Strumieniuj. Integruj. Przesyłaj.
Twoja muzyka po nowemu.
Twoja muzyka tam, gdzie ty. W najwyższej jakości i bezprzewodowo.
Miliony nagrań w każdej chwili. W salonie, sypialni, kuchni. Dzięki naszym
ekspertom możesz cieszyć się wspaniałym brzmieniem i korzystać z najnowszych technologii. Wejdź z nami do świata sieciowego audio.

Adresy salonów i zamówienia on-line: www.tophifi.pl
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Giełda dotycząca nazwy tegorocznego iPhone’a toczyła się od premiery iPhone'a 7. Były spekulacje, czy będzie nazywać się „8”, czy „X”, czy
też jeszcze inaczej. Duża część „spekulantów”
powinna być zadowolona – mamy jednego i drugiego. Wielu też zastanawiało się, czy będzie taki
sam jak poprzednik. Stało się. Mamy zupełnie
nowego iPhone'a – iPhone'a X. Nową konstrukcję, pierwszą od… czterech lat. OK, każdy iPhone
w tym czasie był nową konstrukcją, ale umówmy
się, wizualnie specjalnie nie różnił się od
poprzednika. iPhone X to coś zupełnie nowego.
Ekran zajmujący prawie cały przód urządzenia
wygląda obłędnie. Oczywiście nie jest bezramkowy, jak go wszyscy określają, ale to już temat
na inną dyskusję. iPhone X to też brak Touch ID,
obsługa gestami i… kosmiczna cena. Czy będzie
kolejnym hitem? Myślę, że tak. Niewątpliwie
wyznaczy nowy kierunek nie tylko Apple’owi, ale
też innym graczom na rynku. Podczas prezentacji Apple przedstawiło nam też inne nowości
– wspominanego wcześniej iPhone'a 8, Apple

twitter.com/imagazinepl

facebook.com/iMagazinePL

Watch 3 oraz Apple TV 4K.
Pierwszy raz od bardzo dawna jestem zadowolony z tego, co zobaczyłem na prezentacji.
O wszystkich nowościach piszemy w numerze,
ale oczywiście to nie wszystko, co mamy Wam do
zaproponowania.
Zapraszam!			

Dominik Łada
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HEOS AVR

OTOCZ SIĘ DŹWIĘKIEM,
NIE PRZEWODAMI.
HEOS AVR łączy w sobie bezprzewodowy dźwięk przestrzenny, doskonałą wydajność
i najnowocześniejszy design. Rozszerz swój zestaw i połącz dotychczasowe głośniki
przednie z dowolnymi głośnikami bezprzewodowymi HEOS i ciesz się filmami w technologii 4K Ultra HD lub strumieniuj muzykę do każdego z pomieszczeń w Twoim domu.
Powiedz „tak“ doznaniom z HEOS, powitaj HEOS AVR.

www.denon.pl
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NOWOŚCI IFA
NOWOŚCI SAMSUNGA Z IFA 2017

Konferencją Samsunga rozpocząłem tegoroczne targi IFA. W Berlinie producent nie
zaprezentował jakichś wyjątkowych nowości, podkreślił jednak swoje szerokie portfolio o czym wiele osób zdaje się zapominać. Jednocześnie zobaczyliśmy ciekawe
alternatywy dla Apple Watch i AirPods.
Czytaj dalej...

TCL – TELEWIZOROWY GIGANT, KTÓRY
NIGDY NIE BĘDZIE WIELKI

Na targach IFA nowe telewizory pokazywał między innymi TCL. Wśród nich znalazł się przyzwoity QLED o nazwie X2, który w krajach takich jak Polska ma nosić
nazwę X9 i pojawić się w bliżej nieokreślonej przyszłości. Wielu mówi, że TCL będzie
w branży telewizorowej, taką firmą jak Huawei w mobile’u. Nie będzie! Musiałaby
stać się w firmie prawdziwa rewolucja.
Czytaj dalej...
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FIBARO NA IFA 2017 Z PRZEŁOMOWYM
ROZWIĄZANIEM W ŚWIECIE APPLE HOMEKIT

Fibaro niemal z precyzją szwajcarskiego zegarka co targi wprowadza na rynek nowe
produkty. Tak było na CES w Las Vegas, tak było też na IFA w Berlinie. Zobaczyliśmy
dwie produktowe nowości – domofon i termostat. Do tego pojawiły się nowe urządzenia wspierające Apple HomeKit i wśród nich jedno przełomowe.
Czytaj dalej...
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IFA 2017 TO BYŁY TARGI, GDZIE WYGRAŁ
ZDROWY ROZSĄDEK

Targi IFA 2017 przynajmniej dla mnie są już historią. Była to szósta IFA w moim życiu
i ta którą na długo zapamiętam, jednak raczej ze względu na ludzi mi towarzyszących, a nie same targi. Jednocześnie należy uznać te targi jako udane, choć trudno
mówić tu o efekcie wow.
Czytaj dalej...

IFA 2017 – TO IFA POD ZNAKIEM ….

Swoje wrażenia z targów IFA spisał już dziś Paweł, jego interesują głównie telewizory, ja zaś na targach penetruję dziwne hale, mniej mnie interesują flagowe smartphony, wolę szukać ciekawych „gadżetów”. Pod pojęciem „gadżety” rozumiem tu
elektronikę, która wchodzi w mniej oczywiste aspekty naszego życia. Mogliście śledzić moją relację na Twitterze.
Czytaj dalej...
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T‑MOBILE
WPROWADZA HD
VOICE+, KTÓREGO
WSPIERA IPHONE 8

Usługi głosowe w cyfrowych sieciach
mobilnych dostępne są w Polsce już od
grubo ponad 20 lat. W tym czasie wdrożono zaledwie kilka nowych technologii
poprawiających jakość głosu w rozmowie
telefonicznej.
Czytaj dalej...

IPHONE 8 – WYJMUJEMY
Z PUDEŁKA

29 września rozpoczęła się sprzedaż iPhone 8 i 8 Plus
w Polsce. Dzięki Wojtkowi Jabczyńskiemu, rzecznikowi sieci Orange, mamy możliwość przetestować tego
pierwszego dla Was. Komentarze miło widziane. A tymczasem wyjęliśmy go z pudełka.
Czytaj dalej...

10 POWODÓW DLA
KTÓRYCH WARTO KUPIĆ
IPHONE’A 8 LUB 8 PLUS
ZAMIAST IPHONE’A X

W tym roku Apple zaprezentowało, aż trzy iPhone’y – 8,
8 Plus oraz X. Na tego ostatniego przyjdzie nam jeszcze poczekać, dwa pozostałe są już w sprzedaży. Nowe
iPhone’y 8 i 8 Plus nie robią takiego wrażenia jak iPhone
X. To jednak nie znaczy, że nie są warte uwagi, jest kilka
powodów, aby je kupić.
Czytaj dalej...
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DOLBY ATMOS, DOLBY
VISION, DOLBY CINEMA,
A SPRAWA POLSKA

Focal zaprosił wąskie grono dziennikarzy na specjalny
pokaz nowych głośników do kina domowego. Miejsce
tej prezentacji nie vbyło typowe – była nim siedziba
firmy Dolby. To dało mi szansę porozmawiać z jej przedstawicielami i dowiedzieć się ważnych kwestii odnośnie

GOOGLE KUPUJE,
CZĘŚĆ ZESPOŁU HTC

Dolby Atmos, Dolby Vision oraz Dolby Cinema.
Czytaj dalej...

Do dość nietypowej transakcji doszło

w świecie urządzeń mobilnych. Google
właśnie za 1,1 miliarda dolarów wykupił
część zespołu HTC. W ten sposób gigant
z Mountain View ma zyskać pełną kontrolę nad swoimi telefonami z linii Pixel.
Czytaj dalej...

POLSKI STARTUP PACKHELP JUŻ
WYKORZYSTUJE ARKIT

Packhelp znany też jako zapakuj.to właśnie
wydał aplikację wspierającą ARKit. Polski
start-up w ten sposób chce pomóc swoim
klientom wybrać odpowiedni rozmiar

pudełka. To jednocześnie doskonały pomysł
na promocje samego start-upu.
Czytaj dalej...
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B&O PLAY PRZEDSTAWIA BEOPLAY E8:

SŁUCHAWKI PRAWDZIWIE BEZPRZEWODOWE,
ZAPEWNIAJĄCE DOSKONAŁĄ JAKOŚĆ DŹWIĘKU

B&o play przedstawia beoplay e8: słuchawki prawdziwie bezprzewodowe,
zapewniające doskonałą jakość dźwięku

Firma B&O PLAY rozszerza gamę słuchawek, wprowadzając na rynek swoje pierwsze prawdziwie bezprzewodowe słuchawki Beoplay E8. Dzięki ponad 90 latach doświadczenia
w obszarze akustyki i projektowania, słuchawki Beoplay E8 wyróżnia prostota i styl, jak również świetna akustyka, doskonały komfort użycia w ruchu oraz wykonanie z materiałów
wysokiej jakości.
- Słuchawki Beoplay E8 są idealnym towarzyszem dla każdego, kto nie chce rezygnować
z jakości dźwięku i wzornictwa, aby zyskać swobodę, jaką dają słuchawki bezprzewodowe.
Słuchawki te zostały zaprojektowane tak, aby doskonale pasować do uszu, jako dyskretny

16
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i stylowy symbol zaawansowanych technologii zapewniają bogaty i precyzyjny dźwięk
w całej scenie dźwiękowej - powiedział John
Mollanger, CEO firmy B&O PLAY.
Odporne na zachlapanie i kurz słuchawki
Beoplay E8 są zaprojektowane tak, aby zapewniać najwyższy komfort korzystania w ruchu.
Wystarczy wyjąć słuchawki z wysokiej jakości
skórzanego etui z funkcją ładowania i lekko
stuknąć powierzchnię dotykową w aluminiowej obwódce, aby rozpocząć słuchanie
muzyki, zmieniać utwory, odbierać połączenia
telefoniczne oraz włączać tryb Transparency
Mode oraz komendy głosowe. Dzięki sterowaniu wszystkimi funkcjami przy pomocy
intuicyjnego interfejsu dotykowego na słuchawkach, nie ma konieczności wyjmowania
smartfona z kieszeni.

Dwa dodatkowe ładowania
w ruchu
Słuchawki Beoplay E8 zapewniają do czterech
godzin muzyki po pojedynczym ładowaniu,
a po włożeniu słuchawek do etui z funkcją
ładowania możliwe są dwa dodatkowe ładowania w ruchu. Dzięki temu, że w każdej słuchawce Beoplay E8 wbudowany jest niewielki
magnes, umieszczenie słuchawek w etui automatycznie powoduje ich wyłączenie i rozpoczęcie ładowania, dzięki czemu wkrótce będą
one gotowe do kolejnego użycia.

Przyjemność dla uszu
Słuchawki Beoplay E8 zostały opracowane
przez renomowanych inżynierów akusty-

/ AKTUALNOŚCI /

ków firmy Bang & Olufsen, dzięki czemu uzyskano bogatą i precyzyjną scenę dźwiękową,
dającą prawdziwą przyjemność słuchaczowi. Każda słuchawka jest wyposażona w dynamiczny głośnik 5,7 mm, niewielki przetwornik elektromagnetyczny, technologię NFMI oraz
chip Bluetooth 4.2 z funkcją cyfrowego przetwarzania dźwięku, która umożliwia dynamiczne
dostrajanie dźwięku i eliminuje jego zakłócenia.
- Koncentracja przy tworzeniu słuchawek Beoplay E8 przede wszystkim na dźwięku i wzornictwie umożliwiła uzyskanie najlepszej w tej klasie urządzeń jakości dźwięku - powiedział
Libor Matus, Global Product Manager.
- Projektując słuchawki należy starać się osiągnąć idealną równowagę pomiędzy wielkością, ergonomią i jakością dźwięku. Im więcej funkcji posiadają słuchawki, tym mniej miejsca
pozostaje na komponenty mające kluczowe znaczenie dla odtwarzania dźwięku. W wyniku
wielokrotnych prób ukształtowaliśmy przestrzeń wewnątrz słuchawek Beoplay E8 tak, aby
pomieściła ona komponenty zapewniające najwyższą jakość dźwięku. Połączenie zdolności w zakresie cyfrowego przetwarzania dźwięku oraz ponad 90-letniego doświadcze-
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nia w dostrajaniu dźwięku pozwoliło na uzyskanie sceny dźwiękowej, która jest najlepsza
w kategorii słuchawek bezprzewodowych.

Usłysz dźwięki z otoczenia
Słuchawki Beoplay E8 posiadają także funkcję przejrzystości dźwiękowej określanej jako
Transparency Mode, która umożliwia regulację stopnia, w jakim dźwięki z otoczenia docierają do uszu użytkownika. Wystarczy wybrać jeden spośród czterech poziomów w aplikacji
Beoplay App i włączyć tryb Transparency Mode lekko stukając jeden raz w lewą słuchawkę.
Tryb Transparency Mode umożliwia także utrzymywanie kontaktu z kolegami w biurze
w czasie słuchania muzyki oraz brak izolacji od otoczenia podczas chodzenia po ulicach.

Zintegrowane doświadczenie akustyczne dzięki Beoplay App
Słuchawki Beoplay E8 zostały dostrojone przez inżynierów akustyków firmy Bang & Olufsen,
dzięki czemu charakteryzują się one najlepszym w swojej klasie profilem akustycznym zapobiegającym zmęczeniu słuchacza. Przy pomocy aplikacji Beoplay App dla iPhone i Apple Watch oraz
na smartfony z systemem Android można także ułatwić korzystanie ze słuchawek Beoplay E8:
• Użytkownicy mogą samodzielnie regulować ton i scenę dźwiękową dzięki łatwemu
w użyciu i intuicyjnemu interfejsowi B&O PLAY ToneTouch. Interfejs ten umożliwia użyt-

19
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kownikowi wypróbowanie różnych ustawień dźwięku i znalezienie najlepszego ustawienia w danej sytuacji. Po zakończeniu regulacji, słuchawki Beoplay E8 zapisują wprowadzone ustawienia aż do ponownej regulacji.
• W funkcji ToneTouch inżynierowie akustycy firmy Bang & Olufsen utworzyli różnorodne
profile akustyczne dedykowane do słuchawek Beoplay E8, aby dopasować dźwięk do różnych rodzajów czynności, takich jak uprawianie sportu, dojazdy do pracy lub słuchanie
podcastów. Opcje te są dostępne jako ustawienia standardowe słuchawek Beoplay E8.
• Aplikacja Beoplay App, podłączona do słuchawek Beoplay E8, ułatwia monitorowanie
stanu akumulatora słuchawek na smartfonie.
• Użytkownicy mogą sterować odtwarzaniem muzyki oraz personalizować słuchawki
przez nadanie im określonego koloru i nazwy w aplikacji.
• Po podłączeniu słuchawek Beoplay E8 do aplikacji Beoplay App, użytkownicy mają także
możliwość bezprzewodowego pobierania aktualizacji.

Ceny i dostępność
Słuchawki Beoplay E8 bedą sprzedawane wraz z wysokiej jakości skórzanym etui z funkcją
ładowania, pięcioma wkładkami dousznymi oraz kablem do ładowania. Dostępne kolory:
Black oraz Charcoal Sand. Cena detaliczna to 1299 PLN.

20
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LISTA FILMÓW W 4K
I HDR, KTÓRE JUŻ SĄ
W POLSKIM ITUNES

Wraz z rozpoczęciem przedsprzedaży Apple
TV 4K w iTunes, zgodnie z zapowiedziami,
pojawiły się filmy w ultrawysokiej rozdzielczości wraz z szerokim zakresem tonalnym,
czyli 4K HDR. Na razie lista jest skromna, ale
oferta powinna być cały czas uzupełniana.
Czytaj dalej...

APPLE PRZYWRÓCI
PRZEŁĄCZANIE APLIKACJI
PRZEZ 3D TOUCH W PRZYSZŁEJ
AKTUALIZACJI IOS 11

Zaraz po ukazaniu się pierwszej bety iOS 11 popełniłem

wpis, w którym napisałem, co nie leży mi w tej aktualizacji. Jedną z bolączek, które wymieniłem było usunięcie
gestu 3D Touch, który uruchamiał przełączanie aplikacji.
Czytaj dalej...

PREMIERA MACOS
HIGH SIERRA

25 września w Mac App Store pojawiła się
najnowsza wersja macOS – High Sierra.
Czytaj dalej...
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POWAŻNA LUKA
BEZPIECZEŃSTWA W MACOS

Na Twitterze Patrick Wardle pokazał poważną lukę

w macOS High Sierra. Z opublikowanego filmu wynika,
że możliwe jest napisanie kodu, który będzie wykradał

APPLE TV 4K BIERZE
CZYNNY UDZIAŁ
W WOJNIE FORMATÓW

hasła zapisane w systemowym pęku kluczy.
Czytaj dalej...

