjami Smart TV. Skąd jednak jest ta literka Q w nazwie? Dlaczego
możemy mówić o nowej jakości obrazu? Poznajcie magię Quantum Dot.
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QLED to nic innego jak skrót od Quantum Dot LED TV, czyli telewizor LCD z podświetlaniem LED, wykorzystującym technologię kropek kwantowych. Brzmi
skomplikowanie? Wcale takie nie jest, choć czuć fizykę na odległość.
Kropki kwantowe odkryto już pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku,
do pierwszych ekranów trafiły pięć lat temu. W telewizorach Samsunga są również obecne od trzech lat, na początku używano nazwy nanokryształy, a teraz
w ekranach QLED mamy do czynienia z ich kolejną generacją.
Czym jednak są te kwantowe kropki i dlaczego są takie ważne? Te kropki to właśnie drobniusieńkie kawałki kryształów, mające wielkość zaledwie kilku nanometrów. W zależności od wielkości i składu po wzbudzeniu świecą one na różne
kolory. W telewizorach QLED stosuje się kropki czerwone i zielone. Natomiast
diody w telewizorze świecą na kolor niebieski. Efektem jest szeroka paleta kolorów. Telewizory Q9, Q8 i Q7 odzwierciedlają prawie 100% przestrzeni kolorów DCIP3. Co więcej, najnowsze telewizory Samsunga jako pierwsze na rynku oddają
100% natężenia kolorów, co oznacza, że są w stanie wyświetlić wszystkie kolory
na każdym poziomie jasności. W praktyce gwarantuje to bardzo realistyczny
obraz i widoczność nawet najbardziej subtelnych szczegółów. Do tego dodajmy
jasność w trybie HDR dochodzącą nawet do 2000 nitów, by mówić o przełomowej i fantastycznej jakości obrazu nieosiągalnej dla innych dostępnych w tej chwili
technologii wyświetlania obrazu.
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Inżynierowie Samsunga pracowali w ostatnich latach jednak nie tylko nad lepszym
odwzorowaniem kolorów czy wyższą jasnością. Istotnym elementem podczas filmowych seansów z rodziną są też kąty widzenia. Te również udało się znacząco
poprawić, a było to zawsze uważane za dużą wadę telewizorów LCD z matrycą VA.
To kolejny element, który sprawia, że telewizory QLED stają się jeszcze lepsze od
ekranów do tej pory w sprzedaży.

Fantastyczny obraz to jedno, bez odpowiedniego opakowania nie byłby on jednak wart uwagi. Dlatego Samsung, tworząc nowe telewizory QLED, na równi
z wysoką jakością obrazu stawia design oraz rozbudowane funkcje Smart TV.
Nowoczesne wzornictwo to wizytówka telewizorów QLED. Konstrukcja jest niemal bezramkowa, zastosowano solidne materiały i pięknie wykończono tylną
ścianę telewizora. Producent oferuje różne opcje montażu. Oprócz stylowej podstawy dostępnej w zestawie można dokupić podstawy Gravity Stand oraz Studio
Stand, a także uchwyt pozwalający powiesić telewizor płasko przy samej ścianie.
Fantastyczną, unikalną funkcją jest Invisible Connection, czyli cienki, niemal niewidoczny przewód optyczny, który łączy telewizor z pozostałymi urządzeniami.
Dzięki takim detalom telewizor będzie pasował do każdego wnętrza.
Kolejną kwestią są funkcje Smart. Już wcześniej Samsung był liderem rozwiązań Smart TV i w roku 2016 doprowadził interfejs Smart Hub niemal do perfek-
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cji. W telewizorach QLED wszystko działa jeszcze szybciej, interfejs został nieco
rozbudowany, wprowadzono opcję dostosowania go, na przykład zmieniania na
ciemny kolor. Nowy jest też pilot, świetnie wykończony i o bardzo minimalistycznej konstrukcji, co jednak nie odbija się na możliwościach. To naprawdę jedyny
pilot, jaki musimy mieć w salonie, by kontrolować wszystkie multimedialne urządzenia. Wsparciem dla całości jest aplikacja Smart View, dostępna nie tylko na telefonach Samsung Galaxy, ale też innych smartfonach z Androidem i iOS. Dzięki niej
łatwo przełączymy się pomiędzy aplikacjami i wybierzemy interesujące nas treści.
Interfejs Smart View jest zbliżony wyglądem do Smart Huba.
Telewizory Samsung QLED to nowa jakość – obrazu, wzornictwa oraz funkcji Smart. I to właśnie te 3 razy Q z tytułu. W całości dają fantastyczny efekt.
Zachwycaliśmy się nimi już w Las Vegas, a także podczas uroczystej polskiej premiery. W pierwszych dniach kwietnia telewizory te trafią do sprzedaży. Do wyboru
są modele Q7F (płaski ekran), Q7C (zakrzywiony ekran), Q8 z zakrzywionym ekranem oraz Q9 z płaskim ekranem. Telewizory będą dostępne w różnych rozmiarach, od 49 do aż 88 cali.

paweloko
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MÓJ PODRÓŻNICZY
SETUP NA 2017 ROK
WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Przez ostatni rok walczyłem, żeby całkowicie zmienić swój podróżniczy setup, z czym
wiązały się też zmiany w moim głównym setupie, fotograficznym setupie, o którym pisałem
w poprzednim wydaniu iMagazine (3/2017).
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iPad Pro 12,9" lub MacBook Pro 13,3" (late 2016)
Podczas podróży istotna dla mnie jest waga. Każdy gram jest dla mnie na wagę złota, starałem się więc maksymalnie ograniczyć wagę tam, gdzie się dało. Jadąc w podróż, zależnie od
czasu jej trwania, zawsze zabieram ze sobą iPada Pro 12,9" lub MacBooka Pro 13,3". Krótsze
podróże odbywam z tym pierwszym, dłuższe – z tym drugim. Jeśli nie przewiduję konieczności obróbki zdjęć – korzystam z Adobe Lightroom – to decyduję się na iPada, a jeśli chcę
mieć zdjęcia obrobione na bieżąco, to biorę MacBooka Pro.
Zdecydowałem się wymienić swojego MacBooka Pro 13" (mid 2014) na najnowszy model
(late 2016) z dwóch powodów. Nowy jest lżejszy, co ma swoje wady w czasie pracy na baterii,
ale i ma ekran Display P3, który pozwala mi precyzyjniej określić, jak finalnie zdjęcie będzie
wyglądało. Niestety, w modelu z 2014 roku łapałem się na tym, że po powrocie prawie w każdym zdjęciu wprowadzałem dodatkowe poprawki i korekty, bo zdjęcia nie wyglądały tak, jak
tego oczekiwałem – dzisiaj już nie mam tego problemu.

Sony A7R II, obiektywy i akcesoria
Jak już wspominałem, przesiadłem się z Nikona D700 na Fuji X100T, a teraz na Sony Alpha
A7R II. Do kompletu mam dzisiaj dwa obiektywy i nie przewiduję w tej chwili zakupu kolej-
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nych. Mój „standard” to Sony
FE 28 mm f/2, a krótkim tele
pozostaje Zeiss sprzed wielu lat
– ZF 100 mm f/2 Makro-Planar
T*. Zeiss ma bagnet Nikona,
więc musiałem zastosować
przejściówkę – wyjątkowego
dla mnie i bardzo drogiego
Novoflexa NEX/NIK.

Do kompletu mam jeszcze filtr szary Hoya
NDx400 49 mm HMC, pilot JJC RM-DR1 do
sterowania aparatem oraz pokrowiec JJC
OC-F2BK, który co prawda nie jest przewidziany dla mojego Sony, ale go mieści
razem z FE 28 mm. Kolejnym dodatkiem
jest neoprenowy pokrowiec od JJC dla
Zeissa. Na deszczowe dni wyposażyłem
się też w Peak Design Shell w rozmiarze S
(a może M, ale ten dla A7R II w razie czego),
chociaż na ostatni wyjazd nie brałem go ze
sobą, a fabryczny, tragiczny pasek na szyję
Sony zamieniłem na ręcznie wykonany

134

/ SPRZĘT / Mój podróżniczy setup na 2017 rok

Camera Strap Ethnic 1327, podbity zamszem. Powody tej decyzji są dwa. Po pierwsze, jest to
najwygodniejszy pasek, jaki w życiu miałem, a po drugie, mam nadzieję, że nikt nie pomyśli,
że ktokolwiek zapiąłby taki pasek do A7R II, czym mam nadzieję zniechęcić złodziei.

GPS data logger
Przez ostatnie 8 lat korzystam z AMOD AGL3080 i nadal nie widzę powodu do zmiany tego
GPS data loggera. Trzymam go przy pasku lub w torbie, a on zapisuje co kilka sekund moją
pozycję, dzięki czemu mogę potem przypisać współrzędne GPS do zdjęć, które potem są
wykorzystywane między innymi przez Zdjęcia dla macOS i iOS. Jako że jest napędzany
za pomocą trzech baterii AAA, to dokupiłem kilka lat temu akumulatorki Eneloop, które
zapewniają mu wystarczająco energii na 15–20 godzin pracy, a w razie czego zawsze, wszędzie na świecie, ktoś mi sprzeda komplet baterii, dzięki czemu nie muszę szukać gniazdka
do ich naładowania. AGL3080 nie wymaga też żadnego dodatkowego software’u, aby
pobrać z niego zapisane trasy – wystarczy podłączyć go przez port USB do jakiegokolwiek
komputera, który pokaże go jako pendrive’a. To spora zaleta z mojego punktu widzenia,
szczególnie że data loggery rzadko kiedy wspierają macOS.
AMOD AGL3080 zapisuje trasy w formacie NMEA 0183 Sentences, które następnie tłumaczę
za pomocą darmowego GPSBabelFE na format GPX, który wrzucam do Lightrooma.

GoPro Hero 3
Jeśli planuję nurkować lub snorklować – rzadko się to zdarza niestety – to biorę ze sobą swojego GoPro z podwodną obudową.
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Statywy
Mam teraz trzy statywy, ale korzystam tylko z dwóch. Cullmann Concept ONE
622T jest idealny do podróżowania, bo mieści się bez problemów w kabinówce,
a przy okazji jest zaskakująco stabilny i bardzo lekki. Osobom o zasobniejszych
portfelach polecam model karbonowy – oszczędza dodatkowe 100 gramów i ma
potencjalnie większą odporność na drgania. Dodatkowo zabieram ze sobą Joby
GorillaPod do bagażu podręcznego – a nuż się przyda.

Torby i plecaki
Wszystkie te sprzęty trzymam w jednym plecaku, który zawsze jest na moich plecach lub w pobliżu. Teraz korzystam z Thule Crossover Backpack 25L i Booq Booq
Python Mirrorless Camera Bag. Do Booq Booqa wkładam A7R II z podpiętym
Sony FE 28 mm (we wspominanym pokrowcu JJC) i Zeissa ZF 100 mm f/2 (również
w pokrowcu JJC). Do kieszonek dodatkowo mieszczę GPS data loggera, zapasowe karty pamięci i drugą baterię (Sony A7R II sprzedawany jest z dwoma). Na
spodzie plecaka Thule zawsze ląduje GoPro i Joby GorillaPod, a na nie wkładam
Booq Booqa, który idealnie się tam mieści i dodatkowo zabezpiecza sprzęt przed
uszkodzeniami. W kieszeni na laptopa ląduje MacBook Pro lub iPad Pro 12,9", a do
kieszeni na iPada (maksymalnie 9,7") wkładam swojego Kindle Voyage – zawsze
sporo czytam w podróży.
Do pozostałych kieszeni plecaka Thule wkładam
wszelkie potrzebne kable, AirPods oraz iPhone’a 7
Plus. Często trafiają tam też klucze do mieszkania,
portfel i inne, podobne rzeczy.

Ładowarki
Naturalnie potrzebuję ze sobą zabierać sporo różnych ładowarek, chociaż ostatnio poczyniłem starania, aby to ograniczyć.
Najważniejszą jest OneAdaptr Twist+ World
Charging Station, do której podpinam ładowarkę
od MacBooka Pro lub iPada. Ten zestaw zasila
mi wtedy wspomniane komputery oraz cztery
dodatkowe urządzenia po USB – Nexusa 6, Apple
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Watcha, iPhone’a oraz GoPro. Twist+ posiada obrotowy pierścień, który powoduje, że wspiera każdy standard gniazdka elektrycznego na świecie, co niweluje
konieczność wożenia ze sobą wielu przejściówek (ale zawsze i tak biorę kilka takowych do walizki, w razie czego).
Do walizki również trafia ładowarka do akumulatorów Sony, przeznaczona do
aparatu. Tam też wrzucam ładowarkę, która potrafi naładować cztery paluszki
AA lub AAA – ta służy mi do ładowania Eneloopów przeznaczonych do
AMOD-a AGL-3080.

Akcesoria i przejściówki
Nie mogło oczywiście zabraknąć dwóch bardzo ważnych elementów dla każdego
posiadacza MacBooka Pro z late 2016, wyposażonego w porty USB-C. Po pierwsze,
zawsze do torby wrzucam czytnik SanDisk Extreme Pro SD UHS-II z interfejsem
USB-C oraz przejściówkę z USB-A na USB-C. Korzystałem z niej tylko i wyłącznie
do podłączania AMOD-a do MacBooka Pro, ale tylko dlatego, że jeszcze nie kupiłem kabla z mini USB na USB-C – wszystkie dostępne, które widziałem, są długości 1 metra, a ja szukam czegoś krótszego. Jak już nabędę odpowiedni przewód,
to przejściówka stanie się zbędna.
Na wyjazdy zawsze zbieram ze sobą też kilka kart SD i microSD. Obecnie są to:
• SanDisk Extreme Pro UHS-I 64 GB (x1) do A7R II,
• SanDisk Extreme Pro UHS-I 32 GB (x2) jako zapas do A7R II,
• SanDisk Extreme microSD UHS-I 32 GB (x1) do GoPro.

Kable
Nie mogło się też niestety obyć bez kabli. W plecaku lub walizce wożę ze sobą
następujące kable:
• do indukcyjnego ładowania Apple Watcha,
• USB-A do Lightning, do iPhone’a,
• USB-C do Lightning, do iPada Pro,
• USB-C do USB-C, do MacBooka Pro,
• USB-A do mini USB, do ładowania GoPro i podłączania AMOD-a AGO3080 do
komputera,
• USB-A do micro USB, do ładowania Nexusa 6,
• zasilający do ładowarki Sony.
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Inne
Na deser pozostają jeszcze cztery niezbędne akcesoria, trochę bardziej analogowe niż powyższe. Zawsze biorę
ze sobą ściereczkę do czyszczenia
ekranu MacBooka Pro, dwie ściereczki
do czyszczenia obiektywów, notatnik
Field Notes Expedition oraz najzwyklejsze długopisy BIC.

W przyszłości
Chciałbym, aby OneAdaptr wkrótce wypuścił model z portami USB-C zamiast USB-A, abym
mógł całkowicie przesiąść się na ten nowszy standard. Brakuje mi też sensownej rączki do
GoPro, która pozwoliłaby mi je dalej odsunąć od siebie podczas nurkowania. Poza tymi
drobnostkami nie mam już innych potrzeb i powyższy setup wyjątkowo dobrze się sprawdził przez ostatnie trzy tygodnie, które spędziłem na czterech różnych wyspach, pięciu różnych lotniskach i trzech różnych łodziach.

morid1n
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MERCEDES A 220 4MATIC

SPORTOWY HATCHBACK

JAN URBANOWICZ, ZDJĘCIA: KRZYSZTOF KOTKOWICZ

Mercedes to zdecydowanie marka premium. Wsiadając do aut ze znaczkiem
trójramiennej gwiazdy, czujemy jakość i zapach wydanych pieniędzy – nie zawsze
można powiedzieć, że to pieniądze dobrze wydane, ale w przypadku modelu A nie
mamy raczej czego żałować.
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Aktualnie produkowana jest trzecia generacja klasy A. Pierwsze dwie odsłony były typowymi autkami miejskimi, które nigdy mnie szczególnie nie zachwycały. Miałem wrażenie,
że marka stworzyła ten model tylko po to, by bogaci ludzie mieli czym jeździć na zakupy.
To się jednak zmieniło w 2012 roku, kiedy wyszła kolejna generacja modelu o kodzie
fabrycznym W176. Auto przeszło całkowitą przemianę i w końcu zaczęło wyglądać jak
samochód, którym chciałbym jeździć – nie tylko na zakupy, ale również w trasę i nie wstydziłbym się nim zajechać pod dom dziewczyny, którą zabieram na randkę. Powstało auto
z charakterem i nie trzeba się już było go wstydzić.
W 2015 roku model przeszedł delikatny facelifting. Zmiany są przede wszystkim kosmetyczne
i dość drobne – nowy grill i przednie reflektory, w których znajdziemy teraz diodowe reflektory LED High Performance. Wnętrze auta zmieniło się również delikatnie i tylko wprawne oko
wyłapie różnice. Sam osobiście nie znałem zbyt
dobrze wersji sprzed liftingu, środek auta nie był

Wnętrze auta zmieniło się również
delikatnie i tylko wprawne oko
wyłapie różnice.

więc dla mnie świeży i nie miałem porównania
z tym, co było w poprzedniej odsłonie.
Testowany egzemplarz od razu rzucił mi się
w oczy, gdyż był ubrany w czerwony lakier
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o wdzięcznej nazwie Czerwień Jupitera. Od
jakiegoś czasu uważam, że ten lakier Mercedesa
jest piękny, a większość nowych modeli marki
wygląda w nim zjawiskowo. Nie inaczej jest
w przypadku klasy A. Dopełnieniem tego jest
pakiet AMG, który zarówno z zewnątrz, jak
i w środku nadaje autu charakteru sportowego
i sprawia, że trudno od niego oderwać wzrok.
Czarne 18-calowe felgi z niskim profilem opony,
czarne lusterka boczne, brak oznakowania na
klapie bagażnika – od razu widać, że to nie jest
zwykła wersja tego auta. Oczywiście nie jest to
samochód w 100% sportowy, ale spotykając go
na światłach, należy spodziewać się czegoś więcej niż tylko miejskiej zabawki. Pakiet AMG to
również wnętrze. Wyprofilowana, ścięta na dole
kierownica świetnie leży w dłoniach, zapewniając
doskonałe wrażenia podczas prowadzenia. Lekko
kubełkowe fotele ze zintegrowanymi zagłówkami
są wygodne i dobrze trzymają podczas wchodzenia w zakręty, a przy tym prezentują się wprost
rewelacyjnie. Podobnie jak cała tapicerka Red Cut
– czarna, obszyta czerwoną nicią. Moim ulubionym elementem były jednak zegary, które miały
czarne tło z delikatną fakturą oraz czerwone „zwisające” wskazówki. Podczas jazdy patrzenie na nie
sprawiało mi jakiś rodzaj frajdy.
Opisywany egzemplarz chował pod maską
2-litrowy silnik benzynowy o mocy 184 koni
mechanicznych. Do dyspozycji posiadał on napęd
4Matic oraz 7-stopniową automatyczną skrzynię biegów. Czy będzie niesamowitym odkryciem, jeśli napiszę, że jeździło się tym naprawdę
dobrze? Auto rozpędza się od 0 do 100 km/h
w 6,9 sekundy, co jest wynikiem wystarczającym
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na przemieszczanie się po mieście oraz sprawne
wyprzedzanie w trasie. Układ kierowniczy
Mercedesa A 220 jest precyzyjny i sprawia, że kierowanie pojazdem jest właściwie bezproblemowe
– bardzo mało tu podsterowności i samochód
jeździ praktycznie tak, jak chcemy. Jako że jest
to pojazd stosunkowo mały, ale ze sporą mocą,
czułem się nim jak sportowym aucie. Można mu
chyba dzięki temu nadać miano hot hatcha, czyli
szybkiego i zwinnego hatchbacka.
Możemy wybrać jeden z czterech trybów jazdy
Dynamic Select. Do dyspozycji mamy tryby ECO,
Comfort, Sport i Individual. Nazwy mówią właściwie same za siebie. Pierwszy to jazda ekologiczna,
w której czasie silnik pracuje głównie na niskich
obrotach, zawieszenie jest dość miękkie, a klimatyzacja oszczędna. Tryb Comfort jest przeznaczony
głównie do codziennej jazdy i, mówiąc szczerze,
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w pełni wystarcza. Możemy dzięki niemu sprawnie przemieszczać się po mieście, ale również pod prawą nogą
mamy łatwy dostęp do mocy drzemiącej pod maską auta.
Sport – jak nietrudno się domyślić – to twardsze zawieszenie, jeszcze bardziej precyzyjny układ kierowniczy
i silnik pracujący na wyższych obrotach. Oczywiście tryb
ten daje również największą frajdę i uśmiech na facjacie.
Zdecydowanie wart polecenia. Ostatni tryb, Individual,
to już nasze własne ustawienia poszczególnych elementów. Sam nie widzę wielkiej potrzeby ustawiania go, gdyż
według mnie pozostałe fabryczne tryby sprawdzają się
w swoich przeznaczeniach. Na dodatek ich zmiana w trakcie
jazdy jest łatwa i szybka, dlatego możemy z nich skorzystać
w odpowiednim według nas momencie.
Mercedes to również wygoda i tu nie mogło tego zabraknąć. Pod tym hasłem kryje się również dostęp do różnych
„bajerów” pozwalających nam jeszcze bardziej cieszyć
się z jazdy tym autem. Mam tu na myśli między innymi
elektrycznie sterowany fotel kierowcy wraz z pamięcią
ustawień – możemy go odpowiednio ustawić do naszych
potrzeb, dzięki czemu pozycja za kierownicą jest bardzo wygodna. Znajdziemy tu również 8-calowy ekran
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do systemu inforozrywki oraz nawigacji, która, nawiasem mówiąc, jest całkowicie zbędna.
Praktycznie nie korzystam z fabrycznych systemów nawigacji – Google Maps mi w zupełności wystarcza i jest zawsze aktualne, w przeciwieństwie do wielu map dostarczanych przez
producentów aut.
W testowanym egzemplarzu znalazł się również panoramiczny dach, co bardzo mnie ucieszyło, gdyż jest to jedna z fajniejszych rzeczy dostępnych w autach i doceniam go przede
wszystkim w słoneczną pogodę i w trasie. Dobre wrażenie zrobił na mnie system audio
Harman/Kardon Logic7. Nie mam mu nic do zarzucenia, choć pewnie bardziej audiofilskie
ucho coś by wychwyciło. W aucie znalazł się również Car Play, który nadal jest dla mnie systemem niemal nie do użytku. Włączyłem tylko po to, by sprawdzić, czy działa. Działał i został
od razu wyłączony.

Czy Mercedes ma wady? Ma. Dla mnie były to przede wszystkim dość wysokie spalanie i słaba
widoczność. Podczas jazdy po mieście samochód palił około 10–11 l/100 km. Niby nie jest to zły
wynik (a jak się z czasem przekonacie, czytając o kolejnych autach po testach, nawet bardzo
dobry), ale jednak mogłoby być lepiej. Biorąc pod uwagę to, że auto ma dość sportowy charakter i momentami niezwykle mocno kusi, by silniej wcisnąć pedał gazu, to spalanie może być
nawet wyższe. Możemy chyba jednak przyjąć, że Mercedesów nie kupuje się po to, by oszczędzać paliwo. Na czym polegał mój problem z widocznością? Przede wszystkim na monstrualnych wręcz słupkach C, które w połączeniu z malutką tylną szybką (to nawet nie jest szyba,
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a występuje w wielu modelach tej marki) sprawiały, że bez kamery cofania manewrowanie
mogłoby być trudne. Właśnie, co się tyczy kamery, to jest genialna! Wiem, że takie rozwiązanie
występuje też u innych producentów, ale ja spotkałem się z tym pierwszy raz w Mercedesach
– kamera jest chowana i wysuwa się dopiero wtedy, kiedy wrzucimy wsteczny bieg. Dzięki
temu jest zawsze czysta, co docenimy szczególnie w zimie i wczesną wiosną lub późną jesienią. Rewelacyjna sprawa. Wrócę jeszcze na chwilę do wspomnianej wcześniej szybki. Znajduje
się na niej maciupeńka wycieraczka, która ledwo przeciera powierzchnię. Dlaczego tak jest?
Wygląda to wszystko ładnie, ale jest średnio praktyczne.
Podsumowując, Mercedes A 220 4Matic to świetne auto. Na pewno plasuje się w czołówce
pośród tych, którymi jeździłem w ostatnich miesiącach i zalicza się do ulubionych. Dlaczego?
Nie jest to wielki samochód, dzięki czemu znakomicie nadaje się na miasto, ale i też nie jest
mały i ciasny – wybierzemy się nim więc nawet w dłuższą trasę. Przy tym wszystkim jest
zwinny i szybki, kiedy trzeba, oraz potrafi dać nam masę zabawy w trybie Sport. Wygoda
i bogate wyposażenie to rzeczy, do których marka zdążyła nas już przyzwyczaić i tu nie ma
od tego odstępstwa. Największym jednak minusem jest tutaj cena, która w przypadku testowanego egzemplarza wyniosła ponad 180 tysięcy złotych.

yasiek_
Mercedes A 220
4MATIC
Plusy:
• piękny design
• znakomite prowadzenie
• pakiet AMG
• reflektory LED dające
znakomitą widoczność
• wrażenia z jazdy/precyzyjny
układ kierowniczy
• chowana kamera cofania
Minusy:
• dość spore spalanie
• słaba widoczność
przez tylną szybę
• cena

wyimek
Cena: od 99 700 PLN, 		
wersja testowa 185 000 PLN
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GRY I PROGRAMY Z APP STORE
NORBERT CAŁA

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO
Dopóki jesteśmy w Unii Europejskiej, dane nam jest korzystać z takich
dobrodziejstw jak Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego.
Jeśli mamy ubezpieczenie zdrowotne w Polsce, to możemy
wypełnić specjalny wniosek i pocztą dostać kartę EKUZ. Dzięki niej
mamy możliwość korzystania z opieki medycznej w każdym z 28
państw członkowskich EU, jakbyśmy byli obywatelami tego kraju,
czasem więc bezpłatnie. Aplikacja Europejska Karta Ubezpieczenia
Zdrowotnego to cyfrowa wersja karty, która jej nie zastępuje, ale
znacznie uzupełnia potrzebne informacje w języku polskim o opiece
medycznej w ramach EKUZ w każdym z krajów członkowskich EU.
Cena: 0,00 EUR						

MIKROFON TOK FM
Ta aplikacja powstała jako ciekawy projekt w ramach finansowanego
przez program Google Digital Innovation Fund. Jest przeznaczona dla
słuchaczy i komentatorów Radia TOK FM. W znacznym stopniu pomaga
im się skontaktować ze swoim ulubionym radiem i przesłać głosowy
komentarz dotyczący audycji, która jest aktualnie na antenie, lub zgłosić
ciekawy, nowy temat, którym reporterzy powinni się zająć. Aplikacja
jest bardzo prosta w obsłudze: wystarczy założyć konto lub zalogować
się za pomocą Facebooka, wcisnąć ikonkę mikrofonu i nagrywać naszą
historię. Należy przy tym pamiętać, że każdy nagrany fragment może
być użyty na antenie. Kontakt z radiem nigdy nie był jeszcze tak prosty.
Cena: 0,00 EUR							 Pobierz