W amerykańskim iTunes znalazło się 136

tytułów w 4K, z czego 74 korzysta z Dolby
Vision. W Polsce tytułów na chwile obecną
jest około 50. Szczerze nie spodziewałem
się tak bogatej listy filmów w ultrawysokiej
rozdzielczości. Tym bardziej nie spodziewałem się zalewu filmów z Dolby Vision
i myślę, że nie jestem w tym osamotniony.
Czytaj dalej...

IPHONE X, 8
I 8 PLUS SĄ JUŻ NA
GEEKBENCHU

Dla osób zafascynowanych cyferkami mam
świetną wiadomość – są wyniki najnowszego A11 Bionic, którego znajdziemy w iPhonie X, 8 i 8 Plus, na Geekbenchu.
Czytaj dalej...
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TP-LINK DECO - DOMOWY SYSTEM WIFI
Z WBUDOWANYM ANTYWIRUSEM
TP-Link na tegorocznych targach IFA w Berlinie zaprezentował kompleksowy
system WiFi, dla całego domu – Deco M5. Zestaw składa się trzech takich samych
urządzeń sieciowych współpracujących ze sobą, by zapewnić superszybkie
i niezawodne połączenie Wi-Fi w każdym kącie Twojego domu. Jego konfiguracja
jest niezwykle prosta, a dzięki systemowi zabezpieczeń TP-Link HomeCare,
wbudowanemu antywirusowi i kontroli rodzicielskiej, Deco to także najlepiej
zabezpieczona domowa sieć, jaką możesz sobie wyobrazić.

Trzy urządzenia Deco M5 pozwolą na płynną transmisję danych na powierzchni ponad
400 m2. W razie potrzeby, system można rozbudować nawet do 10 urządzeń. Pokrycie całego
domu zasięgiem WiFi o prędkościach nawet do 1300 Mb/s jest niezwykle proste. Wystarczy
tylko kilka minut, by skonfigurować wydajną sieć w całym domu. Po prostu wyjmij urządzenia z pudełka i pobierz aplikację TP-Link Deco, która dostępna jest na urządzenia z systemem
Android i iOS. Podążaj za wskazówkami na ekranie smartfona, a Deco zajmie się resztą, łącznie z wyborem najlepszych miejsc do instalacji urządzeń.
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System Deco M5 wykorzystuje najnowsze
technologie, aby zapewnić Ci nieograniczony dostęp do sieci. Urządzenia są dwupasmowe i działają w standardzie AC. WiFi
w zależności od pasma ma przepustowość
867 Mb/s dla łącza 5GHz oraz do 400 Mb/s
na łączu 2.4GHz, a wykorzystanie technologii MU-MIMO pozwala na zwiększenie
wydajności komunikacji między urządzeniami. Za stabilną pracę odpowiedzialny jest
czterordzeniowy procesor. Rozgłaszaniem
zasięgu sieci WiFi zajmują się 4 wbudowane w każde urządzenie Deco anteny.
Dodatkowo w każdym z nich znajdują
się dwa gigabitowe porty Ethernet, które
pozwolą w pełni wykorzystać możliwości
urządzeń przewodowych.
Deco to nie tylko WiFi o dużym zasięgu,
to również bezpieczeństwo, optymalizacja i ochrona, które zapewni Ci system
bezpieczeństwa TP-Link HomeCare wraz
z antywirusem od Trend Micro. Dzięki
kontroli rodzicielskiej możesz blokować
dostęp do stron z niepożądaną treścią (np.
przemoc, pornografia), ustawić limity czasowe dla poszczególnych użytkowników
sieci lub sprawdzać, jakie strony odwiedzają. Wszystkie te funkcje dostępne są
z poziomu aplikacji. Funkcja QoS (Quality
of Service) umożliwi Ci ustawienie priorytetów dla poszczególnych urządzeń w sieci,
byś mógł cieszyć się rozrywką bez zakłóceń.
HomeCare chroni przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem wszystkie urządzenia w domowej sieci WiFi już na poziomie
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routera. Oznacza to, że ochroną objęte są również urządzenia, których nie chroni klasyczne
oprogramowanie antywirusowe, takie jak konsole do gier, kamery Cloud czy urządzenia
automatyki domowej.
Deco M5 wykorzystuje również technologię TP-Link ART (Adaptive Routing Technology),
która automatycznie wybiera najlepszą ścieżkę transmisji dla każdego urządzenia w sieci.
Bez względu na to, w jakim miejscu w domu się znajdujesz i z jakiego pasma sieci korzystasz
(2,4GHz lub 5GHz), zawsze zostaniesz połączony z jednostką Deco o najsilniejszym sygnale.
Dzięki technologii ART możesz przemieszczać się po domu bez przeszkód, a Twoje połączenie nie zostanie przerwane.
Główne cechy w skrócie:
• Łączność bezprzewodowa w każdym pomieszczeniu w domu
• Wszechstronne opcje ochrony oraz kontrola rodzicielska dzięki TP-Link HomeCare
• Antywirus i ochrona przed złośliwym oprogramowaniem zapewniona przez Trend Micro
• Prosta instalacja krok po kroku dzięki mobilnej aplikacji Deco TP-Link (dla iOS i Androida)
• Technologia TP-Link ART
• Funkcja QoS
• Zdalne zarządzanie i kontrolna nad siecią z każdego miejsca
• 3-letnia gwarancja
Więcej informacji na temat systemu Deco dostępne jest na stronie.
System TP-Link Deco jest już dostępny w sprzedaży w cenie ok. 1399 zł brutto. Produkt
objęty jest 36-miesięczną gwarancją.
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DOLBY I DISNEY – DZIWNE
BRAKI W APPLE TV 4K

Wciąż pozostając w temacie konferencji, mam

NETFLIX
Z POLSKIM SERIALEM
I PARTNERSTWEM
Z ORANGE

dwie duże niewiadome związane z partnerstwem
Apple’a związanym z Apple TV 4K. Nowa przystawka
otrzymała wsparcie dla technologii Dolby Vision,
zyskała też filmy w ultrawysokiej rozdzielczości.
Brakuje jednak dobrego dźwięku i kluczowego partnera jakim jest Disney.
Czytaj dalej...

Tylko w przeciągu ostatnich dwóch dni, ze
strony Netflixa pojawiły się dwie ważne
informacje. Wczoraj poinformowano
o rozpoczęciu produkcji polskojęzycznego serialu. Dziś natomiast o globalnym
partnerstwie z Orange. Obie informacje powinny ucieszyć wielu lokalnych
użytkowników.
Czytaj dalej...

SZYKUJE SIĘ
NAJLEPSZY KWARTAŁ
W HISTORII APPLE

Nie wiem, czy kupię iPhone’a X i nie chodzi tu o pieniądze, a o możliwości iPhone’a 7. Wiem jednak, że przed Apple
najlepszy kwartał w historii. Nowe i zarazem stare iPhone’y będą bić rekordy
popularności. Jak to mówią, psy szczekają,
a karawana jedzie dalej.
Czytaj dalej...
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IMAD WYMIENIA EKRAN
W IPHONE W CZASIE DO 2
GODZIN (OPERACJA TRWA
30 MINUT)
iMad wprowadził do swojej oferty ogólnoświa-

tową akcję pt. „Horizon”, która polega na tym, że
zbite ekrany wymieniane są „na poczekaniu” – cała
operacja zajmuje do 2 godzin.
Czytaj dalej...

APPLE ZACZYNA WALCZYĆ
O RYNEK TV, BYĆ MOŻE KUPI
JAMESA BONDA

Apple powiększa swój zespół odpowiedzialny za telewizję. Do ekipy mającej zająć się treściami wideo właśnie
dołączyło czterech weteranów tej branży. Firma zaczyna
poważnie podchodzić do tego tematu. Wśród ostat-

BEATS STUDIO3
WIRELESS
– WYPOSAŻONE
W PURE ANC I APPLE W1

Apple do oferty Beats wprowadziło nowy
model – Studio3 Wireless – można go
kupować już dzisiaj, ale dostawy rozpoczną się w połowie października.
Czytaj dalej...

nich plotek jest produkcja własnego filmu oraz zdobycie
praw do dystrybucji Jamesa Bonda.
Czytaj dalej...
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WSPÓLNE OGLĄDANIE APPLE SPECIAL EVENT
SEPTEMBER 2017 – TAK BYŁO
Nasze imprezy organizowane w warszawskim klubie Chwila – iChwile, są już
tradycją. Ponownie spotkaliśmy się z Wami w ostatni wtorek, w dniu prezentacji
najnowszych iPhonów.

Spotkać się z Wami, na żywo to coś zupełnie innego niż widywanie się w komentarzach na
naszej stronie lub Twitterze. To świetna sprawa mieć możliwość osobiście porozmawiać z osobami, które na codzień widzimy tylko wirtualnie.
Ostatnia impreza była wyjątkowa. Nie tylko z powodu wyczekiwanych premier Apple, ale
przede wszystkim ze względu na ilość uczestników oraz program, jaki Wam zaproponowaliśmy.
Pierwszy raz mieliśmy aż tylu uczestników. Na imprezę (na Facebooku) zarejestrowało się 282
osób, ostatecznie w klubie było jeszcze więcej. Bardzo dziękujemy Wam za przybycie.
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Nasz stream jednocześnie oglądało 7864 osób!
Przygotowując imprezę, staraliśmy się ułożyć bardzo ciekawy program.
W pierwszej kolejności zaprosiliśmy na scenę
Damiana Bugalskiego z eXtremeMem, który opowiedział o nowościach w oświetleniu nanoleaf, m.in.
wprowadzeniu HomeKit i mikrofonów, które pod
wpływem dźwięków zmieniają kolor paneli.
Drugim gościem był Marcin Gruszka, rzecznik
prasowy sieci Play, który opowiedział nam m.in.
o historii wprowadzenia iPhone na rynek Polski.
Partnerem głównym iChwili było tym razem
FIBARO. Na scenie gościliśmy Krzysztofa Banasiaka
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oraz Jakuba Hermańskiego, którzy opowiedzieli o historii współpracy FIBARO z Apple i o wprowadzeniu urządzeń ze wsparciem dla HomeKit. To niesamowite, że polska firma jest jednym
z głównych partnerów Apple w temacie HomeKit.
Gościem specjalnym iChwili był Mateusz Duc, niewidomy student informatyki, który opowiedział nam o tym, jak wprowadzenie 10 lat temu iPhone’a zmieniło życie i funkcjonowanie osób
niewidomych. Jestem pod ogromnym wrażeniem Mateusza, jego wiedzy i „poweru”. Mateusz
specjalnie dla naszej imprezy przyjechał aż spod Żywca. Myślę, że niedługo będziemy więcej
o nim słyszeć, bo pracuje obecnie wraz z kolegami z uczelni nad bardzo ciekawym projektem.
Bardzo wzruszającym momentem imprezy, musimy zaznaczyć, że kompletnie nieplanowanym,
było wejście na scenę na zakończenie prezentacji Mateusza przedstawicieli FIBARO. Postanowili
zrobić niespodziankę Mateuszowi i zaproponowali mu, że wyposażą jego dom w rozwiązania
HomeKitowe!
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Tradycyjnie już, po streamie Apple były konkursy z niesamowitymi nagrodami. Do wygrania
były m.in.:
• słuchawki i głośnik B&O,

• książki Rzeczozmęczenie

• produkty FIBARO,

• akcesoria od ZGSklep i CSOP,

• oświetlenie nanoleaf,

• zamek GerdaLock.

Na koniec imprezy odbył się zaplanowany koncert. Ekipa “Chwilowego Dżemora” rozkręciła
najdłużej trwające bez przerwy, bo blisko siedem lat, warszawskie jam session!
Jeszcze raz bardzo dziękujemy naszym partnerom:
• FIBARO – Partner główny – producent inteligentnych rozwiązań współpracujących z platformą HomeKit.
• eXtremeMem – dystrybutor m.in. produktów nanoleaf – inteligentnego oświetlenia ze
wsparciem dla HomeKit.
• Partnerem technologicznym iChwili był Play – operator sieci komórkowej.
• Gerda – producent zamka sterowanego iPhonem – GerdaLock
• Bang & Olufsen Polska – producent niesamowitego sprzętu audio
• mytaxi – zapewnił transport do i z #iChwila
• MacLife – najlepszy nieautoryzowany serwis Apple w Polsce, sponsor imprezowego iPiwa
• ZGSklep.pl – dystrybutor i sklep z akcesoriami do iPadów i iPhone’ów, sponsor imprezowej
iPizzy
• Wydawnictwo Insignis – wydawca świetnych książek, wielu z nich patronujemy, m.in. najnowszej Rzeczozmęczenie
• CSOP – dystrybutor i sklep z akcesoriami do iPadów i iPhone’ów
• Streaming na żywo z iChwili zapewnił StreamOnline .
Zapraszamy do obejrzenia zapisu wideo z iChwili (łapki w górę;-) oraz galerii zdjęć.
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KONIEC ITUNES APPLE MUSIC
FESTIVAL – MA RZEKOMO
ZNIKNĄĆ PO 10 LATACH

Według doniesień Tima Inghama z Music Business

Worldwide, Apple zdecydowało się nie robić 11. edy-

NOWOŚCI OD FITBIT

Fitbit ogłosił kilka nowych, ciekawych pro-

cji iTunes Apple Music Festival i zrezygnować z całego
przedsięwzięcia.
Czytaj dalej...

duktów - wagę Aria 2, smartwatcha Fitbit
Ionic oraz słuchawki Flyer.
Czytaj dalej...

LEGIMI, CZYLI NETFLIX
DLA KSIĄŻEK TRAFI
NA CZYTNIKI KINDLE

Życie w abonamencie jest coraz bardziej

powszechne. Abonament na telefon, samochód, telewizje, muzykę, kino, wreszcie
też na książki. Ten ostatni w Polsce nie był
dostępny dla użytkowników najpopularniejszego e-czytnika na rynku. Zmieni się to już
nie bawem za sprawą Legimi.
Czytaj dalej...
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20-LECIE AUDIO VIDEO SHOW
W tym roku największe w Polsce targi sprzętu audio-video - Audio Video Show
obchodzą jubileusz 20-lecia swojego istnienia. Impreza odbędzie się w Warszawie
w dniach 17-19 listopada na stadionie PGE Narodowym oraz w hotelach Golden Tulip
i Radisson Blu Sobieski. To drugie co do wielkości tego typu wydarzenie w Europie.

W czasie targów w salach warszawskich hoteli Golden Tulip i Radisson Blu Sobieski oraz
lożach PGE Narodowego, zostanie zaprezentowany sprzęt z różnych przedziałów cenowych.
Odwiedzający będą mieli okazję zobaczyć urządzenia do codziennego użytku za kilkaset złotych oraz systemy audio i video o wartości kilkuset tysięcy euro. Dla gości wydarzenia organizator przewiduje dodatkowe warsztaty i prelekcje.
„Tegoroczne targi Audio Video Show będą niezwykle wyjątkowe. W tym roku obchodzimy
20-lecie istnienia, stąd dla odwiedzających przygotowujemy ciekawe atrakcje. Warto też
podkreślić, że to jedyne targi w Polsce, które nieprzerwanie trwają od 20 lat. Podobnie jak
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w poprzednich latach, na wydarzeniu pojawią się najnowsze i najbardziej zaawansowane
sprzęty. Z roku na rok bijemy kolejne rekordy pod względem liczby najlepszych producentów audio i video, więc liczymy, że podczas najbliższej edycji będzie podobnie.” - powiedział
Adam Mokrzycki, organizator Audio Video Show.
Wyjątkowość Audio Video Show, to także szansa na przetestowanie i porównanie wielu znakomitych urządzeń. To również niebywała okazja, aby sprawdzić możliwości najdroższego
sprzętu, sprowadzonego do Polski tylko na czas targów.
Audio Video Show - Audio Video Show to największe w Polsce i drugie co do wielkości
targi sprzętu audio-video w Europie. Na targach można zobaczyć wszystkie elementy wchodzące w skład domowych systemów audiowizualnych jak m.in. zestawy audio, słuchawki,
telewizory i projektory. Audio Video Show to jedyne miejsce, gdzie można osobiście posłuchać oraz obiektywnie porównać wiele urządzeń z praktycznie wszystkich pułapów cenowych. Równolegle z prezentacją sprzętu odbywają się liczne seminaria poświęcone tematyce
audio-video oraz koncerty.
iMagazine jest patronem medialnym Audio Video Show 2017
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MYTAXI MATCH – W WARSZAWIE MOŻEMY
WSPÓŁDZIELIĆ PRZEJAZD TAKSÓWKĄ
Od 13 września warszawiacy, jako pierwsi w Europie, mogą współdzielić przejazd
taksówką dzięki nowej usłudze: mytaxi match.

Zgodnie z tym, co teasowaliśmy podczas naszej wtorkowej imprezy, mytaxi (który był
partnerem iChwili) udostępnił w Warszawie usługę ride-sharingową. Jest to pierwsza tego
typu usługa w Europie, która polega na współdzieleniu przejazdu i podziale kosztu za
kurs między dwoma nieznającymi się pasażerami. mytaxi match łączy pasażerów jadących
w jednym kierunku, dzięki czemu cena za kurs może być nawet o 40% niższa od kwoty za
standardowy przejazd taksówką.
Warszawa została wybrana jako miasto pilotażowe dla nowej usługi, spośród 70-ciu miast
w Europie, w których działa mytaxi. Według najnowszego raportu mytaxi, który przygoto-
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wało GfK, co drugi warszawiak
chętnie skorzystałby z usługi
ride-sharingowej z wykorzystaniem licencjonowanej taksówki,
bo umożliwiłoby to oszczędność
kosztów przejazdu (76% respondentów), zwiększyło szanse na
zamówienie taksówki w godzinach szczytu, ale równięż mogło
przyczynić się do zmniejszenia
korków w mieście (67%) i zmniejszyło zanieczyszczenie powietrza (68%).
W ramach mytaxi match, koszt
przejazdu taksówką, obejmujący
opłatę startową oraz wspólnie
przejechany odcinek, będzie
dzielony proporcjonalnie do
przejechanego dystansu między
dwóch pasażerów zamawiających przejazd z różnych miejsc,
wybierających miejsce docelowe na podobnej trasie. Uwaga
– w wypadku, gdy aplikacja nie
znajdzie pasażerowi partnera
do przejazdu, pasażer odbędzie
standardowy kurs, jednak z 25%
zniżką. Dodatkowo, w ramach
mytaxi match, dostępni będą
kierowcy taksówek mytaxi ze
stawką nie większą niż 2 zł/km.
– Wprowadzając usługę mytaxi
match jesteśmy pewni, że przyniesie ona korzyści zarówno dla
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pasażerów, którzy będą mogli korzystać z najwyższej jakości usług licencjonowanych taksówek po niższej cenie, jak i kierowców, którzy zwłaszcza w godzinach natężonego ruchu będą mieli możliwość przewiezienia dwóch pasażerów jednocześnie
– tłumaczy Andrew Pinnington, dyrektor generalny mytaxi – Uruchomienie usługi
w Warszawie jest dla nas dużym krokiem, który jest częścią naszej strategii rozwoju
mytaxi match w Europie.
Nowa usługa mytaxi przez ostatnie pół roku przeszła wiele testów w różnych
europejskich miastach.
– Warszawa została wybrana przez nas jako miasto z potencjałem dla mytaxi match
– mówi Krzysztof Urban, dyrektor zarządzający mytaxi w Polsce – Liczba taksówek
w stolicy Polski wynosi 11.000 i jest zbliżona do liczby taksówek w Nowym Jorku. Jest
to miasto, w którym mytaxi realizuje bardzo dużo kursów, a według naszych danych
wiele z nich odbywa się w podobnych kierunkach, o tej samej porze. Dodatkowo,
raport GfK wykazał, że samochód jest najczęściej wybieranym środkiem transportu
przez prawie połowę warszawiaków. Powoduje to liczne utrudnienia w mieście, takie
jak korki i zanieczyszczenie powietrza nadmierną emisją spalin. Rozwiązaniem tych
problemów mogą być współdzielone przejazdy taksówkami.
Przez pierwsze 4 tygodnie od startu usługi, zamówienie współdzielonego przejazdu z mytaxi match będzie możliwe przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, na
terenie prawie całej Warszawy (z pominięciem kilku obrzeżnych dzielnic). Jej dalszy rozwój jest uzależniony od zainteresowania i danych, które zostaną zebrane
w pierwszych tygodniach pilotażu usługi.
Największe zainteresowanie usługą ride-sharingową, wykorzystującą licencjonowane taksówki, wykazują ludzie młodzi – ponad 72% warszawiaków w wieku
22-29 lat deklaruje, że chętnie by z niej skorzystało. Aż 93% z nich docenia możliwość oszczędności, 89% nowoczesność usługi, a 43% szansę na poznanie
nowych ludzi.
– mytaxi match to nowy krok w ulepszaniu mobilności w Warszawie – mówi
Krzysztof Urban – Jednym z powodów niekorzystania z taksówek, zwłaszcza wśród
25% młodych ludzi, jest wysoka cena. Dodatkowo, aż 2/3 użytkowników taksówek
w wieku 22-29 lat zamawia taksówkę przez aplikację. Te dane pokazały nam jak duży
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potencjał drzemie w usłudze ride-sharingowej opartej o aplikację mobilną, wykorzystującej licencjonowane taksówki.

Jak skorzystać z mytaxi match?
Usługa mytaxi match została zintegrowana w ramach standardowej aplikacji

mytaxi – wprowadza ją aktualizacja z 13 września 2017 roku.
Aby zamówić przejazd z mytaxi match, należy:
1. Pobrać mytaxi (dostępna w App Store, Google Play) i zarejestrować się.
2. Dodać „Sposób Płatności” (PayPal, Visa, Mastercard, American Express).
3. Wybrać suwakiem na głównym ekranie funkcję „match”.
4. Wpisać adres docelowy i zamówić taksówkę. Po chwili aplikacja znajdzie
kierowcę.

Proste. Teraz wszystko w naszych rękach aby usługa się przyjęła, dzięki czemu
żebyśmy mieli możliwość płacenia mniej za rachunki.
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iPHONE X – CO NOWEGO

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Apple przedwczoraj pokazało nowego iPhone'a X i jeszcze wszystkiego o nim nie
wiemy, ale pozwoliłem sobie przybliżyć, co w nim jest nowego.

/ NOWOŚCI APPLE / iPhone X – co nowego

Ekran i ramka
Nazwano go Super Retina HD, ma 5,8" i rozdzielczość 2436 × 1125 pikseli, co daje 458 ppi (Retina
@3x) – 9 fizycznych pikseli odpowiada za rysowanie jednego punktu interfejsu użytkownika. Jest
to pierwszy panel OLED zastosowany przez Apple,
„ponieważ wcześniejsze nie spełniały ich kryteriów jakości”. Niezależnie, czy chodziło o jakość,
czy ilość, to nie wątpię, że będzie skalibrowany
wzorowo, aby kolory nie były przesycone, jak
to często bywa u konkurencji. Wyposażono go
w True Tone, wspiera Display P3 i oczywiście
ma 3D Touch. Wiemy już, że jest to panelu typu
PenTile i możemy oglądać na nim filmy w HDR10
i Dolby Vision, z iTunes i Netflix.
Nie można przejść obojętnie obok niego, pomimo
że nie wypełnia tak szczelnie brzegów, jak marzyłem. Nie da się też ukryć, że stosunkiem ekranu do
pustej przestrzeni na przodzie iPhone X wygrywa
z konkurencją. Nadal jestem ciekaw, jak wygodnie będzie się z niego korzystało jedną ręką, tym
bardziej że nie ma on funkcji Reachability. Muszę
też przypomnieć, że wyświetla tyle samo ikon
na ekranie domowym i nie wyświetla więcej na
szerokość – to, co na nim widzimy, odpowiada
iPhone'owi 4,7", a nie 5,5", pomimo że ekran ma
5,8" (dlatego wierzę, że za rok lub dwa dołączy do
niego iPhone X Plus). Na początku byłem fanem
„uszu” na górze ekranu i wcięcia, ale od niedawna
coraz mniej mi całość leży…
Telefon spełnia normę IP67 szczelności względem
kurzu i wody, a plecy rzekomo wykonano z „najbardziej odpornego na stłuczenia szkła, jakie kiedykolwiek zastosowano w smartfonie”. Ramkę

41

/ NOWOŚCI APPLE / iPhone X – co nowego

wykonano ze stali nierdzewnej, którą wypolerowano na wysoki połysk (czyt. będzie się
rysowała).

A11 Bionic i RAM
Sercem nowego iPhone'a X jest A11 Bionic, który odchodzi od konstrukcji Fusion znanej iPhone'a 7, 7 Plus oraz iPadów Pro 10,5" i 12,9" drugiej generacji. Jest 64-bitowy i wyposażono go
w „neural engine”, który potrafi dokonywać 600 miliardów operacji na sekundę. Ten silnik
neuronowy służy do obsługi nauczania maszynowego (machine learning) i jest przy tym
bardzo energooszczędny. Ma dwa rdzenie i na obecną chwilę wykorzystywany jest do rozpoznawania twarzy, miejsc i obiektów, a konkretnie w funkcjach Face ID i… przy nowych
Animoji.
A11 ma dwa wydajne rdzenie „Monsoon” i cztery oszczędne „Mistral”, ale wszystkie sześć
może być adresowanych, w odróżnieniu od konstrukcji A10 Fusion. Jego wstępne wyniki
w Geekbenchu znajdziecie tutaj.
Cały SoC jest skonstruowany nie tylko po to, aby był maksymalnie wydajny przy minimalnym poborze prądu, ale również zoptymalizowano go (wraz z aparatami) pod AR, czyli rzeczywistość rozszerzoną.
iPhone X wyposażono w 3 GB RAM-u.

Brak przycisku Home i nowe gesty do sterowania UI

iOS 11 na iPhone X steruje się inaczej niż na wszystkich innych dotychczasowych iUrządzeniach. Na dole ekranu jest poziomy pasek, który służy do wykonywania gestu od dołu
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ekranu, co powoduje powrót na ekran domowy. Jeśli jednak wykonamy go do połowy
ekranu i chwilę tam przytrzymamy – ten gest mi się nie podoba, bo każda pauza przy wykonywaniu gestu bardzo spowalnia obsługę UI – to przejdziemy do App Switchera, gdzie
będziemy mogli przełączyć się na inny program, co odpowiada podwójnemu kliknięciu
przycisku Home w starszych iPhone'ach.
Ta zmiana – zlikwidowanie fizycznego przycisku – ma pewne zalety. W przyszłości zachowanie UI i telefonu można zmieniać. Nie byłoby trudno zrezygnować z gestu w przyszłości
i zastąpić go na przykład 3D Touch w dolnej części ekranu, który symulowałby fizyczny przycisk, podobnie jak to teraz robi Samsung Galaxy S8 (z tą różnicą, że tam ekran jest fizycznie ruchomy i nie ma 3D Touch). To tylko jeden przykład, ale otwiera znacznie większe pole
manewru w kolejnych latach.

Gest Home

Ten jest prosty i nie trzeba go tłumaczyć. Użytkownicy X-a nie powinni też mieć problemów
z przestawieniem się na niego.
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Gest do wywołania App Switcher

Ten już niekoniecznie – nie podoba mi się zupełnie ta decyzja.
Ciekawostka: Można suwać palcem po dolnym pasku w prawo i w lewo, aby przełączać się
pomiędzy aplikacjami.

Gest do otwarcia Centrum Sterowania

44

/ NOWOŚCI APPLE / iPhone X – co nowego

Zupełnie nie podoba mi się decyzja o przeniesieniu Control Centre do gestu po górny prawy
róg. Nie dość, że ciężko tam będzie sięgnąć, to osoby, które mają też iPady, szlag trafi.

Przycisk do wywołania Siri

Przycisk do wywołania Apple Pay
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A jak wyłączyć i wymusić restart iPhone'a X?
Opcja wyłączania została przeniesiona do Ustawień. Znajdziecie ją w kategorii Ogólne →
Shutdown. Restart wymusza się poprzez długie przytrzymanie przycisku Sleep/Wake oraz
Volume Down.

Aparat TrueDepth

Wycięcie z przodu, na górze ekranu, było konieczne, aby zmieścić aparat TrueDepth, jak go
nazywa Apple. Mieszczą się tam, od lewej do prawej, aparat podczerwony, lampa podczerwona do oświetlania twarzy, czujnik zbliżeniowy, czujnik pomiaru światła, głośnik, mikrofon,
7 Mpx aparat i projektor „kropek”, również wspierający Face ID.
Przednia kamera wspiera teraz tryb Portretowy (który rozmywa tło), znany z tylnego teleobiektywu w iPhone'ach Plus oraz nowy Portrait Lighting, dzięki któremu możemy zmieniać wygląd
naszego zdjęcia, również po jego wykonaniu. Ta ostatnia funkcja jest obecnie w fazie beta.
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Face ID
Przedni zestaw czujników i matryc jest również odpowiedzialny za skanowanie naszej twarzy w trzech wymiarach i generowanie jej modelu matematycznego, który jest przetrzymywany w Secure Enclave – tam, gdzie Touch ID trzymało nasze odciski palców – i nie
wychodzi nigdzie poza telefon. Tym samym nasza twarz i Face ID odpowiedzialne są za
odblokowywanie telefonu oraz zatwierdzanie płatności Apple Pay. Apple twierdzi, że jest to
znacznie bezpieczniejsza metoda, a ryzyko, że ktoś obcy odblokuje nam telefon swoją twarzą, wynosi 1:1.000.000. W przypadku Touch ID to ryzyko wynosiło 1:50.000.
Face ID dodatkowo odblokuje nasz telefon tylko wtedy, jeśli zobaczy, że fizycznie patrzymy
na ekran. Oznacza to, że nasze dziecko nie będzie mogło przyłożyć naszego telefonu do
twarzy, podczas gdy śpimy. Ta funkcja dodatkowo powoduje, że ekran nie gaśnie, gdy na
przykład coś czytamy, powiadomienia nie wywołują dźwięków, a zaprogramowany alarm
będzie ciszej odtwarzany.

Animoji
iPhone X również wspiera nagrywanie animowanych emoji – Animoji – które ruszają się
zgodnie z naszym ruchem i powtarzają to, co mówimy i które możemy potem wysłać za
pomocą Wiadomości. Do dyspozycji mamy dwanaście różnych postaci, a aparat TrueDepth
rejestruje ruch ponad 50 mięśni naszej twarzy, aby stworzyć tę animację.
Aplikacja Clips od Apple również została uaktualniona i potrafi wykorzystywać TrueDepth
Camera do tworzenia krótkich filmów.
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Aparaty tylne
Apple poprawiło obie matryce i obiektywy w iPhonie X mają po 12 Mpx, a matryce są „większe”. Niestety, nie wiemy jeszcze, o ile większe względem poprzedników. Nie wiemy też, czy
zachowano kąty widzenia obiektywów z iPhone'a 7 Plus – 28 mm i 56 mm – ale wiemy, że
mają teraz przysłony wynoszące odpowiednio f/1.8 i f/2.4. Obie matryce są ponadto wyposażone w OIS – optyczną stabilizacją obrazu.
Nad jakością zdjęć pieczę sprawuje nowy ISP (Image Signal Processor), który jest również
odpowiedzialny za redukcję szumów i pozwala na rejestrowanie wideo w 4K przy 60 fps,
a w 1080p przy 240 fps.

Qi – ładowanie indukcyjne
Pomimo że ładowanie indukcyjne nie jest prawdziwie bezprzewodowe, to tak Apple
nazwało tę technologię podczas keynote'a. Wykorzystują otwarty standard Qi, ale dokładna
jego specyfikacja nie jest obecnie znana. Powiedzieli jednak, że pracują z konsorcjum nad
rozszerzeniem tego standardu, aby mogli na rynek wprowadzić swoją matę AirPower, która
będzie w stanie jednocześnie ładować AirPods (wymagane jest nowe pudełko), iPhone'a X
lub 8 i Apple Watcha Series 3 równocześnie.
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Spodziewałem się rewolucji w tej kwestii, a tak Apple jest po prostu kilka lat za konkurencją. Dobrze, że chociaż iPhone X (i iPhone 8) będą wykorzystywały istniejące maty ładujące
w tym standardzie.