Pobierz
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FISZKI POLITYKI
Bardzo mi się podoba to, co robi tygodnik „Polityka”, aby dotrzeć do
młodych ludzi, którzy nigdy nie sięgną po drukowany tygodnik. Aplikacja
Fiszki Polityki jest przeznaczona dla Pokolenia Z, dla którego telefon stał
się podstawowym narzędziem komunikacji i źródłem informacji. Od
poniedziałku do piątku w aplikacji pojawią się dwa nowe artykuły oraz
– zawsze po południu – podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia
w postaci tak zwanego briefu. Całość podzielona jest na kilka(naście)
fiszek, które łatwo się czyta nawet na małym ekranie telefonu. Artykuły
można dodawać do osobistego schowka w aplikacji i udostępniać je
znajomym w postaci wirtualnych karteczek na przykład na Twitterze.
Zazwyczaj na końcu mamy sondę na temat danego artykułu.
Cena: 9 PLN za miesiąc, pierwsze 7 dni za darmo

UPTIME – WATCH VIDEOS TOGETHER
Inkubator technologiczny powiązany z Google, czyli Area 120 wydał
bardzo fajną aplikację zmieniająca podejście do wideo w internecie. Filmy
na dużym ekranie TV często oglądamy ze znajomymi i komentujemy
wspólnie. Ale co zrobić, jak nie mamy TV, a znajomi są kilka kilometrów
od nas? Tu odpowiedzią jest właśnie Uptime – Watch videos together.
Dzięki tej aplikacji możemy wspólnie ze znajomymi, którzy nie są
aktualnie przy nas, oglądać, komentować i polecać sobie nowe filmy
na YouTube. Czyli taki YouTube Party, ale na odległość. Idea bardzo mi
się podoba, ponieważ w prostej aplikacji daje dużo interakcji. Może się
przyjąć. Na razie nie ma jej w polskim AppStore, ale jest w amerykańskim.
Kod zaproszenia do używania to PIZZA.
Cena: 0,00 EUR							 Pobierz
norbertcala

Pobierz
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CRIMINAL CASE:
PACIFIC BAY

KRZYSZTOF MORAWSKI

Od dłuższego czasu brakowało mi możliwości pogrania w solidny tytuł z serii hidden objects,
na szczęście jednak całkiem niedawno światło dzienne ujrzała gra Criminal Case: Pacific Bay
i była to miłość od pierwszego wejrzenia.

/ GRY / Criminal Case: Pacific Bay

Muszę przyznać, że mam pewną słabość do gier typu hidden objects, które dodatkowo
poruszają tematykę morderstw i wszelkiego rodzaju detektywistycznych dochodzeń. Może
jest tak ze względu na to, że te dwa elementy po prostu świetnie do siebie pasują? Może to
dlatego, że lubię rozwiązywanie zagadek? Właściwie to trudno mi to dokładnie wyjaśnić.
Wiem jedynie, że gdy tylko w moje ręce wpadnie fajny detektywistyczny tytuł z tej serii, to
potrafi mnie pochłonąć na długie godziny.
Tak właśnie było w przypadku takich gier jak Nick Chase czy Special Enquiry Detail (cz.1
i część 2). Nie inaczej sprawa ma się z Criminal Case: Pacific Bay, choć tu rozgrywka rozłożyła
się dłużej w czasie – ale o tym za chwilę.
Zacznijmy od początku. Jak już wspomniałem, Criminal Case: Pacific Bay to gra, w której
naszym głównym zadaniem będzie znajdywanie różnych ukrytych przedmiotów w słonecznym i pięknym Pacific Bay. Jako detektywowi pracującemu dla tutejszej policji przyjdzie nam odkryć ciemną stronę tego słonecznego miasta, rozwiązując serię morderstw,
jakie się tu zdarzają.
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Oprócz samego szukania ukrytych
przedmiotów dodatkowo będziemy
musieli analizować znalezione dowody,
przesłuchiwać świadków i podejrzanych oraz rozwiązywać różne logiczne
zagadki. Wszystko to jest powiązane
ciekawą historią, która nieraz może nas
zaskoczyć.
Gra sama w sobie ma dość lekki charakter i jest przeznaczona raczej dla
młodszej widowni. Szczerze powiedziawszy, osobiście zdecydowanie bardziej wolę nieco mroczniejsze klimaty
oraz bardziej komiksową kreskę. Czyli
coś w stylu wspomnianych przeze
mnie wcześniej tytułów. Niemniej
Criminal Case: Pacific Bay też może się
podobać, o ile lubimy taki styl.
Zresztą taka, a nie inna oprawa graficzna ma też swoje zalety. Jak twierdzą autorzy, gra działa płynnie nawet
na iPhonie 4 czy starszych iPadach,
co na pewno jest faktem godnym
wspomnienia.
To, co wyróżnia ten tytuł, to sposób
rozgrywki. Otóż wszystkie rzeczy, jakie
robimy, będą od nas wymagać… energii. Każda badana lokalizacja, każdy
analizowany dowód czy prowadzone
przesłuchanie będą nas kosztowały
nieco siły (energii). Gdy nam jej zabraknie, będziemy musieli chwilę odpocząć
lub jakoś „naładować baterie”.

/ GRY / Criminal Case: Pacific Bay

Jak łatwo się domyślić, gra jest dostępna w modelu freemium, w którym możemy ją pobrać
całkowicie za darmo, gdy jednak już nam zabraknie energii i chcąc nieco przyspieszyć rozgrywkę, możemy uciec się do zakupów wewnątrz aplikacji, aby móc grać dalej.
Muszę przyznać, że ceny „doładowań” robią wrażenie.

Nie wiem, kto był odpowiedzialny za ich ustalenie, ale na miejscu autorów nie liczyłbym na
wielkie grono płatnych użytkowników. Alternatywą jest tu również promocja gry w serwisach społecznościowych. Za każde logowanie za pomocą Facebooka czy zaproszenie znajomych dostaniemy małe bonusy energetyczne.
W moim przypadku (na szczęście) chroniczny brak czasu idealnie wpasował się w wymogi
tego tytułu. Tych kilka wolnych chwil, które akurat uda mi się wygospodarować w ciągu dnia
na granie, w sam raz wystarczą na doprowadzenie paska energii do 0. Natomiast odczekanie
24 h do kolejnej wolnej chwili następnego wieczora skutecznie ładuje go do pełna. W efekcie już od wielu wieczorów mogę cieszyć się tym tytułem i szczerze Wam go polecić.
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Poza wygórowanymi cenami za „doładowania”
czy nieco „plastusiową” grafiką naprawdę trudno

Criminal Case: 				
Pacific Bay

jest w Criminal Case: Pacific Bay do czegokolwiek
się przyczepić. Mamy tu wiele ciekawych lokalizacji, jest element współzawodnictwa ze znajomymi

• Design: 4/6

czy minisklepik pozwalający nam personalizować

• Jakość wykonania: 5/6

wygląd naszego bohatera.

• Miodność: 4/6
Plusy:

Jeśli już miałbym się naprawdę czegoś czepiać,

• Długość rozgrywki!

to byłby to chyba fakt, że musimy wiele razy wra-

• Jeśli się uzbroimy
w cierpliwość, można w grę
grać kompletnie za darmo

cać do jednej i tej samej lokalizacji w celu „wyśrubowania” naszego rekordu i zdobycia nowych,

• Ma wszystkie elementy dobrego
tytułu z serii hidden objects

fabułę gry dalej.

Minusy:

Ale czy może być to zarzut w tytule, którego

cennych punktów, które pomogą nam popchnąć

• Drogie „doładowania”

istotą istnienia jest właśnie szukanie ukrytych

• Musimy wiele razy wracać do
tych samych lokalizacji

Pacific Bay jest według mnie tytułem na pewno

Cena: darmowa
Link do sklepu

przedmiotów? Tak czy inaczej, Criminal Case:
godnym polecenia. Zwłaszcza że każdy z nas
może go solidnie przetestować bez wydawania
złamanego grosza. Jeśli z jakichkolwiek powodów ten tytuł Cię do siebie nie przekona – zawsze
możesz go odinstalować.
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TINY BOMBERS

– NOWE PODEJŚCIE DO KLASYKI

MACIEJ SKRZYPCZAK

Wydawać by się mogło, że w kwestii gier nawiązujących do Bombermana – jednej
z najbardziej znanych serii na świecie – nie ma już zbyt wiele do powiedzenia. Tymczasem
okazuje się, że Polak potrafi…

/ GRY / Tiny Bombers – nowe podejście do klasyki

Zlokalizowane w Warszawie polskie studio Ahoy
Games przedstawiło 23 marca bieżącego roku
swoją propozycję, w której główne skrzypce grają
bomby i wybuchy.
Tiny Bombers, taki bowiem nosi tytuł opisywana
gra na platformę iOS, wyróżnia się spośród innych
produkcji tego typu przede wszystkim jednym
założeniem: to niekończąca się rozgrywka. W oryginale mamy do czynienia z kolejnymi planszami,
które należy przejść, w przypadku Tiny Bombers
zaś jest tylko jedna plansza, ale za to nieskończenie długa. Naszym głównym celem jest zatem
parcie naprzód. A żeby nam w tym „pomóc”,
plansza za nami powoli, acz systematycznie, leci
w przepaść.
W grze sterujemy bohaterem przypominającym
nieco minecraftową postać. Nie jest on jednak
jedyną postacią do wyboru. Wraz z postępami
w grze i zbieraniem wirtualnej waluty będziemy
mogli odblokować kolejne postaci. Wśród
nich znajdziemy Golema, Iron Mana, Kapitana
Amerykę czy gościa w garniturze z telewizorem
zamiast głowy, a w nim (telewizorze) wyświetla się
głowa obecnego prezydenta Ameryki – Donalda
Trumpa.
Ale jak wygląda rozgrywka? Jak już napisałem,
naszym zadaniem jest posuwanie się naprzód,
by uniknąć śmierci w przepaści. Na naszej drodze
napotkamy jednak inne przeszkody, które będą
chciały nas spowolnić lub zabić. Podstawowymi
z nich są oczywiście zapory z różnych materiałów. Jeśli nie mamy wolnego przejścia, z pomocą
przyjdzie nasza broń, czyli bomby. Na początku
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rozgrywki będziemy mogli stawiać pojedyncze sztuki o małej sile rażenia. Podczas niszczenia przeszkód będą się jednak pojawiać różne „znajdźki”. Są to na przykład dodatkowe
bomby, zwiększenie siły wybuchu, ale również czasowe przyspieszenie postaci, zdolność
przechodzenia przez przeszkody, niezniszczalność i wiele innych. Będą one przydatne do
niszczenia napotkanych przeszkód. Oprócz zapór spotkamy na swojej drodze koła naszpikowane kolcami – jedne zaatakują nas dopiero, gdy staniemy im na drodze, a inne będą
autonomicznie poruszać się po planszy. Te dwa rodzaje możemy na szczęście zniszczyć, co
zresztą się opłaca, gdyż wypadają z nich wtedy worki z pieniędzmi, które możemy przeznaczyć na zakup nowych postaci, ale nie tylko (o tym za chwilę). Spotkamy też przeszkody,
których nie da się zniszczyć, jak armaty wystrzeliwujące kule w jedynym korytarzu albo piły
tarczowe przecinające wszystko na jakimś odcinku – nieprzypadkowo często też jedynej
drodze. Ogrom przeciwności zarówno za nami, jak i przed nami spowoduje, że prędzej czy
później przyjdzie nam zginąć. To jednak nie musi być koniec samej gry. Możemy ją kontynuować, ale będzie to kosztowało. Ile? Więcej za każdą kolejną chęć kontynuacji. Za pierwszym
razem będzie to czterdzieści monet, potem dwieście, a za trzecim – już tysiąc. To od stanu
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zebranych wcześniej pieniędzy oraz od naszej decyzji zależy, czy będziemy szli dalej, by
pobić rekord, czy też dojdziemy do wniosku, że lepiej zacząć od nowa.
Przejdźmy teraz do kwestii sterowania. Odbywa się ono poprzez wykonywanie gestów
– przesunięcie palcem do góry ekranu spowoduje ruch w przód, a przesunięcie w inne kierunki – w odpowiednią stronę. Rozgrywka jest przy tym na tyle sprytna, że nawet jeśli próbujemy iść naprzód, a napotkamy przeszkodę (oczywiście nieszkodliwą), to postać sama
będzie próbowała ją ominąć i dalej podążać we wskazanym
kierunku. Ponieważ po obraniu kursu postać stale się porusza,

Tiny Bombers (…) to
niekończąca się rozgrywka.

stuknięciem w ekran spowodujemy jej zatrzymanie. Z kolei
dwukrotnym stuknięciem podkładamy bombę. I to wszystko,
bardzo łatwo się tego nauczyć. Niestety, na początku miałem
jednak pewien problem. Plansza wyświetlana jest w rzucie
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trójwymiarowym pod różnymi kątami, a nie

Tiny Bombers

ciągle pod tym samym. Gdy postać zbliża
się do którejś z bocznych krawędzi, kamera

• Grafika: 5/6

ustawia się zawsze nieco inaczej. Prowadziło

• Muzyka: 4/6

to do tego, że próbowałem nadawać kie-

• Grywalność: 5/6

runek postaci zgodnie z danym rzutem
planszy – gdy na przykład chciałem iść do
przodu, ale plansza była widoczna po skosie,
to przesuwałem też po skosie palec, co albo
nie było odczytywane przez grę, albo powodowało skręcenie postaci w inne kierunki.
Całe szczęście, po jakimś czasie nauczyłem
się, żeby gesty wykonywać tylko w określonych płaszczyznach.
Gra Tiny Bombers jest dostępna również
w wersji na Apple TV i pozwala wtedy na
potyczkę z drugą osobą. Pilot odgrywa rolę
jednego kontrolera, a iPhone lub iPad – drugiego. W tym trybie można albo pomagać
sobie nawzajem, by zajść jak najdalej, albo
próbować zniszczyć przeciwnika.
Tiny Bombers jest bardzo ciekawym,
a przede wszystkim wciągającym podejściem do gier typu Bomberman. Dodajmy
do tego przyjemną grafikę, emocjonującą
rozgrywkę oraz to, że jest darmowa (z zakupami wewnątrz aplikacji), a otrzymamy
kolejną pozycję, którą trzeba przynajmniej
wypróbować!
Tiny Bombers w App Store.

mcskrzypczak
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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
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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.)
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Po 30-dniowym darmowym okresie
próbnym użyj kodu IMAGAZINE, aby
otrzymać dodatkowy miesiąc gratis.
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ZMIANA UJĘCIA
Z MOTION STILLS
MACIEJ SKRZYPCZAK

Live Photo to niesamowita funkcja w iOS. Dzięki temu, że nagrywa 1,5 sekundy przed i tyle
samo po zrobieniu zdjęcia, możemy mieć nie tylko nieruchomą pamiątkę z naszego życia,
ale też ruchomy jego fragment. Dodatkowo algorytmy aparatu wybierają najlepszy moment
na uchwycenie głównego ujęcia, co nieraz docenimy. Czasami jednak przydałaby się opcja
ręcznego wyboru tego ujęcia.