Ceny
iPhone X

64 GB

256 GB

Polska

4979 PLN

5729 PLN

USA

999 USD

1149 USD

(bez podatku stanowego)

(bez podatku stanowego)

Niemcy

1149 EUR

1319 EUR

UK

999 GBP

1149 GBP

		

Inne, subiektywne przemyślenia
Mnie osobiście zabrakło jednej funkcji – ekranu ProMotion. Rozumiem, że nie ma jeszcze
ekranów OLED, które wspierałyby 120 Hz, ale nie zmienia to faktu, że iPad Pro 10,5" mnie w tej
kwestii rozpuścił.
Animoji są o tyle ciekawym zjawiskiem, że z jednej strony są bez sensu, ale z drugiej – rozbudowują możliwości iMessages oraz – co znacznie ważniejsze – robią za świetne demo dla

/ NOWOŚCI APPLE / iPhone X – co nowego

50

użytkowników i deweloperów, pokazujące, co można z TrueDepth Camera wyciągnąć. Przez
ostatnich kilka miesięcy widzieliśmy naprawdę kilka wyjątkowych demo opartych na ARKit,
a nowy iPhone tylko rozszerza możliwości twórców, głównie przez kalibrowane matryce pod
AR oraz dzięki możliwościom A11 Bionic i wbudowanemu w niego silnikowi neuronowemu.
Bardzo ciekawy jestem, czy pojawi się coś prawdziwie użytecznego (linijka, która mierzy długość przedmiotu, jest świetna, o ile działa w 100% dokładnie, inaczej nie nadaje się do niczego).
Ceny niestety są absurdalne i zupełnie nie odzwierciedlają tego, co otrzymujemy w zamian.
Już 700 USD za iPhone'a 8 to przesada, a Apple coraz bardziej dąży do tego, aby produkować
jak najdroższe telefony. Należy też pamiętać, że ilościowa produkcja iPhone'a X będzie bardzo niska, a wysoka cena jest ustawiona tak, aby zaspokoić popyt, jednocześnie nie powodując, że trzeba będzie na telefon czekać po 3–6 miesięcy. Pomimo tego, spodziewam się, że
większość użytkowników, którzy w pierwszych dniach zamówią X-a w pre-orderze, realnie
otrzyma telefon dopiero w styczniu.
Ta wysoka cena teoretycznie powinna spaść do poziomu 700 USD w chwili, gdy seria „starych” iPhone'ów (opartych o konstrukcję 6, 6S, 7 i 8) zniknie z oferty lub zostanie pchnięta
niżej. Obawiam się jednak, że Apple może próbować utrzymać status premium, tym bardziej
że Samsung już okupuje przedział 700–900 USD. Dobrze ujął to Adalbert Freeman:
Nie rozumiem już Apple. Gdy wprowadzili pierwsze kolorowe iMaki, a potem iPody, to wiedzialem, że mówi do mnie i innych młodych lub młodoczujących się ludzi. Kreatywnych. Myślących
inaczej. Teraz do kogo? Biznesmenów i krezusów?
Przez ostatnie dwa dni próbuję sobie to wszystko poukładać w głowie – obiektywnie i subiektywnie – i doszedłem do wniosku, że nie ma najmniejszego sensu kupowania iPhone'a 8 – to
stara technologia w jeszcze wyższej cenie niż zeszłoroczny iPhone 7, szczególnie porównując
go do tegorocznych flagowców typu LG V30, Xiaomi MiMix 2 czy Samsung Note 8.
Sorry, Apple – ekosystem masz świetny, ale jesteś spóźniony pod względem designu.
A jeśli chodzi o iPhone'a X – prawdopodobnie będzie to jeden z najlepszych smartfonów
na rynku, ale za cenę 999 USD lub 5000 złotych, powinien robić rzeczy, których nie jestem
w stanie sobie wyobrazić. A ich nie robi.
Sorry, Apple – przeginasz już z cenami.

morid1n
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iPHONE 8 – CO NOWEGO

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Jedynym prawdziwym zaskoczeniem dla mnie podczas prezentacji iPhone'a 8 była jego
nazwa – naprawdę spodziewałem się, pomimo przecieków i plotek, że jednak doczekamy
się iPhone'a 7S i 7S Plus… Mniejszym zaskoczeniem był nowy odcień złotego, który jest
znacznie, znacznie ładniejszy od poprzedniego, przynajmniej na zdjęciach.
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Szkło
Największą wizualną zmianą jest zastąpienie aluminium na plecach telefonu szkłem oraz aluminiową ramką z „lotniczego aluminium” serii 7000 (takie wytrzymałe na zginanie, rzekomo,
jak w poprzednikach), która jest dopasowana kolorystycznie do tego pierwszego. Samo
szkło to też według Apple „najmocniejsze szkło, jakiego kiedykolwiek użyto w smartfonie”.

Cała konstrukcja jest odporna na zachlapania i kurz – spełnia normę IP67 – tak jak poprzednik, czyli nie wolno tym iPhone'em robić zdjęć pod wodą, przynajmniej jeśli chcecie zachować gwarancję.
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Ładowanie 		
indukcyjne Qi
Apple wykorzystało otwarty
standard Qi, ale dokładna jego
specyfikacja nie jest obecnie
znana. Powiedzieli jednak, że
pracują z konsorcjum nad rozszerzeniem tego standardu,
aby mogli na rynek wprowadzić swoją matę AirPower, która
będzie w stanie jednocześnie
ładować AirPods (wymagane
jest nowe pudełko, dodatkowo
płatne), iPhone'a X lub 8 i Apple
Watcha Series 3 równocześnie.
To podobne zagranie jak przy
procesorze W1, który korzysta
z Bluetooth, ale dodaje do niego
zwiększoną funkcjonalność, z tą
różnicą, że Apple chce swoje rozwiązania indukcyjne dodać do
otwartego standardu Qi.
iPhone 8 i 8 Plus wspierają również „szybkie ładowanie”, jak opisuje to Apple, które oferuje
możliwość naładowania telefonu od 0 do 50% w 30 minut – jeśli dobrze pamiętam, to te
wartości odstają od konkurencji. Osobiście nie robi mi to większej różnicy – jeszcze nigdy
nie miałem potrzeby „doładowania się” w ciągu dnia. Niestety, „szybkie ładowanie” wymaga
dokupienia ładowarki USB-C od Apple. Wspierane są trzy modele, które są normalnie
dostarczane z MacBookiem 12" (29 W Model A1540), MacBookiem Pro 13" (61 W Model A1718)
i MacBookiem Pro 15" (87 W Model A1719) i każda z nich ładuje iPhone'a tak samo szybko.
Niestety, oprócz ładowarki należy również dokupić kabel z USB-C do Lightning.

Głośniki
Poprawiono jakość i brzmienie głośników w 8-kach – są teraz o 25% głośniejsze i mają
głębszy bas.
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Ekran
iPhone w końcu zyskał funkcję z iPada, którą bardzo sobie cenię – True Tone! Działa ona inteligentnie, zmieniając balans bieli ekranu (nie mylić tego z ekstremalnymi zmianami dokonywanymi przez Night Shift czy f.lux), aby dostosować go do panujących warunków. Najlepszą
jego funkcją jest jednak możliwość wyłączania tej funkcji, gdy oglądamy zdjęcia, abyśmy je
odebrali tak, jak autor chciał.
Poza tym niewiele się zmieniło – nadal jest 3D Touch, te same rozdzielczości i wsparcie dla
przestrzeni Display P3.
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Aparaty tylne
Nowością w 8-kach, pomimo że tego nie widać, są aparaty. Oba telefony mają matryce
12 Mpx, tak jak poprzednio, ale zwiększono rozmiar matrycy. Niestety, na razie nic więcej
na ten temat nie wiemy. Teleobiektyw w Plusie niestety nie zyskał OIS. Jasność obiektywów również nie uległa zmianie – 8-ka ma nadal f/1.8, a Plus f/1.8 na szerokim kącie i f/2.8
na teleobiektywie. Większe zmiany przeszedł iPhone X, zyskując f/2.4 i drugi moduł OIS na
teleobiektywie.
Plus zyskał również nową funkcję w trybie Portretowym (tylko na tylnym aparacie – iPhone X
ma ją również na przednim), nazwaną przez Apple „Portrait Lighting”.
Aparaty w obu modelach wspomaga nowy ISP (Image Signal Processor), który odpowiada
również za bardziej zaawansowaną redukcję szumów, i zyskały one tryb Slow Sync przy
robieniu zdjęć, dzięki czemu można doświetlać zdjęcia lampą błyskową i jednocześnie
wydobyć więcej światła z cieni.
Nagrywanie filmów również zyskało w 8-kach – można teraz korzystać z 4K przy 60 fps,
a slow motion w 1080p wspiera 240 fps.
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Pojemność i wymiary
Apple przeszło na nową formułę, mniej lub bardziej korzystną dla klienta, zależnie od jego
potrzeb. Zamiast dostępnych trzech konfiguracji, w rozmiarach 32/128/256 GB zredukowano
je do dwóch – 64 i 256 GB.
Sam iPhone 8 też trochę przytył. Model 4,7" jest szerszy i grubszy o 0,2 mm oraz cięższy o 10
gramów. Jego wysokość też wzrosła – o 0,1 mm. Plus wydłużył, poszerzył się i pogrubiał
o 0,2 mm, a waga wzrosła o 14 gramów.

A11 Bionic i RAM
Sercem nowego iPhone'a 8 jest A11 Bionic – ten sam, którego znajdziemy w iPhonie X – który
odchodzi od konstrukcji Fusion znanej z iPhone'a 7, 7 Plus oraz iPadów Pro 10,5" i 12,9" drugiej generacji. Jest 64-bitowy i wyposażono go w „neural engine”, który potrafi dokonywać
600 miliardów operacji na sekundę. Ten silnik neuronowy służy do obsługi nauczania maszynowego (machine learning) i jest przy tym bardzo energooszczędny.
A11 ma dwa wydajne rdzenie „Monsoon” i cztery oszczędne „Mistral”, ale wszystkie sześć
może być adresowanych, w odróżnieniu od konstrukcji A10 Fusion.
Cały SoC jest skonstruowany nie tylko po to, aby być maksymalnie wydajny przy minimalnym poborze prądu, ale również zoptymalizowano go (wraz z aparatami) pod AR, czyli rzeczywistość rozszerzoną.
iPhone 8 Plus wyposażono w 3 GB RAM-u, a model 4,7" posiada 2 GB, analogicznie jak
w przypadku 7-ek.
iPhone 8 byłby znacznie ciekawszą alternatywą dla modelu X, gdyby zyskał dwie funkcje:
OIS na teleobiektywie oraz ProMotion, czyli odświeżanie ekranu w 120 Hz, tak jak ma to miejsce w nowych iPadach Pro z 2017 roku. Dla osób, które uaktualniają telefon z 6-tki lub 6S, to
może być to wartościowy update, szczególnie w kwestii zdjęć. Osobiście uważam, że nie
warto wymieniać 7-ki na 8-kę, chyba że zależy Wam na maksymalnej wydajności SoC – tutaj
A11 Bionic pokaże, na co go stać.

morid1n
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APPLE WATCH SERIES 3
– CO NOWEGO?

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Apple zaprezentowało w tym roku uaktualnione modele swoich Watchów – wygląd
pozostał bez zmian, ale wnętrze już nie – powinny one zainteresować wielu, głównie ze
względu na większą niezależność od iPhone’a.
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Serce i techniczne aspekty
Największą zmianą jest nowe serce Series 3 – Apple S2 został zastąpiony S3 i przy okazji wyposażono go w Apple W2, odpowiedzialny za bezprzewodową łączność. Nowy SoC
pozwolił też Siri rozmawiać z nami – dotychczas potrafiła tylko wyświetlać na ekranie wiadomości tekstowe.
Series 3 dostępny jest teraz w dwóch konfiguracjach. Pierwsza, najbardziej zbliżona do Series
2, to wersja z GPS. Ciekawszy model to ten wyposażony w moduł GPS i eSIM, który pozwala
połączyć go z naszym głównym numerem telefonu i zostawiać iPhone’a w domu – Apple
Watch w takiej sytuacji będzie pełnił funkcje głosowe i SMS-owe oraz miał dostęp do internetu. Model z LTE będzie również miał dwukrotnie więcej przestrzeni na dane – 16 GB
zamiast 8 GB.
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Apple Music
Dużą nowością, która powinna przypaść do gustu osobom biegającym, jest fakt, że nowy
Apple Watch Series 3 (model GPS + Cellular) będzie mógł streamować naszą muzykę z Apple
Music, nawet jak iPhone’a zostawimy w domu. Będziemy mieli dostęp nie tylko do naszych
playlist, ale również do „40 milionów piosenek na naszym nadgarstku”.

Koperty
W kwestii materiałów użytych do kopert niewiele się zmieniło. Nadal jest dostępny model
aluminiowy w kolorze złotym, Gwiezdnej Szarości i srebrnym. W ofercie również pozostał
model ze stalową kopertą – polerowaną i DLC, w kolorze Kosmicznej Czerni. Model Edition
za to zyskał nowy kolor – do białej, ceramicznej koperty dołączył model szary, wykonany
z tego samego materiału i w tej samej technologii. Apple Watch Hermès też został odświeżony – ma sporo nowych pasków – i nadal dostępny jest wyłącznie w stalowej, polerowanej
na wysoki połysk kopercie.
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GPS vs. GPS + Cellular
Jedną z nowości wizualnych w tym roku jest wyróżnienie modeli GPS + Cellular od „tradycyjnych”
– mają one czerwoną kropkę na Cyfrowej Koronie,
podobnie jak pierwszy Apple Watch Edition, którego kopertę wykonano ze złota.

Paski do Apple Watch Hermès
Wygląda na to, że współpraca Apple z Hermès
ma się dobrze, ponieważ odświeżono w tym roku
dostępne paski. Do Double Tour, dostępnych teraz
w kolorze bordeaux, fauve i étoupe, i do Single Tour,
dostępnych w powyższych odcieniach i dodatkowym feu, dołączył Single Tour Éperon d’Or i Single
Tour Rallye. W każdym pudełku nadal dołączany jest
gumowy Sport Band w kolorze pomarańczowym.
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Te modele w Europie można kupić tylko w salonach Hermès w Berlinie, Genewie, Cannes,
Londynie, Frankfurcie, Monachium, Zurychu i w dwóch salonach w Paryżu.

Nike Sport Loop
Apple z Nike przygotowali dla nas nowy pasek – nazywa się Sport Loop, jest wykonany
z nylonu i zapina się go na rzep po przełożeniu przez pętelkę. To pasek zaprojektowany,
aby zegarek nosić ciasno zapięty na nadgarstku, co dodatkowo pomaga przy prawidłowym
odczycie tętna, a fakt, że jest na rzep, pozwala go płynnie dostosować każdemu.
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Nike też przygotowało nowe kolory pasków w modelach Apple Watch Nike+.

AirPower
Apple Watch Series 3 będzie też można ładować za pomocą maty AirPower, w przyszłym
roku, gdy ten produkt będzie już dostępny.

Wysokościomierz barometryczny
Apple Watch Series 3 wyposażono również w jeden nowy
czujnik – wysokościomierz barometryczny – dzięki któremu
liczona jest również pokonana wysokość, niezależnie od
tego, czy jedziemy na rowerze, biegamy, czy się wspinamy.
Niestety, obecnie w Polsce dostępnych jest jedynie kilka
modeli Apple Watcha. Apple Store oferuje trzy modele aluminiowego Series 3 w dwóch rozmiarach oraz dwa modele
Apple Watch Nike+. Każdy z nich to model z GPS. Na GPS +
Cellular przyjdzie nam poczekać bliżej nieokreślony czas,
podobnie jak na Apple Watch Edition, Hermès oraz model
ze stalową kopertą.

morid1n
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APPLE WATCH SERIES 3

JAK TO JEST Z TYM LTE I DLACZEGO
PRĘDKO GO W POLSCE NIE ZOBACZYMY

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Na próżno w Polsce szukać nowego Apple Watch Series 3 w wersji GPS + Cellular – nie
jest jeszcze dostępny. Pojawił się w zaledwie paru krajach na świecie. Jeśli chcecie
korzystać z łączności LTE, to nie kupujcie go za granicą – nie będzie działał w Polsce.
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O co chodzi?
Apple Watch Series 3 GPS + Cellular, zależnie od kraju, w którym go kupimy, będzie wspierał
różne pasma LTE. Dla przykładu wersja przeznaczona dla USA, Kanady i Puerto Rico wspiera
pasma 2, 4, 5, 12, 13, 17, 18, 19, 25, 26 i 41, a wersja dla Australii, Francji, Niemiec, Japonii, Szwajcarii
i UK wspiera pasma 1, 3, 5, 7, 8, 18, 19, 20 i 26. To nie jedyna przeszkoda. Niektóre państwa zabraniają
używania tego samego numeru telefonu na więcej niż jednym urządzeniu – tak jest na Tajwanie.
Jest też kilka niewiadomych…

Co to jest eSIM?
Embedded SIM jest wirtualną kartą i fizycznie zajmuje znacznie mniej miejsca niż nanoSIM. Nie
można jej wyciągnąć ani usunąć – jest częścią, w tym przypadku, Apple Watcha. eSIM jest łączony
z naszym numerem telefonu przez operatora, jeśli więc mamy numer +48 601 123 456, to taki
numer też będzie miał nasz Apple Watch. To oznacza, że nasz Apple Watch musi być przypisany
do tego samego operatora, co iPhone.
eSIM również przewiduje znacznie łatwiejsze przenoszenie numeru pomiędzy operatorami
– wystarczy „nadpisać” na nim informacje, czyli fizyczna jego wymiana nie jest konieczna. Tego
prawdopodobnie najbardziej obawiają się operatorzy.