Z pomocą przychodzi aplikacja od Google – Motion Stills (do pobrania za darmo z App

Store). Jej głównym przeznaczeniem jest ustabilizowanie Live Photo, ale ostatnia aktualizacja dodała ciekawą opcję. Pozwala ona na ręczne wskazanie klatki nagranego urywka, dzięki
czemu nasze zdjęcie może przemienić się w zupełnie inne. Jak to zrobić? Bardzo łatwo!

Niech za przykład posłuży moje
zdjęcie, które wykonałem tego lata
w Poddąbiu na mostku niedaleko
plaży.

Ostrość jest w nim ustawiona na
poręcz, a reszta jest rozmyta. Dzięki
Live Photo wiem jednak, że na chwilę przed tym ujęciem widać było wyraźnie dalszy plan.
Dzięki wspomnianej aplikacji Motion Stills mogę uzyskać drugie zdjęcie również jako Live
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Photo. W tym celu po odnalezieniu tego zdjęcia we wspomnianej aplikacji należy przejść
od razu do opcji udostępniania.

Tam wybieramy Eksportuj Live Photo.

Pojawi się nasze zdjęcie, a pod nim suwak. Przesuwając go w którąś ze stron, zmienimy
ujęcia z nagranego Live Photo.
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W ten sposób mogę ustawić w wybranym przeze mnie momencie, gdy widoczny był dalszy plan, a tam niespodziewanie mój syn!

Polecam bardzo narzędzie Motion Stills nie tylko za opisywaną możliwość, ale także stabilizację Live Photo. I choć jest to świetna aplikacja, to mogłaby być jeszcze lepsza, gdyby istniała możliwość edytowania zdjęcia bezpośrednio z aplikacji Zdjęcia przez Action Extension
lub gdyby sam Motion Stills pozwalał na przełączenie podglądu zdjęć na mniejsze miniatury.
Obecnie, żeby edytować starsze zdjęcie, trzeba się nieźle najeździć palcem…

mcskrzypczak
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PRZEZ KALKĘ...

KOPIE BEZPIECZEŃSTWA CZ. 3
NAPOLEON BRYL

W poprzednim numerze pisałem o kopii bezpieczeństwa do chmury. Kopie w chmurze mają tę
zaletę, że ich nie upuścimy ani nam ich nie ukradną razem z plecakiem w metrze. Mają też wadę
– dostęp do nich mamy „prawie” zawsze i to „prawie” robi różnicę. Poza tym czas odtworzenia danych jest uzależniony od dodatkowych czynników. Są sytuacje, kiedy dane chcemy mieć
dostępne na już, tu i teraz. W takiej sytuacji musimy stworzyć dopasowaną do naszych potrzeb
infrastrukturę opartą na kombinacji dostępnego sprzętu i oprogramowania.
Od wielu lat używam do kopii „lokalnych” programu Carbon Copy Cloner. CCC tworzę bootowalne kopie dysku systemowego, dysków i teczek z danymi.

/ PORADY / Przez kalkę... kopie bezpieczeństwa cz. 3

Najważniejsze dla zapewnienia nieprzerwanej pracy z powodu awarii sprzętu jest zabezpieczenie dysku systemowego. Co wieczór o 23:00 zapisany task w CCC uruchamia proces tworzenia
bootowalnej kopii dysku systemowego MBP na dysk znajdujący się w stacji dokującej. Kopia
jest przyrostowa, czyli są kopiowane tylko te dane, które się zmieniły. Zostawiam również 50
GB cache SafetyNet, w którym są przechowywane poprzednie wersje zmienionych plików. Z tej
kopii mogę uruchomić dowolny współczesny komputer Apple, będę miał swoje dane, swoją
konfigurację – jakbym siedział przed swoim komputerem.
Najcenniejsze dane znajdują się na macierzy Thunderbolt. Pierwszym zabezpieczeniem jest
RAID5 – z 5 dysków w macierzy jeden może ulec awarii i nie będzie to miało wpływu na pliki, ale
RAID to nie kopia bezpieczeństwa. Główną teczkę ze zdjęciami kopiuję dwa razy w tygodniu na
zewnętrzny dysk FireWire oraz na dysk w stacji dokującej. Teczka z video podobnie – raz w tygodniu na dysk w stacji dokującej i na zamontowany za pomocą ExpanDrive dysk Amazon. Tak,
dobrze to rozumiecie, CCC może też robić kopię do chmury.

Z powodu małego dysku w MBP (512 GB) na co dzień używam przenośnego WD Thunderbolt
2TB, na którym mam kopię ostatnich projektów foto/video – oryginały są na macierzy w domu.
Jeżeli muszę pracować poza domem, a ostatnio muszę bardzo często, korzystam właśnie z tego
dysku. Z racji wielkości danych rzadko kiedy mogę wykonać kopię do chmury. Synchronizację
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robię dopiero, gdy wracam do domu z pracy. To jest dziura w moim systemie kopii bezpieczeństwa: ryzykuję stratę 2–5 dni pracy w przypadku wyjazdu. Mam nadzieję ją jakoś wyeliminować
w najbliższym czasie.
Nie jest to jedyne niebezpieczeństwo w czasie podróży. Nic mi po bootowalnej kopii bezpieczeństwa głównego dysku, która leży 400 km ode mnie, gdy internet w hotelu ledwo pozwala na
sprawne przeglądanie www. Co wtedy? Tak jak opisałem dwa numery temu, mam mały dysk 2,5
USB 3.0, na którym mam dwie partycje, bootowalną kopię dysku SSD z MBP, aktualizowaną ręcznie zazwyczaj przed podróżą, i narzędziową partycję ratunkową stworzoną za pomocą Techtool
Pro. W razie poważnej awarii komputera mam swoje dane, potrzebny mi tylko (albo aż) ktoś
życzliwy, kto użyczy mi swojego
komputera w celu dostania się do
zawartości dysku z kopią. Jak sięgam pamięcią, tylko raz miałem
taką sytuację – po zalaniu komputera kawą. Na konferencji koleżanka
użyczyła MacBooka do zgrania
danych, a finalną prezentację zrobiłem z iPhone’a 3G. Wprawdzie po
kablu, ale i tak keynote z telefonu
wywołał małą sensację na sali. Teraz
kopię prezentacji mam w iCloud
i mogę bez dostępu do komputera
ją odtworzyć z iPada/iPhone’a.
Podróże jednak to nie tylko podróże służbowe. O zabezpieczaniu wspomnień z wakacji, jeszcze
na wakacjach, będzie w następnym odcinku.
System kopii bezpieczeństwa jest w moim przypadku rozbudowany z powodu wykonywanej
pracy. Nie każdy użytkownik będzie potrzebował takiej konfiguracji. Myślę, że każdemu jednak
przyda się bootowalna kopia głównego dysku w komputerze, która, w odróżnieniu od Time
Machine, nie wymaga czasu na odtworzenie, dostanie się do danych. Podłączamy komputer,
wciskamy alt i wybieramy naszą kopię jako dysk startowy. Mamy swój komputer, trochę wolniej
działający – w zależności od dysku na którym jest kopia – i możemy pracować, ratować sprzęt,
będąc spokojnym o dane.

napoleonbryl
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#LIFEHACKER - SLAVE
KINGA OCHENDOWSKA

Próba zorganizowania dwóch biurek w nowym domu może być zabawnym doświadczeniem.

Pierwszą rzeczą, którą się rozpakowuje po przeprowadzce, są oczywiście komputery. Nie ma w tym nic dziwnego – w dzisiejszych czasach w komputerze jest
wszystko. Rachunki, adresy, dostęp do kont bankowych. Ja nie mam z tym większego problemu.
Dość długo nie miałam biurka. Od lat pracuję na komputerach przenośnych,
biurko może być więc czymkolwiek. Włącznie z kolanami. Pisałam o tym kilkakrotnie w swoich felietonach. Jak zorganizowałam biurko, to potem stawiałam na nim wazon z kwiatkami. Jak nie miałam biurka, to podobała mi się idea
jego posiadania. I tak w kółko. Ostatecznie jakieś trzy lata temu kupiłam fajny
sosnowy mebel, z którym się naprawdę zaprzyjaźniłam. Postawiłam na nim
duży monitor Samsunga i szybko okazało się, że przenośny MacBook stał się
komputerem stacjonarnym. Monitor bardzo pomagał w pisaniu i korekcie, bo co
duża powierzchnia, to duża powierzchnia, a oczy mamy jedne.
W nowym domu trzeba było pogodzić dwa komputery i wiele urządzeń przenośnych. I dużą szafę PC, i MacBooka, i iPady. Jak to zrobiliśmy?
Moja część godzenia była stosunkowo prosta. W sypialni jest duża szafa wnękowa, której końcówki to otwarte półeczki – od sufitu, do podłogi. Akurat
po „mojej stronie”. Na górze poustawiałam swoje segregatory i dokumenty.
Następnie ozdobny koszyczek podświetlony lampkami. Na kolejnej – Macbook,
dalej wylądował iPad z drewnianą podstawką. A na końcu – indyjska tacka na
Kindle’a, iPhone’a i notatniki. Zrobione. Następnie przeszliśmy do organizacji
głównego biurka.
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Od bardzo dawna nie mam kontaktu z komputerami PC w żadnej formie – ani
mobilnej, ani stacjonarnej. Spojrzałam na podłogę i zakrztusiłam się z wrażenia,
widząc, ni mniej, ni więcej, dwie skrzynki pełne kabli podłączeniowych, przedłużaczy i innych akcesoriów niewiadomego przeznaczenia. No i monitory – dwa
duże Samsungi. Jeden mój, a drugi Adama. Matko! A to będzie wesoło!
Przysiadłam na łóżku, przyglądając się z zainteresowaniem procesowi zagospodarowywania. Najpierw w ruch poszły listwy zasilające, ze trzy, czterogniazdkowe. Hmm? Sporo tego. Chwila zastanawiania się, gdzie postawić strasznie
wielką drukarkę laserową z przydatkami. Taką podobno sieciową. Znaczy się
sieciową dla PC, bo z Makami nie współpracuje. Chwila zastanawiania się, gdzie
ustawić strasznie wielką szafę komputera. Chwila zastanawiania się, jak pogodzić ze sobą dwa Samsungi.
Pomyślałam, że lepiej będzie zrezygnować z jednego monitora, bo za chwilę
pokój zacznie wyglądać jak futurystyczna dziupla nawiedzonego hackera. Tu
znowu pojawił się problem, bo każdy z naszych komputerów używa innego
kabla i trudno w razie potrzeby wymieniać się na stanowisku pracy. W końcu
podłączyliśmy dwa kable, bo Samsungi to sprytne monitory. W sumie, w kłębowisku węży, jeden kabel więcej nie robi specjalnej różnicy. W czasie całego
procesu musiałam wyglądać podejrzanie, bo Adam w końcu zapytał: „No ale
o co chodzi?!”. No przecież o nic! Zapomniałam już, że komputer może się składać z tak wielu części, wymagać tylu gniazdek i posiadać aż tyle zewnętrznych
akcesoriów. Kilkanaście lat użytkowania przenośnych Maków sprawiło, że każda
komplikacja powoduje u mnie natychmiastowe wyzwolenie instynktu obronnego. Tak było z ową nieszczęsną drukarką sieciową, wielkim bydlęciem ze
skanerem i kopiarką. Draństwo podobno pracuje w sieci. Adam poinstruował
mnie więc, że mam mu pokazać „Otoczenie Sieciowe”. Na moim MacBooku. Mój
mózg wszedł natychmiast na wysokie obroty w celu szybkiego przetransponowania z pecetycznego na nasze, która funkcja wywołuje podobną użyteczność
jak „Otoczenie”. Otoczenie, owszem, pokazuje drukarkę. Żeby ta jednak zaczęła
drukować, konieczne są sterowniki. Szukamy, nie ma. Już w połowie drugiej próby wymuszenia obsługi drukarki przez Maca, włączył się wspomniany
instynkt obronny. I zaczęłam się zastanawiać, w którym kącie garażu leży mój
malutki, prościutki, laserowy Samsung, który nie pyta urządzeń o kolor skóry,
religię i przekonania polityczne. Drukuje ze wszystkiego – z iPada, iPhone’a,
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MacBooka, Androida i nawet – uwaga – z peceta. Podłącza się go jednym kabelkiem, do gniazdka. JEDNYM KABELKIEM. Czy to nie piękne? Adam twierdzi, że
jak się nie jest pecetem, to się cierpi. No rzesz ty jeden, no!
Wieczorem, kiedy już skończyliśmy akcję podłączania tego poważnie wyglądającego sprzętu, w czasie dyskusji o tym, co można jeszcze poprawić i gdzie,
Adam nagle powiedział: „Ale wiesz, mój monitor jest podłączony do listwy zasilającej jako slave i bez włączonego komputera się nie załączy. Będę potrzebował
jeszcze jednego przedłużacza!”. Popatrzyliśmy na siebie i wybuchłam śmiechem. Potem Adam też zaczął się śmiać. I tak się jakoś zrobiło wesoło.
Od tego czasu ani razu nie usiadłam przy biurku, mimo że mój kabelek radośnie
podryguje przy nim końcówką. Zadekowałam się przy stole w salonie, gdzie
towarzyszą mi zwykle dwa koty i pies. Wytargałam z garażu mojego małego
Samsunga i wydrukowałam, co trzeba. Ale za to kiedy rzuciłam mimochodem,
że półeczka z iPadem jest za daleko od łóżka, Adam od razu zaproponował, że
zrobi mi wysuwaną. To jest prawdziwa kooperacja pomiędzy systemami!
Wydaje mi się, jakoś tak nieśmiało, że jednak damy sobie jakoś radę w tym radosnym multi-kulti. Brakuje nam jeszcze jakiegoś Linuxa, bo na Androidzie chodzi
Kindle Młodej.
Ale nie powiem tego głośno, bo Adam usłyszy i przyniesie do domu słonia
i żyrafę. Wiecie, ile trzeba wykonać ruchów, żeby włożyć słonia do lodówki?
Cztery. Otworzyć lodówkę, wyjąć żyrafę, włożyć słonia, zamknąć lodówkę.
I naprawdę nie mogę się skupić, kiedy Adam, siedząc po drugiej stronie stołu,
drze ze mnie łacha. Kiedyś obiecywał, że w czasie, kiedy piszę, będzie mi podsuwał kawę na środek pokoju patykiem, żeby nie wchodzić w pole rażenia. I podsuwa. Na środek pokoju. Tyle że wcześniej stała na stole. Nie, serio, nawet nie
pytajcie.
I’m a Mac. A Adam – PC.

santee76

169

WE CREATE
COMPETITIVE
MOBILE APPS
INFOR IT

– Your new Software House

We are performer of mobile apps
supporting The 17th International
Fryderyk Chopin Piano Competition
www.inforit.com

/ FELIETONY / Opowieści z Dorset. Śmierć felietonisty

OPOWIEŚCI Z DORSET

ŚMIERĆ FELIETONISTY

KINGA OCHENDOWSKA

Wiecie, jak wykończyć felietonistę? Wystarczy go uszczęśliwić.
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Chwilowo odejdziemy od tematów związanych z #lifehacker, bo ostatnio nic
nie hackowałam. Chociaż nie, mówiąc szczerze, hackowałam więcej niż w ciągu
ostatnich dziesięciu lat, ale nic z tego nie nadaje się do publikacji. Bo o czym tu
pisać? Zaplanowałam przeprowadzkę i poszło jak zwykle, czyli zgodnie z pra-

wem Murphy’ego – jak coś może się skopać, to się skopie. Kropka. Pakowanie
było zaplanowane na dwa tygodnie, rozpisane w Reminderach krok po kroku,
pisałam o tym w rubryce #lifehacker. Już pierwszego dnia plany wzięły w łeb,
a konkretnie w grypę z temperaturą w granicach 39 stopni. Tydzień pakowania
w plecy. Chciał nie chciał, z pięknego planu i organizacyjnego majstersztyku
nici. Nie powiem, pomogło mi to wielce w wykonaniu założeń minimalistycznych i pozbyciu się wielu przedmiotów. Nie miałam czasu zastanawiać się,
jak bardzo konkretna rzecz jest mi potrzebna. Nie używałam w ciągu ostatniego pół roku? Do skipa. Miałam też plan na wyjątkowo porządne spakowanie wszystkiego, z pięknym oznaczeniem pudełek i listą tego, co się w nich
znajduje. Skończyło się na tym, że rzeczy wpadały do pudełek, w których było
akurat miejsce. Zegar z kubkami? Spoko! Pudełka piętrzyły się w salonie, a ja,
patrząc na nie z przerażeniem, zastanawiałam się, czy wejdą do vana. Na szczę-

ście weszły. I pojechały.
Potem pojechałam ja – na drugą stronę Anglii, z córką, psem i dwoma kotami
zapakowanymi do samochodu. W strugach ulewnego deszczu. Wcześniej oczywiście żegnając się z sąsiadami, którzy uroczo i po angielsku wrzucali
nam przez drzwi kartki z życzeniami.
Uroki mieszkania w małej wiosce
przez 10 lat, gdzie wszyscy się znają
i uśmiechają się do siebie nawzajem,
jak tylko przekroczą próg domu.
I jeszcze ta bezinteresowna pomoc
– dzień przed przeprowadzką Yoko
skorzystała z okazji i otwartej furtki,
żeby zwiać, nie oglądając się za siebie. Poszłam jej szukać i nagle widzę,
jak sąsiedzi z okolicznych domów

Miałam też plan na wyjątkowo
porządne spakowanie wszystkiego,
z pięknym oznaczeniem pudełek
i listą tego, co się w nich znajduje.
Skończyło się na tym, że rzeczy
wpadały do pudełek, w których było
akurat miejsce.
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wychodzą i też szukają. Bez pytania, bez proszenia. Tak po prostu. W końcu
sąsiadka zwabiła uciekinierkę i odprowadziła do domu. Takie buty.
Ale wróćmy do tego, że przejechałam. W tych strugach ulewnego deszczu,
z samochodem zapakowanym zwierzętami. Żeby był jakiś wtręt na temat
– jechałam na Google Maps. Sprawiły się bardzo dobrze i przeprowadziły mnie
z jednej strony Anglii na drugą. Z countryside do miasta. Od razu powiem,
że trudno mi nie używać w tym momencie zapożyczeń z angielskiego. Tutaj
countryside ma zupełnie inne znaczenie niż polska „wieś”. Countryside to nie
tylko miejsce, ale również kultura i sposób życia. To rodzaj wzajemnych relacji
w niewielkich, zamkniętych społecznościach. Kiedyś Wam o tym opowiem, jeśli
będziecie mieli ochotę. Dajcie mi znać.
Miasto jest inne. W sumie powinnam wiedzieć, bo urodziłam się i mieszkałam
w Warszawie, ale zapomniałam, przez te 10 lat mieszkania na wsi. W zasadzie
to mieszkam teraz w mieście i nie mieście. Administracyjnie – miasto i takaż
atmosfera. Praktycznie – suburban, czyli tereny podmiejskie, leżące na skraju
ciągnącego się wybrzeżem kompleksu trzech miast – Poole, Bournemouth
i Christchurch. I teraz przejdziemy do zabijania felietonisty.
Optycznie niewiele się zmieniło. Okolica i zabudowa podobna do poprzedniej. Niewielkie osiedle i urocze ścieżki. Z domu wychodziłam i po drugiej stronie drogi miałam county park ze wzgórzami, polami, jeziorkami i lasami. Tutaj
wychodzę i po drugiej stronie drogi mam rezerwat przyrody, czyli ciągnące się
kilometrami… wrzosowiska. To w jedną stronę. W drugą stronę… cóż – wrzosowiska z lasami, wzgórzami i jeziorkami. W trzecią – cywilizowany park, gdzie
socjalizują się okoliczne psy. Na wrzosowiskach się nie socjalizują, bo tam
idzie się pobyć samemu – coś, czego nie uświadczymy w Warszawie. Z kolei
w czwartą stronę, ukryte za drzewami znajduje się neigbourhood shopping
centre, czyli osiedlowe centrum handlowe. Takie lokalne – z supermarketem
ASDA, pocztą, weterynarzem, przychodnią zdrowia, salonem piękności, siłownią
z salą do squasha (hellou, Norbert!) i takewayem. Mam w końcu możliwość płacenia z Apple Pay, bo mają czytniki zbliżeniowe. Spoko, prawda?
Rozpakowaliśmy się w ciągu tygodnia. Jeśli odwiedzacie mój Instagram, to
wiecie. Było intensywnie, ale w ciągu 7 dni sprawiliśmy, że dom wygląda tak,
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jakby żadnej przeprowadzki nie było. Podoba mi się, jak to zorganizowaliśmy.
Lubię patrzeć przez okno, wieczorem, jak dwa koty – czarny i biały oraz czarno-biały pies przewracają się po dębowej podłodze. Rano koty wyrastają wśród
storczyków kwitnących na oknie i czatują na okazję, żeby ukraść coś dobrego
z kanapki. Boykot w szczególności, bo to taki trochę Houdini. Porusza się bezszelestnie, pojawia się, kradnie i znika. Nad ogródkiem latają mewy i drą dzioby.
I kosy jeszcze się drą, bo taka pora. W ogródku kwitną tulipany i szafirki, i żonkile, i hiacynty. I nawet moja japońska wiśnia cała w białym kwieciu.
Jest klimat, jest ciepło, jest dom.
I weź tu człowieku wejdź w tryb ironiczno-sarkastyczny, żeby napisać felieton,
skoro wszystko rozprasza i mówi: O, jak fajnie! O, jak ładnie! O, jak dobrze!

I weź tu człowieku wejdź w tryb ironiczno-sarkastyczny, żeby
napisać felieton, skoro wszystko rozprasza i mówi: O, jak fajnie! O, jak
ładnie! O, jak dobrze!

Na przykład kilka dni temu dowiedziałam się, co oznacza powiedzenie „kłębiąca się mgła”. Anglia słynie z mgły. W Warwickshire mieliśmy taką, że wszystko
w niej znikało i można ją było kroić nożem. W Dorset, nad morzem, mgła jest
inna – sunie i kłębi się. Siedziałam w ogródku i obserwowałam tę mgłę, poruszającą się, jakby była żywa. No i proszę, proszę felietonisto! Napisz felieton
o komputerach, sieciach, mediach czy o czym tam pisujesz! Kiedy ta mgła zwija
się i rozwija, wiruje w świetle latarni, wyciąga po ciebie swoje widmowe palce,
a w wyobraźni widzisz, jak wyłania się z niej statek pełen martwych piratów,
dudniących grubymi głosami: Row, row, row your boat.
A! Jeszcze wiatr od morza. Po przyjeździe powiedziałam, że zacznę pisać, jak
będzie wiatr od morza. To brzmi, prawda? I do tego świetny tytuł. Wyobraziłam
sobie, jak stoję nad tym morzem, wiatr od niego wieje, rozwiewa mi włosy,
a przy okazji przynosi te wszystkie wspaniałe pomysły na pisanie. I co? I co?
No przecież – wiatr od lądu. Taka karma. Poza tym, ten cały wiatr od morza to
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chyba nie wieje technologią i komputerami, tylko jakąś powieścią z muszelkami,
zachodami słońca czy czymś takim. Problemy się piętrzą.
Jakby tego wszystkiego było mało, tych rozmarzonych oczu i przyklejonego
do ust uśmiechu, to kawałek dalej, w przeciwną stronę niż wrzosowiska, mam
„Obrzydliwie Zieloną Drogę”. Tak ją nazwałam, kiedy pierwszy raz tu przyjechałam. Ciągnie się wśród lasów przetykanych rododendronami, wysokimi jak
drzewa. W lecie cała ściana drogi kwitnie na fioletowo-różowo. Oczywiście, tutaj
traktuje się je jak chwasty, bo plenią się jak króliki. Notabene króliki mamy za
płotem. Tłumaczymy Yoko, że to króliki ozdobne, tylko do wąchania. Nie wiem,
jak nam idzie, bo już próbowała się przekopać na drugą stronę. Tak czy inaczej, pracujemy nad tym. Króliki to jedno, a palmy to drugie. Mamy tutaj palmy.
Rosną sobie w ogródkach, zupełnie jak na egzotycznych wyspach w ciepłych
krajach. Albo w parkach, pośród innych, zupełnie zwyczajnych drzew. Wyglądają
co najmniej dziwnie. To w żadnym wypadku nie są felietonistyczne okoliczności
przyrody, chyba że ktoś tak o ptaszkach, drzewkach i jeziorkach pisuje.
Szczęście, radość i piękno wokół sprawia, że felietonista staje się zupełnie bezużyteczny, patrzy dookoła rozmarzonymi oczami i bezwiednie uśmiecha się,
konfundując przechodzących obok „miastowych”. Bo tupta sobie i uśmiecha
się przy tym jak głupi do sera. Dziwny jakiś. Albo wieśniak, co by się raczej
zgadzało.
Obawiam się, że musicie poczekać, aż Wasza felietonistka się naprawi, albo przynajmniej znajdzie sobie jakiś poczytny temat. Albo aż zawieje wiatr od morza.
Na razie chodzi, patrzy, uśmiecha się i podziwia. I wszystko ją cieszy, co zupełnie
nie sprzyja pisaniu precyzyjnych i celnych tekstów. Jeśli chcecie wiedzieć, jak
jest tu czy tam, dajcie mi znać.
Pozostaję z szacunkiem.
Yours truly,
Felietonistka
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A CO, JEŚLI „PRO”
TO SPRAWA „EGO”?