Ograniczenia
Patrząc po obecnych ofertach operatorów, u których można zamówić Apple Watch Series 3 z LTE,
wygląda na to, że można je sparować z iPhone'em tylko wtedy, gdy korzystamy z abonamentu
– pre-paid nie jest oferowany. To nie jest ograniczenie technologiczne, a po prostu decyzja operatorów. Ponadto, możemy mieć tylko jednego Apple Watcha z LTE podłączonego do naszego numeru
telefonu w tym samym czasie, pomimo że do jednego iPhone’a można podłączyć wiele Watchów.
To, jak transfer danych z Apple Watcha będzie traktowany przez operatorów, jest zależne od nich
– niektórzy po prostu wliczają go do limitów naszego planu na iPhonie, a inni liczą sobie dodatkową opłatę. Czysty marketing. Przykładowo, szwajcarski Swisscom przy dwóch swoich planach
wlicza jednego Apple Watcha za darmo, a każdy kolejny wymaga opłaty 5 EUR miesięcznie. Przy
niższych planach liczy sobie odpowiednie 10 i 15 EUR. Francuski Orange z kolei wymaga po prostu dodatkowej opłaty 5 EUR miesięcznie. Nie ma technologicznych przeszkód, aby Apple Watch
korzystał z naszego planu, za który już płacimy, do obsługi naszego iPhone’a.
Kwestia roamingu (pod warunkiem, że dany Apple Watch będzie działał w regionie świata, w którym jesteśmy) zapewne również będzie zależała od oferty operatora. Wspomniany Swisscom
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nie przewiduje roamingu na Apple Watchu zupełnie i rzekomo niemiecki Telekom również nie
będzie tej usługi oferował dla swoich klientów. Wynika to prawdopodobnie z faktu, że operatorzy nie chcą odpowiadać za to, czy w danym rejonie Europy jest pokrycie sieci 3G i jakie prędkości oferuje – są już miejsca w Europie, które są w zasięgu jedynie LTE.

eSIM a Polska
Obecnie żaden polski operator nie przystąpił do standardu eSIM, co oznacza, że prędko tych
zegarków w ofercie naszych operatorów nie zobaczymy. Co więcej, to może być dla nas problemem, jeśli któryś iPhone w przyszłości zrezygnuje z tradycyjnego SIM-a, a „nasi” jeszcze nie
wprowadzą tego standardu w kraju.
Oznacza to też, że kupowanie Apple Watcha Series 3 w wersji GPS + Cellular za granicą nie ma
najmniejszego sensu – ta funkcja nie będzie u nas działała, a zanim ruszy, prawdopodobnie
będziemy już na rynku mieli jego kolejną generację, a przynajmniej tego się spodziewam – teoretycznie takie firmy jak T-Mobile Polska czy Orange Polska mogą oprzeć się na technologii swoich
spółek-matek, aby przyspieszyć proces.
Obecnie standard eSIM wspierają m.in. AT&T, Bouygues Télécom, EE Limited, GigSky Mobile, NTT
Docomo, O2 Czech Republic, Orange Francja, Swisscom, Telefónica, Telekom Deutschland, Telia,
The Alaska Wireless Network, T-Mobile USA, Verizon Wireless czy Vodafone GmbH.

Jak to będzie działało?
Nie wiemy, jak obsługa eSIM-a będzie dokładnie zaimplementowana w iOS/watchOS, ale są
duże szanse, że będzie to wyglądało podobnie do Apple SIM-ów, które dzisiaj mamy w iPadach, czyli na poziomie systemu.
Nie wiemy też, czy będzie możliwość zmiany priorytetów poszczególnych eSIM-ów, czyli czy na
przykład pojawi się opcja całkowitego wyłączenia przyjmowania połączeń telefonicznych na
iPhonie i kierowania wszystkich na Apple Watcha.
Możliwości w tych kwestiach są w każdym razie imponujące i przyszłość pokaże, co będzie
dla użytkownika końcowego dostępne, a co nie. Nam pozostaje wywierać wpływ na naszego
operatora, aby czym prędzej zainteresował się tym standardem.
Dziękuję bardzo Jackowi Dąbrowskiemu [Twitter/About.me] za pomoc w zagadnieniach
technicznych.
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APPLE TV 4K – CO NOWEGO?

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

To model Apple TV, który powinien zadebiutować przed paroma laty, w miejsce modelu 4.
generacji. Jest jednak kilka powodów do zadowolenia z tego, że otrzymaliśmy go dopiero dzisiaj.
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Dwa modele
W ofercie Apple są obecnie dwa modele Apple TV – model 4 i 4K. Starszy jest teraz oferowany tylko z 32 GB pojemności za 699 złotych, a nowszy ponownie przyjął strategię
poprzednika – jest w wersjach 32 i 64 GB, w cenie 849 lub 949 złotych. Potencjalną zaletą
większego modelu jest więcej miejsca na przechowywanie miniaturek naszych zdjęć, jeśli
ambitniej korzystamy z iCloud Photo Library, oraz więcej miejsca na… przepiękne screesavery od Apple, zremasterowane teraz w 4K i HDR. Wiem, że to brzmi śmiesznie, ale często
w domu zostawiamy ATV włączone, nawet jak już z niego nie korzystamy, dla tych pięknych widoków.

Serce i specyfikacja
Apple A8 zostało w modelu 4K zastąpione świeżym A10X Fusion, które znamy z najnowszych iPadów Pro – powinien w końcu zapewnić więcej mocy niż potrzeba, nawet graczom
(o ile takowi istnieją na tej platformie). Apple podczas keynote nawet pokusiło się o demo
nowej gry, nadal więc liczą, „że coś z tego będzie” – szkoda tylko, że nie starają się bardziej.
W kwestii portów i łączności – uaktualniony został Ethernet z 10/100BASE-T (100 Mbps) na
gigabitowy (1 Gbps), a Wi-Fi (802.11ac) zyskało teraz wsparcie dla pasma 5 GHz. Poprawiono
też Bluetooth z 4.0 na 5.0, a złącze HDMI teraz wspiera standard 2.0a zamiast 1.4.
Jeden port zniknął – USB-C – który służył do celów diagnostycznych.

Siri Remote
Wraz z nowym Apple TV 4K pojawił się też nowy Siri Remote. Ten pilot zgarnął sporo krytyki
przez ostatnie lata i niestety Apple nie zdecydowało się go znacząco poprawić – dodano
jedynie biały pierścień wokół przycisku Menu.
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Deweloperzy mają natomiast teraz dostęp nie tylko do informacji o „acceleration” i „gravity”, ale również do prędkości obrotu i „attitude” pilota.
Nowa jest też cena – w USA kosztuje 69 dolarów, a w Polsce jeszcze nie jest dostępny.

4K i HDR
Dla posiadaczy telewizorów 4K wspierających HDR to prawdopodobnie jedna z lepszych
przystawek, jakie są dostępne na rynku. Ważne jest też to, że filmy z HDR będą dostępne
zarówno w standardzie Dolby Vision, jak i HDR10 – wojna formatów nie powinna nas
zatem obchodzić.
Apple do kompletu oferuje też filmy w 4K w iTunes – do kupienia lub wypożyczenia – w tej samej
cenie, co wersje 1080 p. Najlepsze jest jednak to, że jeśli posiadamy filmy w 1080 p, to zostaną one
automatycznie uaktualnione do 4K, pod warunkiem, że będą dostępne w tym formacie.

morid1n
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APPLE TV 4K

PAWEŁ OKOPIEŃ

Pojawienie się Apple TV 4K na wrześniowej konferencji nie było niespodzianką,
urządzenie też nas praktycznie niczym nie zaskoczy. Apple stworzyło kolejną generację
urządzenia z olbrzymim potencjałem i w porównaniu do innych nowości – niską ceną.
Wypadałoby to teraz wykorzystać.
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Apple TV 4K zewnętrznie nie różni się niczym od poprzedniej generacji. Jedyna zmiana
wizualna to biała obramówka wokół przycisku Menu na pilocie. Wewnątrz ulokowano procesor A10X Fusion, co gwarantuje wystarczająco dużo mocy, by radzić sobie z ultrawysoką rozdzielczością, do jakiej urządzenie zostało stworzone. Sprzęt już jest na sklepowych półkach
także w Polsce. Wersja 32 GB kosztuje 849 złotych, a za 949 złotych kupimy wariant 64 GB.
W sklepie pozostała też poprzednia generacja za 699 złotych, której zakupu Wam rekomendować nie będę, chyba że jako dodatkowa przystawka na przykład w drugim pokoju.
Funkcjonalność Apple TV 4K względem poprzedniej wersji zmieniła się poprzez obsługę
ultrawysokiej rozdzielczości 4K (3840 × 2160 pikseli), a także wsparcie dla szerokiego zakresu
tonalnego, czyli HDR. HDR jest wspierany w dwóch formatach HDR10, czyli statycznymi
metadanymi do pojedynczego filmu oraz z Dolby Vision, czyli dynamicznymi metadanymi.

Rozdzielczość 4K zobaczymy w interfejsie urządzenia, a także w przyszłości zapewne
w poszczególnych aplikacjach. Z pewnością pierwszą aktualizację do 4K otrzyma Netflix,
powinien pojawić się też Amazon, choć o nim Apple już na tej konferencji nie wspomniało.
Ponadto dzięki temu lepiej będą prezentować się nasze zdjęcia i filmy zgromadzone
w bibliotece iCloud. Wyjątkową nowością względem wszelakich przystawek czy platform
Smart TV jest dostęp do iTunes w 4K. Na start w Stanach Zjednoczonych przygotowano
prawie 140 tytułów w wysokiej rozdzielczości, w Polsce jest to ponad 50 pozycji, w tym zdecydowana większość wykorzystuje format Dolby Vision. Wszystkie treści z Dolby Vision również będą dostępne w HDR10. Co więcej, zakupione wcześniej w iTunes filmy w wersji HD,
które mają wersję 4K, będą dostępne w tej rozdzielczości. Koszt filmów w 4K w iTunes jest
taki sam jak wersji HD.

70

/ NOWOŚCI APPLE / Apple TV 4K

Ceny filmów w 4K w iTunes zaczynają się od 29,99 złotych, a kończą na 59,99 złotych. Jest
to zdecydowanie taniej niż w przypadku płyt Ultra HD Blu-ray, które po roku od debiutu na
naszym rynku wciąż kosztują od 139 do 159 złotych za pojedynczy film. W Stanach ta różnica pomiędzy wersją z iTunes a płytą jest mniejsza. Nie można też porównywać kopii filmu
ze streamingu do wersji na nośniku fizycznym ze względu na poziom kompresji. Wersja
z iTunes jest też mocno okrojona dźwiękowo. Maksymalny dźwięk, jaki do nas dotrze, to
DolbyDigital Plus 5.1. Niestety Apple TV 4K nie zyskało wsparcia dla zaawansowanych formatów dźwiękowych, jak DTS-HD MA czy Dolby Atmos i DTS:X.
Apple nic nie wspomina o rozdzielczości materiałów z Apple Music oraz swojej dalszej strategii co do treści wideo. Firma za to wprowadziła aplikację TV do kolejnych krajów, w tym do
naszych zachodnich sąsiadów. Nieprędko doświadczymy jej w Polsce. W AppStore dla tvOS
brakuje takich aplikacji jak HBO GO, player.pl, vod.pl, Ipla. Apple też dość wybiórczo podchodzi do tłumaczenia swoich tekstów, chociażby w Apple Music i AppStore, w dodatku jakość
tych tłumaczeń pozostawia wiele do życzenia.
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Apple TV 4K to produkt specyficzny i warty uwagi wyłącznie, gdy nie ma się poprzedniej
generacji lub mamy topowy, nowoczesny telewizor wspierający HDR i zamierzamy kupować
wiele filmów z iTunes. Duża baza tytułów – w Polsce to właściwie jedyna zachęta. Korzyści
z Apple TV i tvOS są dostrzegalne, gdy rzeczywiście mocno korzystamy z ekosystemu Apple.
Możliwość korzystania z AirPlay, Apple Music czy użytkowanie Apple TV 4K jako centralki
do zdalnego sterowania urządzeniami z HomeKit to duże zalety tego urządzenia. Apple TV
4K należy potraktować jako kolejne akcesorium do naszych isprzętów. W końcu kosztuje
raptem 100 złotych więcej niż klawiatura Smart Keyboard do iPada Pro. Z drugiej strony za
999 złotych możemy mieć pełnowartościową konsolę do gier z odtwarzaczem filmów Ultra
HD Blu-ray w postaci Xbox One S.
Apple TV 4K nie jest dla wszystkich, AppStore w tvOS nie rozwija się tak szybko, jak w przypadku iPhone’a. Kupując go świadomie, z pewnością będziemy zadowoleni. To dopełnienie
ekosystemu. Wprowadzenie 4K i HDR było koniecznym usprawnieniem.

paweloko
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DRUGI SEZON „WATAHY”,

GADŻETY I PRACA SCENARZYSTY
ANNA GABRYŚ

Wywiad z Katarzyną Tybinką

Zdjęcie: (od lewej) Bartłomiej Janiszewski, Katarzyna Tybinka, Piotr Szymanek na tle samochodu Straży Granicznej w czasie researchu w Bieszczadach do drugiego sezonu „Watahy”. Brak czwartej osoby z zespołu, Marty Szymanek.
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AG: Podobno masz swój udział w tworzeniu petardy.
KT: Petardy?
AG: Na jednym z portali filmowych znalazłam takie zdanie: „Widziałam już dwa
odcinki drugiej serii »Watahy« i powiem wam, że to petarda”.
KT: Tak, był pokaz prasowy dwóch odcinków „Watahy” i rzeczywiście opinie są naprawdę
pozytywne. Bardzo się z tego cieszę.
AG: Skoro już petarda za nami, to zacznijmy naszą rozmowę od takiej zabawy. Znasz
te internetowe memy, kilka obrazków, co sądzi moja mama, że robię, co sądzi moi
rodzina, że robię i tak dalej. No więc, co sądzą twoi przyjaciele, że robisz?
KT: Pierwszą reakcją na to, że jestem scenarzystką, jest zwykle zdanie: „O, to musisz mieć
dużo fajnych pomysłów”. Tak jest, ale to nie pomysły są najważniejsze, tylko co się z nimi
robi. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że praca scenarzysty jest taką pracą może nie
nużącą, ale powtarzalną. Taką, która wymaga jakichś rytuałów, dyscypliny, wyrzeczeń,
a w większości przypadków po prostu zagryzienia zębów i walki z samym sobą. Myślę, że
moi przyjaciele uważają, że mam całkiem fajne życie. Siedzę sobie w domu, wymyślam
historie, obracam się wśród fajnych ludzi, wciąż w nowym otoczeniu. I w dużej mierze mają
rację. Ale nie wiedzą wszystkiego.
AG: Co w takim razie jest najważniejsze w tej pracy, w pracy scenarzysty?
KT: To kilka elementów. Jakiś miks kreatywności, cierpliwości, umiejętności pracy z innymi
ludźmi i chęci do systematycznego nabierania doświadczenia. Chęci do nauki, do rozmawiania z ludźmi – bycia ciekawym ludzi. I wreszcie praca, praca, praca. Są wyjątki – geniusze samorodni, ale w zdecydowanej większości scenarzyści to ludzie, którzy muszą
zdobywać warsztat. Uczyć się oglądać filmy, czytać scenariusze, słuchać, jak inni opowiadają o swojej pracy, co mówią aktorzy. No i przekonywać. Bo to od nas wszystko się
zaczyna – zapał całej kohorty ludzi, którzy mają dopiero stworzyć film.
AG: Całej watahy ludzi, chciałabyś powiedzieć!
KT: Watahy, niech będzie. Jest coś w tym, bo to faktycznie praca, która bardzo spaja grupę.
AG: Powiedziałaś o warsztacie, a jak to się zaczęło u ciebie? Któregoś dnia siadłaś
i powiedziałaś sobie: „Będę scenarzystką”.
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KT: Któregoś dnia siadłam i pomyślałam: „Będę reżyserką filmową”. Zdawałam po pierwszych studiach na reżyserię do PWSFiT w Łodzi, nie dostałam się i to był mój koniec kariery
reżyserskiej. I wtedy…
AG: I wtedy postanowiłaś zostać scenarzystką?
KT: I wtedy zaczęłam szukać edukacji filmowej. Znalazłam taką niewielką szkołę, w której
pokochałam dwie dziedziny pracy z filmem. Pisanie scenariuszy filmowych, czyli pre-produkcja, i montaż, czyli post-produkcja. Niewiele o tym wiedziałam. To reżyseria kojarzy się
z czymś takim romantycznym. Tymczasem w tej szkole przypomniały mi się słowa reżysera, który był jednym z takich moim pierwszych młodzieńczych objawień, Krzysztofa
Kieślowskiego. W wywiadach mówił, że dla niego praca za kamerą to jest najgorsza
robota, on tego nienawidzi. Kocha natomiast pracować nad scenariuszem i kocha montaż. Pisanie wzięło górę i w końcu trafiłam do łódzkiej filmówki, a dokładnie na Studium
Scenariuszowe.
AG: Szybko to poszło, bo po skończeniu łódzkiej szkoły w Warszawie znalazłaś się
w TVN-ie. Tu Kieślowski, a tam seriale. Pamiętam Cię z „Majki”…
KT: Można się śmiać z telenowel, można kręcić nosem, ale z ręką na sercu powiem, że
doświadczenie zyskane przy „Majce” dało mi więcej niż Studium Scenariuszowe na łódzkiej filmówce. Tam teoria, tu brutalna praktyka.
To były różne ekstremalne sytuacje – na przykład
aktor łamie nogę w trakcie zdjęć.
AG: I trzeba mu ją złamać w kolejnym odcinku?
KT: W ciągu kilku dni trzeba przepisać wszystkie odcinki, które już zatwierdzone czekają na
produkcję.
AG: Chyba zdobyłaś niezłe doświadczenie, bo
w następnym projekcie poprzeczka została
wyżej postawiona. Mam na myśli „Prawo
Agaty”.
KT: To była dla mnie niespodziewana przygoda.
Zaczynałam tam jako redaktorka, ale gdy po
dwóch seriach istnienie serialu zawisło na włosku,
przypomniałam sobie, że chciałam być scena-