PRZESIADKA NA MACBOOKA 12” CZ. 1

ŁUKASZ MIROCHA

Rzuciłem się w nieznane. Od kilkudziesięciu godzin jestem (szczęśliwym?) posiadaczem
MacBooka 12” w najmocniejszej konfiguracji CTO. Dam jemu i sobie szansę.
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Po prawie dekadzie użytkowania MacBooków linii Pro (najpierw Unibody,
a następnie Retina) zdecydowałem, że czas zweryfikować swoje założenia co do
potrzeb i zejść piętro niżej. Czasy się nieco zmieniły i pora „wyjść ze strefy kom-

fortu”, choć nie zarzekam się, że za kilka miesięcy nie wrócę do linii Pro. Ten tekst
i zapewne też następny materiał dedykuję wszystkim tym, którzy po kolejnej
podwyżce cen laptopów Apple i wyraźnym rozdzieleniu potencjału linii Pro i konsumenckiej (chociażby różnica w liczbie i standardzie portów – USB-C wobec

Thunderbolt 3) nie wiedzą, na który sprzęt się zdecydować.

Laptop jest Twoim jedynym komputerem? Zmierz się
z MacBookiem
Tak, jestem typem użytkownika „świerkowego”. Przez większość czasu pracuję
z MacBookiem podpiętym do zewnętrznego monitora WQHD 27” (2560 × 1440)
i zewnętrznej klawiatury oraz Trackpada. Okazjonalnie przychodzi mi podpiąć pendrive lub dysk zewnętrzny, jeszcze rzadziej kabel ethernetowy. Znamy to. Typowa
choinka – kable, dongle, adaptery wystają wtedy z każdej strony komputera.

Zdałem sobie sprawę, że w zasadzie w 9 przypadkach na 10 nie
wykorzystuję pełnej mocy mojego MacBooka. Być może wystarczy
mi coś mniejszego i tańszego.
Choć ten sposób pracy negatywnie odbija się na estetyce, to czerpie z wszechstronności portów rMBP. Do komunikacji ze światem nie-Apple’owym miałem do
dyspozycji HDMI i USB 3.0, z kolei DIsplayPort/Thunderbolt zapewniał najlepsze
osiągi wyświetlania obrazu oraz transferu danych. System ten sprawdzał się znakomicie przez kilka lat, z biegiem czasu każdorazowe demontowanie zestawu
zaczęło jednak wywoływać u mnie rosnącą irytację. Waga MacBooka Pro 13” przy
nierzadko całodziennym chodzeniu po mieście z komputerem także dawała się
we znaki. Wydajność? Jasne, jest świetna, ale jak przychodziło do poważniejszych
zadań, na przykład montażu wideo, odpalałem Hackintosha. Zdałem sobie sprawę,
że w zasadzie w 9 przypadkach na 10 nie wykorzystuję pełnej mocy mojego
MacBooka, a przez większość czasu korzystam z niego jak z mniej wydajnego
iMaca. A co, jeśli mniejszy i tańszy MacBook mi wystarczy? Właśnie ta konstatacja
zachęciła mnie do eksperymentu. Nie namyślając się długo, zdecydowałem się
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na używanego MacBooka 12”. Komputer właściwie w stanie fabrycznym nabyłem
od przemiłego pana Grzegorza z Rybnika, który okazał się naszym czytelnikiem.
Serdecznie pozdrawiam!

Za kilka lat USB-C stanie się powszechnym i uniwersalnym
standardem, którego wyczekiwałem – wyczekiwaliśmy – od dekad.
Wielka wycinka, czyli jeden port, by rządzić nimi
wszystkimi
Kilkanaście godzin po zakupie użytkowanie nowego komputera sprawia mi coraz
większą przyjemność. Doceniam mniejsze gabaryty, wagę, nową klawiaturę
i jakość wyświetlania, ekranu. Responsywność podczas korzystania z podstawowych aplikacji (Finder, Mail, Safari, Photos) jest także bez zarzutu. Największym
problemem będzie jednak przestawienie się na tryb pracy podyktowany pojedynczym portem. Nie rozgryzłem jeszcze, jak mógłbym równocześnie zasilać komputer i podłączyć do niego mój ulubiony monitor DisplayPort. Na razie pozostanę
zapewne przy przejściówce Apple, która oferuje HDMI oraz USB-A. Na horyzoncie
pojawiają się kolejne stacje dokujące, które pozwoliłyby odtworzyć mój las kabli
– kilka portów USB, HDMI, DisplayPort, Ethernet etc. Pytanie jednak, czy powinienem w ogóle podążać w tym kierunku? To już było. Może czas się wreszcie przestawić? Mógłbym przecież sprzedać kilkuletni monitor, zastępując go ekranem
4K pod USB-C, zyskując tym samym hub USB, pozwalający przetrwać czasy przejściowe. Za kilka lat USB-C stanie się powszechnym i uniwersalnym standardem,
którego wyczekiwałem – wyczekiwaliśmy – od dekad. Wreszcie, z pomocą jednego typu przewodu, połączę ze sobą właściwie dowolne typy urządzeń i peryferiów. Zamiast dysków zewnętrznych i pendrive'ów do archiwizacji mógłbym
wykorzystać którąś z rozszerzonych wersji usług chmurowych. Perspektywa ta
wydaje się coraz bardziej zachęcająca – również cenowo. Obiecuję, że w kolejnym
numerze iMagazine opiszę swoje wrażenia już bardziej „na chłodno”. Czeka mnie
wkrótce kilka podróży, co będzie dobrą okazją do sprawdzenia, jak dalece mniejsze
gabaryty MacBooka rekompensują braki w obszarze tak zwanej wszechstronności. Ten artykuł napisałem jeszcze na starym rMBP, który po kilkunastu godzinach
z MacBookiem 12” wydaje się już bardzo toporny. I tylko MagSafe'a brak…

LukaszMirocha
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JAK MOTORYZACJA
(NIE) UMIERA
MICHAŁ ZIELIŃSKI
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Zapytaj kogokolwiek z łatką „ekologa” o największy problem dzisiejszego świata,
a dostaniesz prostą odpowiedź. Nie będzie to Trump, szybko kończąca się bateria
w iPhonie ani nawet kanapka z masłem i nutellą. Według nich tym problemem
są samochody. I – przyznaję to z bólem – mają rację. Zastąpienie konia metalową
skrzynką napędzaną serią wybuchów zapaskudziło nam planetę. Szczególnie
w ostatnich miesiącach zanieczyszczenia wydobywające się z rur wydechowych
były widoczne gołym okiem (lub, jak kto woli, nosem). Dlatego nie spodziewałem
się, że na tegorocznych targach motoryzacyjnych w Genewie zobaczymy cokol-

wiek spalinowego. A już na pewno nie będzie to wolnossący supersamochód.
Zaskoczenie. Życzy Pan sobie Ferrari czy Lamborghini? Proszę bardzo, obu włoskich producentów przyjechało do Szwajcarii z nowymi modelami dla silnikowych
purystów. Czerwone 812 Superfast i pomarańczowy Huracán Performante tylko
czekały, aż wespną się na plakaty w pokojach nastolatków. Gratkę dla zwolenników uturbionych supersamochodów przygotował McLaren. Uwielbiam stylistykę
ich ostatnich modeli, ale prezentując 720S, przeszli samych siebie. Przypominające
puste oczodoły reflektory niewątpliwie będą robiły furorę pod warszawskim
Palmierem.
Dostaliśmy też odświeżone Porsche 911 GT3 (tak, powróciła manualna przekładnia), nowego Civica Type-R (takiego prawdziwego, a nie zrobionego na
odczepne), a Toyota wreszcie pokazała prawdziwego hot-hatcha – bazuje na
Yarisie. Brzmi jak koncert życzeń. Do pełni szczęścia brakowało tylko spektakularnego powrotu Mitsubishi Evo i hubba-bubby.
Im dłużej jednak czytałem o nowościach pokazywanych w Genewie, tym bardziej
odnosiłem wrażenie, że to nie jest koncert życzeń grany bez okazji. To preludium
marsza żałobnego.
Na sąsiednich stoiskach Ford pokazywał nową Fiestę ST. Odchodzący model
jest jednogłośnie nazywany najlepszym w swojej klasie. Zastąpi go świetnie
wyglądający hatchback z 200-konnym, 3-cylindrowym silnikiem o pojemności

1,5 litra. Na papierze jest bardzo szybki, a do tego będzie można wybrać sposób,
w jaki chcemy jeździć – normalny, sportowy lub torowy – lecz liczba cylindrów
nie napawa optymizmem. Podczas prezentacji Ford dumnie ogłosił, że w razie
potrzeby nowa Fiesta będzie mogła wyłączyć jeden z nich. Jeszcze lepiej.
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Tak się teraz robi samochody. Silniki spalinowe są coraz mniejsze, ale dzięki turbosprężarkom lub motorom elektrycznym generują kosmiczną moc. W środku
zawsze jest guzik pozwalający przekształcać maszynę z torowego wariata
w potulnego kompana. Na pokładzie tuziny systemów, a każdy z nich czuwa,
żebyśmy sobie przypadkiem czegoś nie zrobili.
A co będzie jutro? Odpowiedź czekała u Renault w postaci konceptu ZOE e-Sport.
To hot-hatch napędzany dwoma silnikami elektrycznymi rodem z Formuły E
o łącznej mocy około 460 KM. W efekcie jest piorunująco szybko: sprint od 0 do
210 km/h zajmuje mu mniej niż 10 sekund. I ma przycisk do przerzucania 80%
mocy na tył! Nagle elektryczna przyszłość nie zapowiada się tak dramatycznie.

Niestety, ZOE e-Sport nigdy nie trafi do produkcji.
Francuzi przywieźli jednak coś, co będzie można kupić,

Brzmi jak koncert
życzeń. Do pełni
szczęścia brakowało
tylko spektakularnego
powrotu Mitsubishi
Evo i hubba-bubby.

a do tego jest moją ulubioną premierą tegorocznych
targów. To długo wyczekiwana reinkarnacja Alpine A110,
legendarnej rajdówki z lat sześćdziesiątych. Podobnie jak
oryginał, nowe Alpine waży tyle, co paczka orzeszków
i ma centralnie umieszczony, nieduży silnik. Tym razem
to turbodoładowane 1,8 o mocy 250 KM. Renault wierzy,
że taka kombinacja pozwoli im powalczyć o klientów
z Porsche. Specyfikacja wygląda optymistycznie, ale siła
718 Caymana to prowadzenie i praktyczność. Czy Alpine
da radę? Przekonamy się pod koniec roku.
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Alpine A110 i Renault ZOE e-Sport świetnie kontrastują ze sobą. Z jednej strony
mamy lekkie turbodoładowane niepraktyczne coupé, z drugiej – w pełni elektrycznego hatchbacka. Ten pierwszy – podobnie jak cała lista ekscytujących
samochodów opisanych na początku – to wykorzystanie ostatniego gwizdka
na zrobienie czegoś podniecającego dla fanów tradycyjnej motoryzacji. Już niedługo na dobre pożegnamy wolnossące jednostki (chociaż Lamborghini twierdzi,
że będą się ich trzymać przez lata), a turbodoładowane spalinówki będą zarezerwowane dla najbardziej sportowych samochodów. My, zwykli zjadacze chleba,
pewnie przesiądziemy się w hybrydy lub elektryczne samochody, licząc, że dzięki
temu uratujemy Ziemię. Więc tak, motoryzacja, jaką znamy, umrze, ale zastąpi
ją nowa motoryzacja. I wiecie co? Patrząc na ZOE e-Sport, wierzę, że będzie ona
równie pasjonująca, jak motoryzacja z dzisiaj.
Oczywiście, dopóki sami będziemy mogli tymi samochodami jeździć. Bo coś
czuję, że w przyszłym roku, zamiast wolnossących silników, będziemy w Genewie
szukać tradycyjnych kierownic.

mikeyziel

wyimek
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PLANOWANIE

KOBIETA W DELEGACJI
ANNA GABRYŚ

„Szykując się do bitwy, zawsze uważałem, że plan jest bezużyteczny, ale planowanie jest
nieodzowne.” – Dwight Eisenhower. W pełni zgadzam się z amerykańskim generałem
i prezydentem, a dodam jeszcze, że planowanie jest według mnie tym samym, co gonienie
króliczka. Największą przyjemnością ze wszystkich, większą niż złapanie króliczka. Bo chodzi
o to, by gonić go, by gonić go, by gonić go w sensowny sposób.

P
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Planowanie zawiera w sobie zarówno myślenie o przyszłości, bo do niej bezpo-

średnio się odnosi, jak również o przeszłości. Przecież właśnie z minionych wydarzeń wyciągamy wnioski, żeby jak najlepiej przeprowadzić podobne działania
w czasie, który dopiero nadchodzi. To, co się dzieje tu i teraz, czyli jedyny moment
w czasie, gdy przeszłość i przyszłość się jednoczą, staje się dla mnie mniej ważna,
bo wiem, czego mogę się spodziewać, dzięki dobremu planowaniu.
No pewnie, nie działa to tak idealnie – gdyby tak było, życie stałoby się mało
interesujące. Siedzielibyśmy sobie z oczami utkwionymi w szklanych ekranach

telefonów i przestalibyśmy cokolwiek przeżywać (ejże, niedaleko nam do tego!).
Planowanie więc nie odbiera życiu smaczków, elementu zaskoczenia i niespodzianki, ale nadaje mu pewne ramy, struktury, które następnie można wypełniać, czym tylko się zechce. Już pomijam to, że gdy ramy zostają określone,
można poza nie wychodzić, poszukując ekscytacji. Planowanie zatem to w pewnym sensie sztuka uzyskiwania balansu w życiu. Po ludzku i po normalnemu
– poszukiwanie sensu.
Jestem kierownikiem projektów. Dla mnie planowanie (i skuteczne realizowanie)
planów to esencja pracy. Metody stosowane profesjonalnie staram się jednak
także wykorzystywać w życiu, szczególnie dlatego, że jestem kobietą w ciągłej
delegacji. Wiąże się z tym konieczność właściwego zaplanowania czasu, w długim
okresie i w krótkim.
Planowanie każdemu wychodzi inaczej. Jeden będzie lubił listy w stylu „to do”, na
które bez względu na priorytet wpadają zadania i kolejno (lub nie) się je po prostu
odhacza, nie do końca martwiąc się o ich rozkład w czasie. Inny planuje z ołówkiem w ręku, dokonując rozbioru wielkich zadań na mniejsze i zastanawiając się
nad zależnościami między nimi. Co muszę zrobić, by za tydzień zaprosić przyjaciół
na kolację? Zamówić zakupy z dostawą do domu (w załączniku lista zakupów). I tak
dalej. Ja planuję na kalendarzu.
Po pierwsze w kalendarzu zaznaczam podróże. Chcę wiedzieć, że za tydzień
będę w Paryżu, najbliższy weekend spędzę w Warszawie, potem mam wakacje,
częściowo wyjazdowe. Staram się widzieć podróże na co najmniej dwa tygodnie
do przodu.
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Potem w te ramy wpisuję spotkania – prywatne czy służbowe. Widzę, że będę
w Warszawie – piszę więc z tygodniowym wyprzedzeniem na Slacku iMagazine,
kto ma ochotę iść na piwo lub inne dobra ze mną (Jasiek ma ochotę!). Wreszcie
uzupełniam zwyczajnymi, powracającymi zdarzeniami – zakupy, fryzjer itd. – żeby
o nich nie zapomnieć. Oj, tak. Zdarza mi się zapomnieć o codziennej rutynie
– przypominam sobie intensywny czas w życiu, gdy co drugi dzień w moim kalendarzu wisiało zdarzenie „ogarnąć kuwetę” i nie, nie było to metaforyczne ogarnianie kuwety, ale naprawdę sprzątanie kuwety naszego Tuskota. W natłoku zdarzeń
zdarzało mi się nie uzupełnić zapasów w lodówce i nie wyczyścić kuwety… Do
tego celu, pamiętania o zdarzeniach zwyczajnych i nadzwyczajnych, służy mi
kalendarz.
To jednak tylko jeden ze sposobów planowania – planowanie do przodu – dla
mnie znakomity i skuteczny. Ale jest jeszcze jeden typ planowania, który bardzo
lubię. To planowanie „wstecz”. Znam termin wykonania jakiejś pracy, na którą
składa się wiele różnych elementów, każdy z nich jest uzależniony od poprzedniego czy od czynników zewnętrznych i jeśli nie dopełnią się etapy cząstkowe, nie
osiągnę celu.
W takich sytuacjach zaczynam od ołówka i kartki papieru. Rozpisuję projekt.
Dzielę go na elementy. Gdy prowadziłam projekty wydawnicze – znowu po ludzku
mówiąc, „wydawałam książki” – wśród takich elementów były (to nie wszystkie
elementy!) otrzymanie tekstu od autora, korekta, redakcja, zatwierdzenie projektu
okładki, druk, a celem – data odbioru gotowego produktu z drukarni. Okładkę
można projektować, mając od autora tylko konspekt, bez całego tekstu, ale
redakcji nie zrobi się na tekście, którego nie ma. Za to prawa za granicę – znowu
– można sprzedawać, mając tylko próbkę tekstu, jeden rozdział, na dodatek
z zastrzeżeniem, że jeszcze niezredagowany (to się podoba agentom literackim, bo
znaczy, że książka jest cenna, zanim zostanie napisana). Widząc wszystkie zależności, znając pożądaną datę wydania książki (np. na Boże Narodzenie), mogłam łatwo
sprawdzić, czy mój plan się powiedzie, czy mam na to wszystko czas.
Tak samo robię w życiu. Takim „życiowym” projektem może być remont mieszkania (fliziarze nie wejdą do łazienki, zanim elektryk nie skończy), ale w projekt
można „ubrać” nawet małe rzeczy – choćby przygotowanie uroczystego obiadu.
Odpowiednie zaplanowanie umożliwi redukcję stresu (znacie to? Za dwie godziny
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przychodzą goście, a w domu nie ma ani jednej świeczki, którą można postawić
na pięknie zastawionym stole albo – co gorsza – nie ma białego wina, a głównym daniem jest grillowany pstrąg faszerowany warzywami w ziołach). Zwykła
lista zakupów to jest pierwszy krok, ale patrząc na obiad wstecz od momentu,
gdy można wbić widelec w pstrąga, zdecydowanie łatwiej będzie ogarnąć całość.
Choćby zaplanować, że w czasie, gdy pstrąg się piecze, przygotuję sos do sałaty
czy pamiętać o tym, by otworzyć wino na dwie godziny przed degustacją, ażeby
zdążyło pooddychać.
Planowanie jest ekscytujące – no pewnie, choć to nie jest największa ekscytacja
w życiu, znam lepsze rzeczy, ale planowanie ma w sobie to „coś”. Lubię fazę planowania, lubię znajdywać zależności, doszukiwać się potencjalnego ryzyka i przeciwdziałać mu zawczasu. Chyba każdy kawałek mojego życia traktuję jak projekt,
choć nie każdy mi dobrze wychodzi. Planuję nawet pisanie takiego tekstu jak ten
odcinek serii Kobieta w delegacji. Zanim napisałam pierwsze słowa, wiedziałam,
jak się skończy. Bo fazę planowania przedkładam nad fazę wykonywania. W moim
wyobrażeniu tekst zaplanowany jest już wykonany i niekiedy muszę się zmusić, by
od samej siebie wyegzekwować jego zapis – całą pracę umysłową już wykonałam,
pozostała praca fizyczna, stukanie w klawiaturę!
Polecam zarówno planowanie do przodu, jak i wstecz. I paradoksalnie polecam
wychodzenie poza plany. Nie przekraczanie terminów, ale traktowanie planów
jako orientację w terenie. Wyznaczając na mapie trasę z punktu A do punktu B,
zwykle dostajemy kilka opcji trasy; podobnie jest w projektach – do celu można
dojść na kilka różnych sposobów, a plan ma umożliwić orientację.
O mały włos zapomniałabym o zakończeniu tego tekstu. W zakończeniu nie
będzie o planowaniu, ale o tym, co w następnym numerze zaproponuje Kobieta
w delegacji (tak, tak, dzisiaj, kończąc ten tekst, zaplanowałam już treść następnego). Za miesiąc, w majowym numerze iMagazine, przeczytacie o perfumach
i mężczyznach w paryskim biurze, w którym pracuję, czyli tak naprawdę o różnicach kulturowych w miejscu pracy. Koniec pisania, pakuję laptop – za dziesięć
minut boarding. Pisać tekst skończyłam zgodnie z planem: na lotnisku, przed
odlotem.

ania13
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PIĘKNA I BESTIA
JAN URBANOWICZ

Disney w ostatnich latach szaleje i jego szaleństwo w najbliższym czasie będzie tylko
narastać. Szaleństwo to związane jest z liczbą filmów, jakie są przez nich wypuszczane.
Oczywiście piszę to z uśmiechem na twarzy, gdyż filmy Disneya niemal zawsze trafiają
w mój gust. Tym razem jednak nie do końca się udało.

Disney jest chyba największym producentem filmów na świecie. Produkują animacje, również te pod znakiem Pixara, filmy aktorskie – do nich należy cały Marvel oraz „Gwiezdne
wojny”. To ogromna machina do zarabiania pieniędzy, ale zarabia je w dobry sposób. Jakiś
czas temu postanowili zacząć produkować aktorskie wersje swoich najpopularniejszych
animacji. Jako że są one niezwykle bliskie mojemu sercu, czuję się tym faktem nieco rozdarty. Z jednej strony tak kocham klasyki, że nie widzę potrzeby tworzenia ich nowych wer-
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sji. Większość tych filmów jest
dla mnie doskonała, po co więc
robić je na nowo? Z drugiej strony
jednak chciałbym znów znaleźć
się w tych światach i przeżywać wszystko, co związane z ich
bohaterami jeszcze raz, ale jakoś
inaczej. Chodzę więc do kina na
wszystko, co wymyślają. Dwa
lata temu na przykład oczarował
mnie nowy „Kopciuszek”, który
może i był kopią niemal 1:1, ale
zrobioną przepięknie i oglądając
go, czułem się oczarowany. Kiedy
dowiedziałem się, że powstanie
aktorska wersja „Pięknej i Bestii”,
nie mogłem się doczekać. To
jedna z moich ulubionych animacji Disneya. Była również nominowana do Oscara za najlepszy film
– ale nie najlepszy film animowany, stało się to po raz pierwszy
w historii.
Przy całej mojej miłości do wersji
animowanej i zaufaniu do Disneya
już po pierwszych zdjęciach
i zwiastunach czułem, że dla mnie
ten film się nie uda. Aktorsko
jest tu świetnie. W roli głównej
Emma Watson, a zaraz za nią Luke
Evans, Josh Gad, Kevin Kline oraz
Ewan McGregor, Ian McKellen czy
Emma Thompson. Nie można było
sobie tu pozwolić na przypadkowych aktorów. Trzeba było zatrud-
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nić najlepszych i tak też się stało. Udałem się na seans dzień po premierze i… coś
nie zagrało. Prawie wszystko jest tu takie, jak w wersji animowanej. Dlatego ten
film miał bardzo małe szanse na to, by się nie udać. Znakomite piosenki (wersja
aktorska została nawet wzbogacona o kilka dodatkowych), kostiumy, scenografie i wspomniane aktorstwo. Wszystko to idealne składniki na przepyszne ciasto,
które ostatecznie wyszło z zakalcem.

Dwa lata temu na przykład
oczarował mnie nowy „Kopciuszek”,
który może i był kopią niemal 1:1, ale
zrobioną przepięknie i oglądając go,
czułem się oczarowany.

Przede wszystkim film jest w moim
odczuciu za długi. Ponad dwie
godziny, kiedy animacja trwała niecałe półtorej. Druga rzecz – dość
marne CGI, czyli efekty komputerowe.
Większość filmu wyglądała znakomicie, lecz nie podobał mi się sposób
wykonania mieszkańców zamku oraz
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samej Bestii, która była brzydka. Tak, wiem, że Bestia sama w sobie nie może być
ładna, ale tutaj po prostu nie pasowało mi jej wykonanie. To oczywiście moje
własne wrażenia estetyczne, ale nie jestem w stanie nic na to poradzić i się od
nich odciąć.
Nie jestem w stanie określić, co mi się nie podobało w tym filmie. To chyba tak
jak z jedzeniem, kiedy jakiegoś dania zwyczajnie nie lubimy, nie smakuje nam, ale
nie wiemy dlaczego. Po prostu. Tak też jest z tym filmem dla mnie. Teoretycznie
powinienem się nim zachwycać, a wyszedłem z kina (jako jedyny z naszej grupy)
zniesmaczony i rozczarowany. Nie wiem, jak wypadną kolejne aktorskie wersje
animacji Disneya. Jak na razie były one raczej przeciętne, bądź dobre. „Piękna
i Bestia” jest dostateczna.

yasiek_
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LOGAN
JAN URBANOWICZ

Kiedy wydaje się nam, że w kinie komiksowym nie zobaczymy już nic nowego
i zaskoczyć nas może już tylko cena biletu, okazuje się, że nie mogliśmy się bardziej
mylić. Po wielu latach i kilku nieudanych próbach w końcu dostajemy porządny film
o Rosomaku – ulubionym mutancie wszystkich fanów.