Myślę, że moi przyjaciele
uważają, że mam całkiem
fajne życie. Siedzę sobie
w domu, wymyślam
historie, obracam się
wśród fajnych ludzi, wciąż
w nowym otoczeniu.
I w dużej mierze mają
rację. Ale nie wiedzą
wszystkiego.
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rzystką, a nie redaktorką. Zaproponowałam, że zgromadzę zespół i przygotuję z nim zarys
trzeciej serii. Tak się zaczęło i doprowadziliśmy do siódmej serii „Prawo Agaty”.
AG: Wieloletnia przygoda?
KT: W pewnej chwili już wręcz styl życia. Praca w serialu, który odnosił sukcesy, była z jednej strony bardzo regularna, zapewniająca stabilność i bezpieczeństwo dla całego zespołu.
Mało który scenarzysta to ma – oprócz stale pracujących przy soapach. Z drugiej strony
był to serial przyjemny do pisania, bo w każdym odcinku mieliśmy do czynienia z inną
sprawą sądową, z researchem do wykonania, pojawiali się epizodyczni bohaterowie, którym trzeba było wymyślić odrębną historię. Stałość i urozmaicenie – czegóż więcej chcieć?
AG: Z pisaniem jednak wiążą się nie tylko same przyjemne momenty, ale też niemiłe. Na przykład pisarki blok. Jak zwalczasz niemoc pisarską, gdy scena musi być
napisana, tekst wysłany, a odcinek nakręcony?
KT: Dla mnie niezawodnym sposobem na wzbudzenie w sobie kreatywności jest odcięcie
się od kreatywności. Wyjście na spacer. Gotowanie. Nawet spanie. Przez cały dzień nic nie
szło, a o 5 rano nagle budzę się z gotowym pomysłem. Zresztą to nie tylko sam blok. Bywa,
że po długim dniu pracy, gdy kończę z poczuciem, że napisałam fajną historię, następnego
dnia rano przychodzi świadomość, że to powinno być zupełnie inaczej. Mocno wierzę
w to, że mózg potrzebuje zmiany, gdy jest zmęczony jednym rodzajem aktywności. Wtedy
trzeba w nim uruchomić te miejsca, które przy pisaniu się leniły. Jak nikt nie słyszy, gram
sobie na przykład na pianinie. Albo idę na basen czy pobiegać.
AG: Bieganie, w ogóle aktywność sportowa to coś, co w redakcji iMagazine bardzo
lubimy. Prawie wszyscy członkowie redakcji biegają. Ty biegasz dużo.
KT: Dość dużo, tyle, na ile pozwalają mi kontuzje (śmiech).
AG: Przy bieganiu słuchasz zawodowych podcastów.
KT: Nie tylko zawodowych, bardzo lubię podcasty naukowe i dokumentalne, np. BBC.
Z branżowych moim numerem jeden jest Scriptnotes. Prowadzony przez dwóch aktywnych scenarzystów hollywoodzkich, Johna Augusta i Craiga Mazina. Świetnie analizują scenariusze klasycznych filmów, a czasem słuchacze przysyłają swoje próbki, to się nazywa
„Three Page Challenge”. Ostatnio pojawił się też u nich cykl „This Kind of Scene”, w którym porównują różne sposoby na rozpisanie tej samej kliszy, jaką jest np. pierwszy dzień
w pracy. Polecam też ich anegdoty dotyczące powstawania słynnych filmów, taka świadomość, z czym borykali się najwięksi bardzo pomaga nie poddawać się, gdy sami spotykamy się z różnymi frustrującymi sytuacjami w naszej pracy.
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AG: Czyli w czasie relaksu nadal się rozwijasz zawodowo.
KT: A nie zawsze, bo niekiedy biegam bez niczego. Wyciszenie też jest potrzebne.
AG: Dla relaksu zwykły człowiek ogląda seriale, a scenarzystka? Ogląda seriale dla
relaksu czy zawodowo?
KT: I tak, i tak (śmiech). Oglądam pewne seriale nie tyle dla relaksu, ile dla zachwytu.
Ostatnio „Opowieść podręcznej”, zachwyciła mnie sposobem opowiadania, szczególnie
trzy pierwsze odcinki. Podobnie „Black Mirror” i „Fargo”. Budzi się przy tym jakiś rodzaj
zazdrości, takiej motywującej, pozytywnej zazdrości.
AG: Parę lat temu na moje pytanie, co oglądać wartego uwagi, podsunęłaś mi „Sześć
stóp pod ziemią”.
KT: Chciałam powiedzieć o tym serialu, ale się powstrzymałam. To jest już dzisiaj serial
niemal prehistoryczny i nie wiem, czy jeszcze go polecać – tak jest często, że oglądane
po czasie seriale, które zapoczątkowały jakiś nurt, wydają się wtórne. Wszyscy zaczęli tak
mocno czerpać z tej konwencji, że dzisiaj to już nie wydaje się nowatorskie. Alan Ball udowodnił, że opowiadanie o tzw. obyczaju może trzymać w większym napięciu niż niejedna
historia kryminalna.
AG: No dobra, zmiana tematu. Znasz iMagazine, wiesz, że lubimy gadżety i Ty chyba
też. Pracujesz na Macu, używasz iPhone’a. Czy ten sprzęt ma dla Ciebie jakieś specjalne znaczenie? Pomaga Ci w pracy, a może przeszkadza? A może jest Ci to zupełnie obojętne, a Maki są po prostu fajne i wszyscy w środowisku ich używają.
KT: Maki są fajne i wszyscy w środowisku ich używają (śmiech) – może nie wszyscy, ale
dużo osób. Myślę, że jest powód – oprócz tego, że są fajne. Dla mnie na pewno sprzęt
jest bardzo ważny w tym względzie, że musi być nieważny. Wiem, że to dziwnie brzmi.
Przykro mi to stwierdzić, ale nie jestem zorientowana na gadżety. Stawiam na niezawodność i łatwą dostępność sprzętu – to jest dla mnie najważniejsze. Przerzucałam się na
Maki w takim czasie, gdy pecetowi zabierało wieczność uruchamianie się ze stanu hibernacji. A ja, jak miałam pomysł, chciałam natychmiast otworzyć komputer i go zapisać.
Albo w czasie spaceru nagrać na telefonie notatkę głosową, a notatka sama znajdzie się
na moim komputerze. Na iPhone’a trochę później przeszłam, na telefonie praktycznie nie
pracuję, ale doświadczenie jest podobne – wszystko mi po prostu działa, na przykład GPS,
który w starym telefonie wciąż się zawieszał, a ja nie muszę się za bardzo zastanawiać, jak
i dlaczego go ponownie włączyć.
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AG: Już wcześniej pojawiła się kwestia warsztatu pracy, a warsztat to także oprogramowanie. Z jakich programów korzysta scenarzystka? Są wersje na Maka? I nie
macie w zespole problemu z integracją? Piszecie nad jednym serialem, dwóch kolegów ma pecety, a Ty Maka. Macie jakieś problemy? A może takich sytuacji nie ma,
bo wszyscy pracujecie na Makach?
KT: Odkąd pracuję na Maku, nie mam z tym problemu. Prawda jest może trochę smutna:
w Polsce mało rozpowszechnione są specjalistyczne programy do pisania scenariuszy czy
w ogóle do pisania.
AG: To znaczy, że piszecie w Wordzie.
KT: Nie, nie że my piszemy w Wordzie, ale że wiele osób pisze w Wordzie, co więcej, wiele
zamawiających wymaga formatu .docx i przyzwyczaja do tego, a jak wiadomo, ludzie niechętnie zmieniają przyzwyczajenia. My w „Prawie Agaty” wprowadziliśmy sobie taki program – Celtx – pozwalający na automatyczne formatowanie scenariuszowe. To bardzo
prosty program, ale wpisuje się w tę łatwość czy szybkość obsługi Maka, o której mówiłam. Program ma funkcje przypisane do klawiszy, które same formatują tekst – natychmiastowe przeskakiwanie do formatu postaci, dialogu, didaskaliów, przejścia między scenami,
nagłówka scen itd. Ten format jest według mnie bardziej estetyczny i wygodny do czytania. Przypomina klasyczny maszynopis, co może nie jest jakoś specjalnie istotne, ale
dobrze się czyta, szczególnie w druku. A wiele osób pracujących nad scenariuszem nadal
woli mieć tekst wydrukowany, szczególnie aktorzy.
Do tego jeszcze od niedawna korzystam ze Scrivenera, którego zresztą ty mi poleciłaś. Na
razie na własne potrzeby – nie spotkałam jeszcze żadnego scenarzysty, który go używa.
Jest znacznie bardziej wyrafinowany niż Celtx i ma dużo więcej funkcji. Przyznam szczerze,
że nadmiar możliwości mnie trochę odstrasza, ale na pewno Scrivenera da się obsługiwać
na prostym poziomie, nie trzeba od niego wymagać od razu wszystkiego. Ma tę przewagę,
że dobrze tworzy się w nim tak zwaną drabinkę.
AG: Powiedz, co to jest drabinka.
KT: W epoce maszyn do pisania scenarzyści mieli coś, co się nazywało tablicą korkową.
W Scrivenerze ją odtworzono. Korzystam tu właśnie z tablicy korkowej, na której się
przypina fiszki – tak się nazywają jeszcze w starych podręcznikach do pisania scenariuszy – czyli karteczki z opisem danej sceny. Teoretycznie tworzenie każdego scenariusza
powinno się zaczynać od budowy takiej drabinki, czyli spisu scen i krótkiego opisu, co
powinno się wydarzyć w każdej scenie. Kiedy mamy taką strukturę, rozpisujemy dialogi
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i wewnętrzną dynamikę sceny. W innym programie drabinkę robi się liniowo, punkt po
punkcie, a to niekoniecznie daje dobry wizualny ogląd.
AG: Masz już dość technologii? Mam nadzieję, że nie, bo

Niezawodnym sposobem
na wzbudzenie w sobie
kreatywności jest odcięcie
się od kreatywności.
Wyjście na spacer.
Gotowanie. Nawet spanie.
Przez cały dzień nic nie
szło, a o 5 rano nagle
budzę się z gotowym
pomysłem.

chciałam zapytać Cię jeszcze o to, czy zwracasz uwagę
na gadżety, sprzęt w oglądanych filmach czy serialach.
Pamiętam, że w „Żonie idealnej” w pierwszych seriach
bohaterowie – szczególnie główna bohaterka – używają
iPhone’a, ktoś ma Maca – to bodajże córka…
KT: Tak, córka, jest z nią związany znakomity odcinek o śledzeniu w sieci przez kamerkę komputera.
AG: Świetny odcinek, uświadamiający widzom, jak
ważne jest zwracanie uwagi na bezpieczeństwo w sieci.
KT: Tak, zgadza się, dla mnie w ogóle to był doskonały
serial pod względem dotykania aktualnych problemów
– ogromny podziw, że twórcy byli w stanie być tak na czasie z tematami, mimo długo trwającego procesu produkcyjnego, a tam było przecież podsłuchiwanie przez NSA
– w tym czasie, gdy trwała publiczna debata na ten temat,
odcinek miał swoją premierę.

AG: Jak i wypadki spowodowane przez autonomiczne samochody – w serialu pojawiało się wiele aktualnych tematów z pierwszych stron gazet. Wracając do gadżetów w „Żonie idealnej”: bohaterowie w którymś sezonie porzucili Maki na rzecz
tabletów czy telefonów na Windowsach. Jak to było w serialach, które Ty miałaś
okazję współtworzyć?
KT: Takie rzeczy, jak to, jakiego sprzętu używają bohaterowie, to decyzje producentów czy
stacji, która podpisuje kontrakty na tak zwany product placement.
AG: Nie mogłaś więc napisać w scenariuszu: „Agata bierze do ręki złotego iPhone’a”.
KT: Nie (śmiech), nie mogłam. Na ogół po prostu piszę: „Agata odbiera połączenie” albo
„Agata wybiera numer”. Oczywiście w niektórych stacjach mamy do czynienia z powszechnym lokowaniem produktu. Zdarza się, że scenarzyści dostają zlecenie, by w iluś tam kolejnych odcinkach umieścić sceny, w których bohaterowi wpada telefon do wody.
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AG: I okazuje się, że jest wodoodporny!
KT: Może go podnieść, otrzepać z wody czy ręką wytrzeć ekran i wykonać połączenie.
Często pojawiają się też samochody, Pokazuje się danej firmie odcinek – mamy tu bohatera jeżdżącego samochodem, może chcieliby państwo, by był to samochód waszej firmy?
Scenariusz zwykle jest gotowy, a produkty są dopasowywane, choć zdarza się, oczywiście,
też na odwrót.
AG: Ty zwracasz uwagę na gadżety, oglądając seriale polskie czy zagraniczne?
KT: Tylko jeśli James Bond pije Heinekena. Wtedy na pewno. (śmiech). To chyba dobrze
obrazuje mój stosunek do takich kwestii.
AG: A gdybyś miała do kolejnego sezonu „Watahy” napisać scenę, w której bohaterowie rozmawiają przez telefon tuż przy granicy, to nie wiem, czy byłoby to możliwe, bo tam prawie nie ma zasięgu.
KT: Mhm. I pytanie brzmi…?

Ta historia dzieje się wprawdzie w Bieszczadach i być może nie
mogłaby się zdarzyć nigdzie indziej, ale jeśli opowiadamy o mroku
– o złu – to nie jest zło tego miejsca. To jest mrok ogólnoludzki,
ogólnoświatowy, taki, który jest wszędzie, w nas wszystkich.

AG: I pytanie brzmi: czy dalej lubisz Bieszczady.
KT: (śmiech) Jeszcze bardziej. Po drugim sezonie lubię Bieszczady jeszcze bardziej. Przy
okazji pracy nad tą serią miałam okazję poznać je jeszcze lepiej i od innej strony. Ale ciekawe, że wspominasz o zasięgu telefonów. Oglądając pierwszy sezon „Watahy”, miałam wrażenie, że akcja się dzieje jakoś w latach dziewięćdziesiątych – przez to, że Straż
Graniczna używa przedpotopowych telefonów komórkowych. Tymczasem później, w trakcie researchu, dowiedziałam się, że właśnie stare modele są preferowane, te, które my
dawno wyrzuciliśmy na śmietnik, bo mają najlepsze anteny.
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AG: To bardzo ciekawe – przed następnym wyjazdem w Bieszczady poszukam
jakiejś starej Nokii, jako backupu dla iPhone’a! Wracając jednak do „Watahy”.
W sieci czytałam opinie widzów, którzy twierdzą, że po pierwszym sezonie takiego
serialu ogarnia strach na myśl o wyjeździe w Bieszczady. Z tego, co widziałam
w zwiastunie, drugi sezon ma być jeszcze bardziej mroczny. Czy to prawda, zaraz się
od Ciebie dowiemy.
KT: To trudne pytanie, bo myślę, że to, o czym opowiadamy w drugim sezonie Watahy…
AG: …o czym nam nie możesz powiedzieć…
KT: …o czym wam nie mogę jeszcze powiedzieć, jest i lokalne, i uniwersalne. Ta historia
dzieje się wprawdzie w Bieszczadach i być może nie mogłaby się zdarzyć nigdzie indziej,
ale jeśli opowiadamy o mroku – o złu – to nie jest zło tego miejsca. To jest mrok ogólnoludzki, ogólnoświatowy, taki, który jest wszędzie, w nas wszystkich. Nie straszymy
miejscem, tylko opowiadamy o ludziach, którzy kochają to miejsce, którzy są tak bardzo związani z Bieszczadami, że nie potrafią ich opuścić, cokolwiek by się tam nie działo.
Też bardzo romantyczne to miejsce, w tym sensie, że jest jednocześnie piękne i straszne,
i zarazem nieprzewidywalne. Wszystko jest trochę skrajne – choćby sama granica.
AG: To był zresztą angielski tytuł „Watahy” – „The Border” – gdy pokazywano
pierwszy sezon w brytyjskiej telewizji.
KT: Z tym zresztą tytułem był związany logline pierwszego sezonu: „Są granice, których
trzeba strzec i takie, które trzeba przekroczyć”. Metaforycznie odnosi się to do naszych
granic wewnętrznych.
AG: Drugi sezon ma logline trochę trudniejszy do zaakceptowania – przynajmniej
w pierwszym momencie: „Dobrzy ludzie czasem muszą robić złe rzeczy”.
KT: Jest też logline „Ucieczka nigdy się nie kończy”. Opowiadamy o ucieczce zarówno
dosłownie – przed grozą wojny, niebezpieczeństwami zewnętrznymi – ale też o emocjonalnej ucieczce przed samym sobą. Wewnętrznej ucieczce przed skonfrontowaniem się
również z przeszłością.
AG: Trzeba zaznaczyć, że jesteś członkinią ekipy, która przejęła serial. Zespół, który
stworzył pierwszy sezon nie kontynuował pracy. HBO odżegnywało się od zamiarów produkcji drugiego – w 2015 roku wydano oficjalne oświadczenie, że go nie
będzie, a tu, znienacka, w chwili, gdy rozmawiamy, został miesiąc do premiery drugiego sezonu. Jak to jest kontynuować prace i czy było wam trudno tego dokonać
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w czteroosobowym zespole. Jednocześnie jak jest pracować nad serialem, który
zyskał opinię kultowego. Czuliście presję? Może stacja telewizyjna wywierała
presję?
KT: Najpierw sami z Piotrem, Bartkiem i Martą – w całym zespole – musieliśmy zdecydować, co możemy zaoferować. Usiedliśmy, odbyliśmy wiele całodziennych spotkań – tygodniami spotykaliśmy się dzień w dzień, analizowaliśmy wydarzenia z pierwszego sezonu
i dyskutowaliśmy, jaka ma być ta historia. Nie tylko po to, by pokazać dalsze losy bohaterów, ale opowiedzieć o ważnym miejscu, jakim jest w naszych czasach granica – granica
Unii Europejskiej, granica kultur, postaw ludzkich. Specyficzna granica, gdzie jest dziko, są
góry, często dzieją się rzeczy ekstremalne.
AG: Dla was to też było przekraczanie granic, dla waszego zespołu – presja, żądania
kontynuacji wysuwane przez widzów, tajemnica, że pracujecie nad tym serialem. Do
tego znani aktorzy, znani reżyserzy…
KT: Nie nazwałabym tego presją, raczej odpowiedzialnością. „Wataha” była, z tego, co
pamiętam, pierwszym tego typu wysokojakościowym polskim serialem i to była ogromna
odpowiedzialność, by nie zaprzepaścić tego, być wiernym temu i podejść z pokorą, a zarazem wziąć pod uwagę, że minęły cztery lata i świat się zmienił – nie tylko zewnętrzny
świat, ale i rzeczywistość telewizyjna. Powstało w międzyczasie kilka bardzo dobrych
seriali polskich i poprzeczka poszła w górę. Nie wystarczyło zrobić zwykłej kontynuacji,
ale trzeba było odpowiedzieć na to, co widzowie „Watahy” obejrzeli przez ten czas, nawet
w innych serialach. Połączenie tych rzeczy to było ogromne wyzwanie.
AG: Co was inspirowało?
KT: Rzeczywistość, ale nie tylko. Na przykład legenda, według której Bieszczady powstały
w taki sposób, że zesłano tam dwa rodzaje diabłów, Biesy i Czady. Ludzie z tego powodu
nie chcieli się osiedlać. Jednym z tych diabłów kazano być zatem stróżami ludzi, mieli
być „dobrymi diabłami”, czyli jakby aniołami. Są tu więc tylko diabły, dobre i złe. To było
inspirujące – dla mnie jest to archetypiczna i nieoczywista zarazem opowieść o walce
dobra ze złem.
AG: Nie mogę cię pytać, bo i tak nie odpowiesz, o czym będzie drugi sezon
„Watahy”, ale coś da się wyciągnąć ze zwiastunów. Widać bohaterów znanych
z pierwszej serii, są strzały, jest ogień – czy to znowu wybuch? – obrazy się kojarzą z uchodźcami, być może z uchodźcami z wojny, przemyt jakiś – broń, narkotyki,
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ludzie? Wiemy, że Rebrow żyje, choć w zakończeniu ostatniego odcinka leżał nieruchomo. A czy będzie na przykład romans z panią prokurator?
KT: (śmiech) Trzeba oglądać, zapraszam 15 października. Staraliśmy się sięgnąć w głąb emocji naszych bohaterów, nie tylko ich życia tu i teraz, ale też przeszłości. To, co się wydarza,
jest kontynuacją, ale i dowiemy się kilku zaskakujących rzeczy.
AG: No dobrze, w takim razie wyjaśnijmy sobie kilka rzeczy z pierwszego sezonu,
które ciągle jeszcze budzą niepokój i ożywiają dyskusje na forach. Kto zabił
Natalię…
KT: To jest pytanie do scenarzystów pierwszego sezonu. W drugim sezonie mamy nową
intrygę kryminalną, choć losy bohaterów są kontynuowane – mam na myśli głównie
losy Rebrowa i jego problemy. Jest ciągle nieoczyszczony z zarzutów, jest uciekinierem,
stracił wszystko i tu mamy ciągłość. To samo dotyczy pani prokurator, która również nie
zamknęła swej sprawy.
AG: Rozumiem, że podejmujecie zasygnalizowane

„Wataha” była z tego co
pamiętam pierwszym tego
typu wysokojakościowym
polskim serialem i to była
ogromna odpowiedzialność,
by nie zaprzepaścić tego,
być wiernym temu i podejść
z pokorą, a zarazem wziąć
pod uwagę, że minęły
cztery lata i świat się zmienił
– nie tylko zewnętrzny
świat, ale i rzeczywistość
telewizyjna.

wątki z pierwszej serii. Jest tam też taki motyw, który
wzbudził bardzo dużo dyskusji, sama się nad tym zastanawiałam: amerykańska tablica Markowskiego, z tymi
sznureczkami. Czy to jakieś jego prywatne śledztwo? To
było ewidentne otwarcie na nowy sezon.
KT: Moją uwagę też zwróciła ta tablica, a wręcz nie dawała
mi zasnąć. Odebraliśmy ją jako poważne wyzwanie.
Markowski pozostaje jednym z ważniejszych bohaterów
i jemu brak rozwiązania sprawy nie daje spokoju. Tablica
więc jest i odgrywa ważną rolę.
AG: Przy „Watasze” konsultowaliście się ze Strażą
Graniczną, a czy rozmawialiście także z przemytnikami?
KT: Niestety nie, bardzo byśmy chcieli. Spotkaliśmy się tylko
z ludźmi mającymi styczność z przestępcami, bardzo dobrze
znającymi ich metody działania.
AG: Skąd wy to wszystko w zespole wiedzieliście – broń,
wybuchy, ludność prawosławna, życie codzienne Straży
Granicznej, przestępcy?
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KT: Research jest kluczowy przy każdym scenariuszu, chyba że się pisze o własnym życiu
i nie ma tu mowy o tym, żeby coś wymyślić. Byliśmy na dokumentacji w Bieszczadach,
zwiedzaliśmy placówkę Straży Granicznej, oglądaliśmy ich sprzęt. Pytaliśmy o wszystko,
pojechaliśmy do słupków granicznych, mieliśmy nawet okazję obserwować interwencję.
Nic czegoś takiego nie zastąpi; produkcja zadbała, byśmy byli jak najlepiej poinformowani.
W czasie pisania mogliśmy telefonicznie się dopytywać o praktyczne drobiazgi, na przykład sposób nawoływania się przez krótkofalówkę.
AG: Czyli jest w tym coś „co moi przyjaciele sądzą, że robię”.
KT: Zależy od wyobrażeń o tej pracy, która jest naprawdę drobiazgowa, nawet zbliżona
do pracy naukowca – nie można przystąpić do pracy z tezą, najpierw trzeba zebrać dane,
przetworzyć je i dopiero potem zacząć opowiadać historię.
AG: Będziesz świętować 15 października?
KT: Hmm. Scenariusz zamknęliśmy dość dawno temu, potem trwał proces produkcyjny
i nawet jeśli scenarzyści biorą udział w nim, to my w tym czasie idziemy dalej, zajmujemy
się nowymi rzeczami. Świętowaliśmy, gdy zakończyły się zdjęcia. Teraz w napięciu oczekujemy na reakcję widzów, zagryzamy paznokcie. Mamy tremę po prostu.
AG: Na pewno wielu czytelników iMagazine będzie oglądać pierwszy odcinek. Sama
na niego czekam. A… czy mogę zapytać o trzecią serię? (cisza) Czy będzie trzecia
seria? (milczenie).
KT: Wszystko zależy od decyzji stacji.
AG: A nad czym teraz pracujesz?
KT: Nad kilkoma rzeczami. Jest wiele pomysłów, ale 99% projektów nigdy nie powstaje
albo pozostają w wersji szczątkowej. To też jest ta trudna część w naszej pracy. Trzeba
wiedzieć, po co się chce o czymś opowiadać. Napisanie scenariusza to bardzo dużo czasu
i wysiłku. Ryzyko odrzucenia czy innego rozczarowania. Czy ja chcę z tym pomysłem spędzić najbliższe kilka lat i dlaczego on jest tego warty – oto jest pytanie.
AG: Dziękuję bardzo za rozmowę, trzymam kciuki za twoje aktualne projekty.
Katarzyna Tybinka – scenarzystka, urodzona w Krakowie. Ukończyła Językoznawstwo
w Poznaniu. Mieszka na warszawskim Mokotowie.
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Bezprzewodowe stereo
z 2 głośników
Odporny na zachlapanie

WODOODPORNY KIESZONKOWY GŁOŚNIK BLUETOOTH
CREATIVE Muvo 1c TO MINIATUROWY GŁOŚNIK NOWEJ GENERACJI O WYJĄTKOWYCH CECHACH:
Zadziwiająco głęboki bas | Dzielenie się muzyką stereo - możliwość podłączenia
bezprzewodowo 2 głośników | Wodoodporność (IP 66) - sprawdzi się nawet
na szalonej imprezie nad basenem | Odbieranie połączeń
za pomocą zestawu głośnomówiącego |
Dostępne w dwóch kolorach:
czarny i zielony

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
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SVALBARD?
ALE GDZIE TO JEST?!
RAFAŁ NEBELSKI
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Zwykle po powrocie z dalekiej wyprawy dostaję mnóstwo pytań. Wszystkie jednak sprowadzają się do trzech zagadnień:
1. organizacji,
2. kosztów,
3. oraz twierdzeń w rodzaju: „Stary! Ale czad! Też bym tak kiedyś chciał”.
Parę lat temu również byłem na etapie oglądania świetnych cudzych zdjęć z cudzych egzotycznych podróży. Przyglądania się innym i – nie oszukujmy się – lekkiej zazdrości, że oni
mogą, a ja nie. Zresztą wydawało mi się, że nie mam w sobie podróżniczego genu. A poza
tym – wiadomo – kredyt, dziecko, rodzina, praca. Brakowało czasu, sił, ochoty i środków na
więcej. Aż do pewnego zdarzenia, które wszystko zmieniło. Teraz nie wyobrażam sobie planowania roku bez wplecenia w grafik przynajmniej dwóch dalekich wypraw.
Na przykładzie ostatniego mojego fotograficznego pleneru postaram się opisać, jak wygląda
proces planowania i realizacji takiego wyjazdu. Ale zanim zacznę, pewna uwaga. Jeżeli
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żyjesz w związku – szanuj swoją drugą połowę!
To połówce zostawiasz na głowie wszelkie sprawy
rodzinne i organizacyjne. Bądź wdzięczny, że
Cię wypuszcza w nie zawsze bezpieczny świat.
Odwdzięcz się tym samym lub tym, na co ma
ochotę. Myślisz, że to truizm? Zapewniam, że
nie. To dobra rada. W ferworze przygotowań
naprawdę można o wielu rzeczach zapomnieć.
No dobrze, to nie poradnik psychologiczny.
Zacznijmy!

Organizacja wyprawy
Spitsbergen jest największą wyspą Norwegii,
położoną w archipelagu Svalbard, na Morzu
Arktycznym. Jest to ląd położony najdalej na
północ, bo tylko około 1000 km od Bieguna
Północnego. Najbliższa osada ludzka leży na kontynentalnej Norwegii (Tromsø) i jest oddalona od
stolicy Svalbardu o 1200 km w linii prostej! Ponad
60% powierzchni archipelagu zajmują lodowce
i jest to siedziba niedźwiedzia polarnego. Jego
populacja jest większa niż populacja ludzi żyjących na wyspie. Dla fotografa specjalizującego się
w krajobrazie – prawdziwy raj na ziemi.
I tyle mniej więcej wiedziałem przed wyprawą.
Wiedziałem jeszcze, że chcę tam być i zobaczyć te
rejony. Więc jak to się robi?
W moim przypadku, ale sądzę, że każdego
innego również, kluczem jest planowanie
z wyprzedzeniem. Przynajmniej półrocznym,
a najlepiej dłuższym. Dlaczego? Powodów jest
sporo. Przede wszystkim ceny dotarcia do miejsca docelowego i noclegów są znacznie niższe

89

/ PODRÓŻE / Svalbard? Ale gdzie to jest?!

niż na kilka dni przed wyjazdem. Różnice sięgają 50%. Dłuższy okres planowania
pozwala również poczytać i poznać miejsce, do którego się zmierza. Ustawienie
sobie relacji w pracy zawodowej i rodzinnej też nie jest bez znaczenia. Wreszcie
tak długi okres przygotowań pozwala na nawiązanie kontaktu z ludźmi, którzy żyją w kraju, do którego zmierzamy. A to bardzo ważne. Nie należy się bać
takiego kontaktu. Pomoc mieszkańca rejonu pozwala na zorientowanie się, co
w danym terminie warto zobaczyć, jak realnie zmienia się przyroda na miejscu itp.
Fajnie jest też posłuchać prawdziwych (lub trochę mniej) historii z miejsc, do których się dotarło. Nigdy jak dotąd nie zdarzyło mi się, żeby osoba, którą prosiłem
o tego typu pomoc, odmówiła. Warto próbować! A jak? Pewnie jest na to tysiąc
sposobów. W moim przypadku doskonale się sprawdza konto na Instagramie,
ewentualnie grupy facebookowe, zrzeszające lokalne społeczności. Pozostaje
jeszcze kwestia, czy chcecie jechać samodzielnie, czy z jakąś ekipą. Moje doświadczenie wyraźnie mówi – im mniej, tym lepiej. Najchętniej jeździłbym sam (przypominam – nie jadę na imprezę/wakacje – moim celem są zdjęcia), ale względy
bezpieczeństwa i udział w kosztach przeważają. Szczególnie na Svalbardzie, gdzie
nie ma wyznaczonych szlaków, jest 40 km dróg (w tym tylko ze dwadzieścia to
coś w rodzaju asfaltu), pogoda jest bardzo zmienna i nieprzewidywalna, a przede
wszystkim istnieje ryzyko spotkania z niedźwiedziem polarnym, a to zawsze jest
niebezpieczne. To w końcu największy drapieżnik lądowy świata. Owszem, po
Svalbardzie poruszamy się z ostrą bronią oraz pistoletem sygnałowym, ale po
kilkunastu kilometrach marszu po lodowcu z trzydziestokilogramowym pleca-
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kiem naprawdę trudno skupić się na ciągłym wypatrywaniu niebezpieczeństwa.
Towarzystwo w takim przypadku jest nieodzowne. Choć i tu warto przemyśleć,
kogo zapraszamy do podróży. Nie będę się rozpisywał, ale kondycja fizyczna
członków ekspedycji i przede wszystkim zaufanie do nich to podstawa udanej
wyprawy.

Koszty
Oczywiście kwestie co jest tanie, a co drogie, to sprawa indywidualna. Ale obiektywnie wiedza, czy piwo kosztuje 2 złotych, czy 50 złotych, pozwala wyrobić
sobie opinię o cenach panujących w miejscu, do którego zmierzamy. Niestety
Spitsbergen to wyspa, gdzie cena piwa zbliża się do tej drugiej wartości. Tanio nie
jest. Przeciętny obiad oscyluje w okolicach 200 złotych. Dzienny koszt wyżywienia, stołując się na mieście, to minimum 600 złotych na osobę. Oczywiście nikt
tak nie robi (wliczając w to Norwegów). Najsensowniejszym pomysłem jest nocleg ze śniadaniem w jednym z hosteli w stolicy Svalbardu Longyearbyen (około
1700 złotych za 7 dni). Na marginesie, stolica to kilkadziesiąt zabudowań na krzyż.
Można zrezygnować ze śniadania, ale cena nie obniża się znacznie, a śniadania są
smaczne i w formie szwedzkiego stołu. Kapitalnym rozwiązaniem na tego typu

91

/ PODRÓŻE / Svalbard? Ale gdzie to jest?!

wyprawach są liofilizaty – to jedzenie bez konserwantów, łatwe w przygotowaniu
i naprawdę pożywne. Koszty noclegu można jeszcze zbić, nocując na polu namiotowym w okolicach lotniska albo znacznie je powiększyć, korzystając z usług
hotelu Radisson Blu. Przy czym nawet tu nie należy liczyć na nadzwyczajne luksusy. Być może jesteście ambitniejszymi podróżnikami i chcecie się wybrać na
trek po wyspie. Wtedy broń, przewodnik, namiot, śpiwór, kuchenka i rozeznanie
w terenie są nieodzowne. Ale na pierwszy raz może nie przesadzajcie.
Wspomnę jeszcze o kosztach związanych z dotarciem na wyspę. Z Polski najlepiej
lecieć przez Oslo i dalej do Longyearbyen. Bilet w obie strony z odpowiednim wyprzedzeniem można kupić w cenie około 1600 złotych. Loty realizuje linia Norwegian.
Na koniec wspomnę, że sky is the limit. Oznacza to tylko tyle, że w zależności od
zasobności portfela można wykupić sobie przeróżne atrakcje – od jazdy psim
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zaprzęgiem, rejs statkiem do Piramidy, czyli opuszczonego poradzieckiego miasta zwanego Czarnobylem Arktyki, przez lot helikopterem na Biegun Północny.
Podpowiem, że kontakty nawiązane wcześniej owocują możliwością dotarcia
w bardzo ciekawe miejsca, na ogół niedostępne dla „zwykłych” turystów, bezkosztowo lub niemalże bezkosztowo.
Arktyka to wspaniałe miejsce. Jedno z ostatnich prawie nietkniętych przez człowieka. Mam nadzieję, że Spitsbergen uniknie losu Islandii, którą zadeptują rzesze
turystów. Jego stosunkowo trudna dostępność to wciąż przeszkoda dla wielu,
którzy wolą słoneczne plaże. Docierając w te rejony, szanujmy tę niesamowitą
przyrodę i ciszę. Zachowajmy je nienaruszone.
Z uwagi na ograniczenie miejsca nie mam tu możliwości opisania wszystkich niuansów związanych z organizacją podobnych wypraw. Jeżeli temat Was zaciekawił
– piszcie – chętnie odpowiem. Być może zagoszczę na łamach iMagazine na stałe.