Drużyna X-Men jest na naszych ekranach od prawie 20 lat. Przez ten czas przed oczami przeszło nam nieco ich przygód; widzieliśmy filmy lepsze i gorsze, a nawet takie, które wpisały się
do kanonu kina rozrywkowego. Niemal wszystkie z nich łączyło jedno – postać Wolverine’a.
To prawdopodobnie najpopularniejszy z mutantów, w którego zawsze wcielał się Hugh
Jackman. Jest on również jedną z najciekawszych postaci z całego uniwersum, nieoczywistą
i pełną tajemnic. Nic więc dziwnego, że już wiele lat temu postanowiono zekranizować jego
własną historię.
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Na przestrzeni lat powstały dwa filmy o Rosomaku. Pierwszy okazał się kompletną klapą
i spotkał się z ogromną krytyką zarówno fanów, jak i recenzentów. Kolejne podejście, które
miało być lepsze od poprzedniego, może faktycznie pod niektórymi względami takie było,
sam film jednak również był swoistym strzałem w kolano. Najbardziej negatywne opinie dotyczyły brutalności, a raczej jej braku. Postać Wolverine’a była w komiksach zawsze
bardzo brutalna i bezpośrednia, czego w filmach często brakowało. To nie była jednak
wina twórców, którzy od dawna chcieli zrobić film godny Rosomaka, studia i producenci
trzymali ich jednak za… no, za ręce i pilnowali, by przypadkiem nie poniosła ich fantazja.
Efekty tego znamy.
Szlaki przetarła niedawna ekranizacja „Deadpoola”. Film jako pierwszy z tego uniwersum
otrzymał kategorię wiekową R, a więc był przeznaczony dla widzów dorosłych. To okazało
się strzałem w dziesiątkę i film odniósł niezwykły kasowy sukces, ale również zwyczajnie się
podobał. Dzięki temu udało się przekonać producentów, że kolejny film z Jackmanem w roli
głównej również powinien otrzymać taką kategorię i tak też się stało.
Za reżyserię odpowiada James Mangold. Dla
mnie był to z początku dziwny wybór, gdyż
ten właśnie człowiek stworzył poprzedni film,
który jak już wspomniałem, nie wypadł za
dobrze. Pomyślałem jednak, że coś musi być

Może na pozór treść nie
wydaje się porywająca, ale
okazuje się wręcz przeciwnie.

na rzeczy i pogodziłem się z tym faktem. Jak
wypadł sam „Logan”?
Całość dzieje się w niedalekiej przyszłości. Wolverine jest już dość stary, jego moce słabną,
a świat wygląda nieco inaczej. Nowi mutanci się nie rodzą, a żyjący nie są zbyt lubiani przez
społeczeństwo. Ze starych bohaterów mamy tu tytułowego Logana oraz Profesora Xaviera.
W pewnym momencie na planie pojawia się dziewczynka, która ma moce bardzo podobne
do Rosomaka – jej rany bardzo szybko się goją, a z rąk wychodzą metalowe szpony.
Może na pozór treść nie wydaje się porywająca, ale okazuje się wręcz przeciwnie. Film
bowiem ma bardzo ciekawy klimat, budujący wszystko i dopinający w bardzo zgrabną opowieść. Momentami miałem wrażenie, jakbym oglądał nową część „Mad Maxa”. To zapewne
przez wiele ujęć na pustyni, a także stworzenie z tego pewnego rodzaju kina drogi. Taka
koncepcja sprawdziła się tutaj znakomicie i dzięki temu otrzymaliśmy film nie tylko ciekawy, ale też genialny w swojej prostocie. Nie ma tu takiej ilości efektów specjalnych, jaką
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znamy z poprzednich filmów. Pod tym względem wydaje się on wręcz oszczędny, ale to owa
oszczędność jest jego ogromną zaletą.
Niestety, film ma jedną zasadniczą wadę. Powstał trochę za późno. Taką ekranizację
Wolverine’a powinniśmy otrzymać już dawno, a dostaliśmy ją na sam koniec. Hugh Jackam
bowiem nie wcieli się już więcej w tę postać. To było dla niego zamknięcie tego rozdziału.
Dlatego czuję sporą satysfakcję, że dane mi było taki obraz obejrzeć, ale jednocześnie smutek i pustkę, że więcej już nic takiego nie zobaczę. Co prawda „nigdy nie mów nigdy”, lecz
w tej chwili nie zapowiada się na kolejną odsłonę. „Logan” to bardzo dobry film. Brutalny
i dosłowny, ale przy tym nakręcony z pewną gracją i szacunkiem do widza. Oglądając go, ma
się wrażenie, że wszystko jest tu przemyślane i zrobione dokładnie tak, jak zostało zaplanowane. Twórcy prawdopodobnie postanowili dobrze wykorzystać daną im wolną rękę.
Wielkim odkryciem dla mnie była Dafne Keen, która zagrała tu Laurę – wspomnianą dziewczynkę o mocach podobnych do Logana. Choć pod względem dialogów rola to bardzo
oszczędna, to choreografie walk i mimika twarzy dziewczynki skradały moją sympatię
z każdą minutą.
Choć film był dla mnie delikatnie za długi (2 godziny i 17 minut), to nie był to seans obfitujący
w nudę. Żałuję, że nie będzie już przygód Wolverine’a. To świetny bohater, zasługujący na
bogatą serię i to zrealizowaną w taki sposób jak ten film. Cieszę się jednak, że Jackman pożegnał się z rolą w takim stylu. To występ godny zapamiętania i zdecydowanie wart powracania do niego.
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PREMIERY DVD I BLU-RAY

KWIECIEŃ 2017

JAN URBANOWICZ

PASAŻEROWIE
Ludzie mają skolonizować nowy świat. Statek
kosmiczny pokonuje głuchą przestrzeń kosmosu.
Dwójka pasażerów budzi się ze snu o 90 lat za
wcześnie. Szybko okazuje się, że coś jest nie
tak. Chris Pratt stał się w ostatnich latach nową
megagwiazdą Hollywood. Nic dziwnego, że jako
partnerkę do filmu dano mu Jennifer Lawrence.
Razem, w tym thrillerze sci-fi, tworzą ciekawy duet.

SULLY
Najnowsze dzieło Clinta Eastwooda, opowiadające o awaryjnym lądowaniu samolotu na rzece Hudson sprzed kilku lat. W rolę
kapitana, który siedział za sterami maszyny
i dokonał tego niezwykłego wyczynu, wcielił
się Tom Hanks. Dobrze zrealizowana historia,
z porządnymi rolami pierwszoplanowymi.
Nie jest to film znakomity, ale na pewno
warto go obejrzeć.
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ŁOTR 1. GWIEZDNE WOJNY – HISTORIE
Film był jedną wielką niewiadomą. Obawiano się, że
spin-off (pierwszy z serii) „Gwiezdnych wojen” będzie
zwykłym skokiem na kasę i nikt początkowo nie wierzył w powodzenie tego filmu. Od razu po premierze okazało się, że jest on jedną z najlepszych rzeczy,
jakie mogły spotkać to uniwersum. Film jest świeży
i w doskonały sposób nawiązuje do pierwszej trylogii,
czyli do tego, za co kochamy tę sagę. Nie ma sensu
się rozpisywać, trzeba koniecznie kupić, trzymać na
półce i wracać tak często, jak się da.

FANTASTYCZNE ZWIERZĘTA
I JAK JE ZNALEŹĆ
Choć przygody Harry’ego Pottera zakończyły się
już kilka lat temu, powracamy do tego magicznego świata. Tym razem J.K. Rowling – autorka
książek i scenariusza do nowego filmu – przenosi
nas do czarodziejskiego Nowego Jorku na 70 lat
przed wydarzeniami znanymi z przygód o młodym chłopcu. Choć ja sam nie uważam tego
filmu za tak dobry, jak te dziejące się w Hogwarcie,
to klimat całości mną zawładnął i znów mogłem
poczuć się jak mugol, odkrywający na nowo, że
na świecie naprawdę istnieje magia.
yasiek_
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CAŁA MUZYKA

JAROSŁAW CAŁA

MROZU

ZEW

Po powrocie z wakacji na liście muzycznych nowości roiło
się od gwiazd. Nowy Drake, Depeche Mode, Ed Sheeran
czy Charli XCX. Moim pierwszym wyborem był jednak
album Zew. Niczego nie byłem tak ciekawy, jak kolejnego
wielkiego progresu, jaki zrobił Mrozu. Tego progresu
byłem bardziej niż pewny. Ze skromnością przyznam, że
oczywiście nie myliłem się, a jedynym sekretem była stylistyka i droga, jaką wybierze Łukasz Mróz. Do tej pory, jak
to w trasie, bywało różnie. Droga wyboista i kręta przez
hity błyszczące jak miliony monet, po coraz bardziej ambitne aranżacje chwytające
ciekawe gatunki muzyczne. Poprzedni album „Rollercoaster” był pierwszym krokiem
do zerwania ze starym wizerunkiem i, co najważniejsze, był to krok pewny i udany.
Teraz mam wrażenie, że Mrozu, zamiast dostawiać drugą nogę, postanowił od razu
skoczyć tak daleko, że musiał zabrać ze sobą paszport. Takie numery jak „Duch”, do
którego clip możemy bez wstydu pokazywać na całym świecie, jest potwierdzeniem
wszystkiego, co do tej pory napisałem. Olbrzymi talent drzemie w tym chłopaku,
a jego prawdziwe przejawy usłyszycie na czwartym albumie Zew. W końcu polska
muzyka rozrywkowa, rozgłośnie radiowe i przede wszystkim słuchacze dorośli do
muzyki ambitniejszej. Mrozu o tym wie, wykorzystuje swoją szansę i nie musi już
nagrywać muzyki tylko na imprezę. Pierwsza część albumu pokazuje zdecydowanie
mroczniejszą twarz artysty i to właśnie w tym klimacie jego wokal brzmi najlepiej.
Odnoszę wrażenie, że od momentu nagrania ostatniej płyty nie wychodził z warsztatów wokalnych. Przy okazji, gdzieś w przerwach, równie mocno popracował nad
swoimi tekstami, które są niezwykle mocną stroną tego wydawnictwa. Do tych komplementów dorzucę jeszcze jeden, być może najważniejszy, ten za dobór producenta.
Marcin Bors wykonał niewiarygodną robotę w warstwie muzycznej, dzięki czemu na
tym albumie znajdziemy wiele muzycznego dobra. Nawet nie zamierzam Wam tego
zdradzać, to jest praca domowa, którą musicie odrobić.
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BANKS & STEELZ

ANYTHING BUT WORDS

Wiele było duetów w świecie muzyki, które próbowały połączyć całkowicie odmienne gatunki muzyki.
Efekty takich eksperymentów były bardzo różne.
Od wielkich sukcesów po całkowitą klapę. Szczerze
mówiąc, na wiadomość o tym, że raper RZA z legendarnej grupy Wu-Tang Clan nagrywa album z kimś
takim jak Paul Banks, zareagowałem delikatnym podnieceniem. Obaj artyści w swoim fachu są niczym profesorzy. Bałem się jednak, że tak odmienna muzyka,
jaką tworzą te wielkie postacie, może być niezwykle trudna do sensownego zgrania w całość. Rozumiem gościnny numer na zasadzie eksperymentu, ale w cały
album, który trzymałby się kupy, nie wierzyłem. Jak trudny do zrealizowania był
to projekt, może świadczyć fakt, że RZA i Paul Banks wspólne nagrywanie zaczęli
już w 2013 roku. Po pierwszym odsłuchu śmiało mogę powiedzieć, że warto było
czekać na efekt. Tym efektem jest album „Anything But Words”, czyli wybuchowa
mieszanka temperamentów dwóch bardzo mocnych, męskich charakterów. Czuć,
że RZA z Paulem dogadują się znakomicie, a na dowód tych słów zacytuje rapera:
„Kiedy poznałem Paula, rozpoznałem szybko, że ma on w sobie tę energię typową
dla twórców z Nowego Jorku”. Mam wrażenie, że nie ma mowy o jakichkolwiek
różnych gatunkach muzycznych w momencie, w którym przemawia prawdziwa,
dobra muzyka. Wtedy nie ma żadnych podziałów. To na pewno zasługa kompozycji, która w większości jest bliższa sercu Banksa, ale, jak się okazało, RZA w tym
klimacie poczuł się świetnie. Nie ma ciężkich, nowojorskich bitów znanych z produkcji Wu-Tang Clan, taki scenariusz w tym przypadku by nie wypalił. Artyści
zdradzili, że do współpracy zbliżyły ich szachy, z których widać wynieśli dobre
zagrywki. Do takich z pewnością należy dobór wybornych gości, na płycie usłyszymy kolegów z Wu-Tang Clan (Ghostface Killah, Method Mana, Masta Killa), oraz
Kool Keith i samą Florence Welch.

calamuzyka
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Rustici mela & noci, czyli pierożki z jabłkiem...

RUSTICI MELA & NOCI,

CZYLI PIEROŻKI Z JABŁKIEM, SEREM I ORZECHAMI WŁOSKIMI
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MAŁGORZATA ŁADA

PRzepis
Rustici mela & noci, czyli pierożki z jabłkiem...

Mąkę wsypujemy do szklanej lub metalowej miski, w środku

Ciasto na pierogi:

robimy dołek i wlewamy wrzątek, zgarniając mąkę do środka, aż

• 2,5 szklanki mąki (ok. 40 dkg)

zostanie mniej więcej połowa suchej mąki. Dodajemy olej i żółtko

• 1 żółtko

oraz sól i zagniatamy dość miękkie i elastyczne ciasto.

• 1 łyżka oleju

Wyrobione ciasto przykrywamy ściereczką i zostawiany na 10–15 min.

• ok. 1/2 szklanki wrzącej wody
• szczypta soli

W tym czasie robimy farsz. Jabłka obieramy, usuwamy gniazda

Farsz:

nasienne i kroimy w bardzo drobną kosteczkę. Orzechy dokładnie

• 25 dag sera ricotta

siekamy. Ser rozgniatamy widelcem, dodajemy jabłka i orzechy.

• 1 większe lub 2 mniejsze lekko

Wszystko bardzo dokładnie mieszamy.

kwaśne jabłka
• ok. 1/3 szklanki posiekanych
orzechów włoskich

Przestudzone ciasto wałkujemy, wycinamy pierożki, nakładamy
farsz i bardzo porządnie zaklejamy. Brzegi pierożków przed zaklejeniem można posmarować białkiem i dopiero sklejać.

Do polania
• 2–3 łyżki masła

Pierożki gotujemy we wrzącej wodzie do momentu, aż wypłyną.

• 2 łyżki startego sera typu

Wyjmujemy łyżką cedzakową.

parmezan

Pierożki podajemy polane masłem i posypane parmezanem.
Smacznego!
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