Rafał Nebelski – fotograf, podróżnik, współwłaściciel studia projektowego
Foxrabbit Designers (które m.in. zaprojektowało pierwszą winietę i logo iMagazine). Specjalizuje się w krajobrazach, szczególnie arktycznych i tam najchętniej
realizuje swoje fotograficzne pasje. Oficjalny ambasador marki Olympus.
www.rafalnebelski.com

| www.foxrabbit.pl | www.facebook.com
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520 prezentowanych marek _ 160 wystawców _ 3 dni czystego szaleństwa
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Jak i dlaczego bezprzewodowe słuchawki wpływają...

JAK I DLACZEGO BEZPRZEWODOWE SŁUCHAWKI
WPŁYWAJĄ NA MOJĄ PRODUKTYWNOŚĆ…
I ŻYCIE W PRZYSZŁOŚCI!
MICHAŁ ŚLIWIŃSKI
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Ten felieton został zainspirowany pytaniami od czytelników
oraz moją dyskusją z Radkiem z Nozbe w 95. odcinku podcastu
„The Podcast FM”. Wtedy zachwalaliśmy nasze nowe słuchawki
bezprzewodowe, przy okazji wspominając, że dają nam poczucie
„życia w przyszłości”. Oprócz tego uważam, że słuchawki
bezprzewodowe znacząco zwiększają produktywność i jeśli ciągle
używasz słuchawek na kabelku, cytując Steve’a Jobsa: „you’re doing
it wrong”. Poniżej tłumaczę dlaczego.

Nie bójmy się zmian. Zmiana jest częścią biznesu i życia
Żyjemy w świecie technologii, która rozwija się w niesamowitym tempie. Jeszcze
niewiele ponad dziesięć lat temu nie było iPhone’a, a teraz najnowszy iPhone 8
nie tylko istnieje, ale także już w testach jest szybszy od tegorocznego MacBooka
Pro. Świat się ciągle zmienia – trudno nad tym wszystkim nadążyć, ale właśnie po
to czytasz iMagazine, aby być na bieżąco, prawda?
Zmiana jest też wpisana w moją pracę – kiedy ponad dziesięć lat temu zakładałem Nozbe, Steve Jobs dopiero zaprezentował iPhone’a, a ja myślałem, że buduję
aplikację webową do zarządzania projektami, która będzie działała tylko w oknie
przeglądarki na komputerze stacjonarnym. Minęło niewiele czasu, a mamy aplikacje na wszystkie liczące się platformy, włącznie z appką na zegarek Apple’a.
I właśnie wydaliśmy wersję, która integruje się z Siri, można więc dodawać zadania głosowo, bez odpalania Nozbe. Tempo jest nieprzeciętne, ale to jest jeden
z moich ulubionych aspektów branży IT. Zmiana jest nieuchronna. Ciągle musimy
obserwować trendy i kupować najnowsze gadżety, aby ocenić, jak one mogą
pomóc naszym klientom. Pamiętam, gdy we wrześniu 2007 roku byłem jednym
z pierwszych użytkowników iPhone’a w Polsce. W maju 2010 roku musiałem
kupić iPada, a w maju 2015 roku trzeba było zdobyć skądś Apple Watcha.
Opisuję to nie po to, aby się pochwalić, ale aby nadać kontekst temu, co napiszę teraz o słuchawkach bezprzewodowych, bo pamiętam, kiedy Apple zrobił
coś „strasznego”:
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iPhone 7 i 7 Plus przestały mieć port mini Jack (#Courage)
Wiele osób narzekało na tę zmianę: że bez sensu, że Apple zmusza, że chcą
sprzedawać swoje drogie słuchawki Beats, że dlaczego teraz…
Natomiast ja już wtedy używałem wielu słuchawek bezprzewodowych Bluetooth
do mojego iPhone’a 6S, szczególnie do biegania i jazdy na rowerze.
Szczerze mówiąc, mnie ta zmiana ucieszyła, bo wiedziałem, że oznacza ona
postęp i że niedługo pojawią się jeszcze lepsze słuchawki – między innymi te
z chipem W1 Apple’a. I tak też się stało.

Trzech muszkieterów: Bose QC35, AirPods i Mpow
Enchanter
Teraz przechodzimy do sedna tego felietonu, czyli do omówienia trzech typów
słuchawek bezprzewodowych, których używam na co dzień, i które nie dość, że
działają jak magia, niemal przenosząc mnie w przyszłość, to jeszcze zwiększają
moją produktywność.

Bose QC35 – słuchawki z funkcją redukcji hałasu
Kilka lat temu kolega pokazał mi słuchawki douszne z funkcją redukcji hałasu
– Bose QC20 – i byłem zachwycony! Nagle mogłem słuchać muzyki, podcastów
i audiobooków w pomieszczeniu pełnym ludzi lub głośnym samolocie, gdzie
cały ten szum dokoła w magiczny sposób robi się tłem, a ja nie muszę zwiększać
głośności, aby cokolwiek usłyszeć. Jedyne, co mnie wówczas odstraszyło, to cena
– ale przypomniała mi się scena z filmu „Wilk z Wall Street”, w którym na pytanie,
dlaczego przystawki w restauracji kosztowały tyle pieniędzy, padła odpowiedź,
że cena wynika z tego, że „leczą raka”.
Słuchawki Bose z funkcją redukcji szumu nie leczą raka, ale na pewno nie męczą
uszu – nie muszę zwiększać decybeli, aby dobrze usłyszeć dźwięk słuchawek.
Z tego właśnie powodu wtedy kupiłem Bose QC20 i dlatego też niecały rok temu
nabyłem Bose QC35 i nie żałuję wydanych na nie pieniędzy.

Chętniej wychodzę do kawiarni pracować
Jeśli czytasz moje teksty w iMagazine, wiesz, że w Nozbe wszyscy pracujemy
w modelu „No Office”, czyli każdy z domu, bez centralnego biura. Mając te słu-
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chawki, chętniej też wychodzę z mojego biura domowego i pracuję „w terenie”,
czyli w kawiarni, parku czy po prostu w biurze znajomych. Bose QC35 pozwalają
mi poczuć, że jestem wśród ludzi, których gwar jest jednak tylko tłem mojej pracy.
Piszę te słowa z rana w zatłoczonej kawiarni. Wokół mnie jest mnóstwo głośno rozmawiających osób, ja jestem w pełni skupiony na pisaniu tego artykułu,
a w uszach gra mi muzyka Ludovico Einaudi – koncert z Royal Albert Hall – i po
prostu fajnie mi się pracuje!

Biorę je zawsze w podróż
Znasz mnie – używam iPada Pro jako mojego komputera do pracy. Mam do
niego wygodną torbę/plecak na ramię, w której zawsze trzymam słuchawki
Bose i podstawowy zestaw kabelków do ładowania sprzętu (na wszelki wypa-
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dek). Dlatego, kiedy wychodzę z domu, wkładam do torby iPada i już – słuchawki
w niej już czekają.
Funkcja redukcji hałasu świetnie działa także w samolotach. Na szczęście nie latam
zbyt często, ale akurat w październiku będę podróżował aż cztery razy, te słuchawki więc bardzo mi się przydadzą. Kiedy mam je na uszach w samolocie i nagle
je zdejmę, czuję niesamowitą różnicę! Nagle zdaję sobie sprawę: ale tutaj głośno!

Ładuję raz na jakiś czas, na stałe mam sparowane
z iPhone’em i iPadem
Bose QC35 nie mają Apple’owego W1, ale pozwalają podłączenie dwóch urządzeń
naraz, mam je więc na stałe sparowane z iPhone’em i iPadem. To znowu działa
jak magia – gdy słucham muzyki z iPhone’a i chcę odpalić video z YouTube'a na
iPadzie, automagicznie w słuchawkach rozlega się dźwięk tego video. To znowu
wygoda w pracy i większa produktywność... w konsumpcji treści!
Bateria w nich trzyma bardzo długo. Bose podaje, że 20 godzin. Nigdy tego nie
mierzyłem, ale pewnie tak właśnie jest. Ładuję je raz na kilka tygodni, w zależności od tego, jak często z nich korzystam.

AirPods – prawdziwie bezprzewodowa magia 		
od Apple
Przechodzimy do słuchawek o połowę tańszych, czyli Apple AirPods. Kiedy piszę
te słowa, są już bez problemu dostępne, u niektórych resellerów nawet „od
ręki”. Gdy je zamawiałem, musiałem czekać aż sześć tygodni. Warto było czekać!
Dlaczego? Bo są zawsze przy mnie!

Zawsze w kieszeni. Zawsze!
Kiedy zmieniam spodnie i rano się ubieram, upewniam się, że mam AirPodsy
w jednej kieszeni, a iPhone’a w drugiej. Nigdzie się bez tego zestawu nie ruszam
(w odróżnieniu od Bose, które są duże i które trzymam w torbie i używam, gdy
wychodzę z iPadem). AirPodsy mam ze sobą zawsze, bo są tak małe, że prawie
niezauważalne.
Podczas spacerów lub momentów, gdy na kogoś czekam, szybko wyjmuję je
z kieszeni i wkładam do uszu. Słucham audiobooków, podcastów itp. Dzięki nim
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znajduję w ciągu dnia jeszcze więcej czasu na to, aby słuchać treści audio. Czyli
uczę się nowych rzeczy, poznaję nowe tematy, jestem bardziej produktywny.

Zawsze naładowane, zawsze gotowe do pracy!
AirPodsy mają taką fajną cechę, że ich opakowanie jest nie tylko megapraktyczne
i małe jak szpulka nici dentystycznej, ale także służy jako „power bank” i ładuje
słuchawki, kiedy ich nie używam! Dzięki temu za każdym razem, gdy je wkładam
do uszu, są naładowane na 100%.
Raz na jakiś czas, kiedy jestem w biurze domowym, wyjmuję opakowanie z kieszeni i podłączam do najbliższego kabelka Lightning. Ot tak, przy okazji i dlatego
odnoszę wrażenie, że słuchawki są po prostu zawsze naładowane i ich czas pracy
na baterii dąży do nieskończoności.

Chip W1 – magia połączenia ze wszystkim!
AirPodsy mają słynny chip W1 Apple’a, działają więc z każdym sprzętem, jaki mam:
z iPhone’em, iPadem i iMakiem. Kiedy tylko potrzebuję czegoś posłuchać na słuchawkach, jednym kliknięciem lub tapnięciem łączę się z tym urządzeniem i słucham.
Kolejnym bonusem jest fakt, że kabelkowe „EarPods” wypadały mi z uszu,
a nowe AirPodsy trzymają się doskonale. Wprawdzie podczas biegu nie do końca
im ufam i mam wrażenie, że zaraz je zgubię i dlatego do biegania używam jeszcze innych słuchawek.

Mpow Enchanter, bo sport to zdrowie
i produktywność!
Słuchawki bezprzewodowe kupione za niecałe 20 euro na Amazonie. 1/15 ceny
Bose, 1/8 ceny AirPods. Idealne do ćwiczeń – mają mnóstwo gumek, aby idealnie dostosować słuchawkę do każdego ucha. Do tego trzymają się tak mocno, że
trzeba by było mi je wyrwać z uszu, aby wypadły. Z tego powodu są to moje ulubione słuchawki sportowe – do biegania i jazdy na rowerze.
Wcześniej testowałem słuchawki renomowanych marek, takich jak Jabra czy
Jbird, ale wszystkie były sporo droższe, a przy tym gorsze! Słuchawki Mpow
są świetnie zrobione i niemal niezniszczalne. Gdyby nawet udałoby mi się je
popsuć, to ze względu na ich przystępną cenę nie byłaby to dotkliwa strata.
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Sport i słuchanie – 2 w 1
Dzięki Mpow znów chętnie zakładam słuchawki do biegania czy jazdy na rowerze. Zwykle podczas joggingu słucham audiobooków, bo szum wiatru nie przeszkadza aż tak bardzo i mogę się skupić na treści. W trakcie jazdy na rowerze
natomiast puszczam sobie podcasty – nawet jeśli nie wszystko zrozumiem ze
względu na silny wiatr, to i tak na pewno coś ciekawego z danej audycji wyniosę.
Słuchanie podcastów czy audiobooków podczas uprawiania sportu to prawdziwe „naginanie czasu” – jednocześnie robię coś dla ciała i ducha! Często mówię
sobie, że wcale nie idę pobiegać, ale tylko poczytać książkę, biegnąc przy okazji.

Wolność od kabli i większa produktywność! Warto żyć
w przyszłości!
Przyszłość nie będzie miała kabelków. Już najnowsze iPhone’y ładować można
indukcyjnie. Ciągle podwyższa się też standard Bluetooth (teraz już 4.0 czy nawet
5.0), nie ma więc co kurczowo trzymać się przewodów!
Polecam życie w przyszłości, w której wcale nie trzeba kupować tak drogich
słuchawek, jak Bose QC35 czy AirPods – można zacząć od tanich (ale dobrych)
słuchawek Bluetooth, aby odkryć wolność od kabli. Tak, trzeba je ładować, ale
już niemal każde słuchawki funkcjonują co najmniej pięć godzin non stop, a niektóre nawet dłużej. A przecież i tak ładujemy już nasze iPhone’y i Apple Watche,
to nie jest nic nowego, a wygody życia bez kabli nie da się przecenić.
Poza tym, jak widać, korzystanie z bezprzewodowych słuchawek zwiększa
produktywność!
Same zalety, polecam! A jak znajdziesz moment, wyślij do mnie tweeta na @
MSliwinski i napisz, z jakich słuchawek korzystasz i czego z nich słuchasz. Poleć
mi jakąś książkę lub podcast. Zachęcam do słuchania „Nadgryzionych” czy
naszego „The Podcast FM” (ostatnio byliśmy wyróżnieni na pierwszej stronie Apple
Podcasts), w którym rozmawiamy o technologii, książkach i wszystkim, co nas kręci.

MSliwinski
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BAKAL SPORT
CENA OK. 2 PLN
W idealnym świecie powinniśmy zdrowo się odżywiać, uprawiać sport i unikać różnego rodzaju używek. Gdzie w tym wszystkim miejsce na drobne
przyjemności? Czy na przykład przekąski mogą
być smaczne i zdrowe? Chyba większości z nas zdarza się podjadać pomiędzy posiłkami i co wtedy
wybrać? Polska firma Atlanta Poland wprowadziła

ŚRODKI CZYSTOŚCI YOPE
CENY OD 13 PLN

na rynek nową markę Bakal, oferującą między
innymi batony Bakal Sport pełne wartościowych
składników pochodzenia naturalnego. Zawarty

Pocieszający jest fakt, że coraz więcej osób

w batonach magnez nie jest sztucznie dodawany,

zwraca uwagę na skład produktów, które

tylko pochodzi z fig, daktyli i kakao. Dostępne są

wykorzystuje. O ile w kosmetyce czy branży

trzy rodzaje batonów – Natura Bar Protein, Magnez

spożywczej jest to już niemalże naturalne, to

i Energy. Baton Energy jest idealnym zamiennikiem

w przypadku środków czystości w dalszym

jednej filiżanki kawy, a Protein dostarcza odpo-

ciągu zdarza się to rzadko. Firma Yope wpro-

wiednią ilość białka dla osób aktywnych.

wadziła na rynek środki czystości składające się w 98% z naturalnych składników i to
wcale nie oznacza, że ich działanie jest gorsze
niż ogólnodostępnych żrących środków. Te
od Yope są bezpieczne dla środowiska i nas
samych, spokojnie możemy z nich korzystać bez konieczności wkładania rękawic.
Wachlarz możliwości ich wykorzystania jest
bardzo szeroki, producent dostarcza płyny do
czyszczenia powierzchni ceramicznych, emaliowanych, wykonanych ze stali nierdzewnej
lub tworzyw sztucznych, terakoty, linoleum,
marmuru, parkietu, blatu, okien i drzwi.
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KARTECZKI PEŁNE CZASU
CENA 17,90 PLN
Nie wiem, jak Wam, ale mnie ciągle brakuje czasu, rodzina,
dom, szkoła, praca – mnogość związanych z tym obowiązków nieraz skończyła się zawaleniem na którejś płaszczyźnie.
Wyznaczenie priorytetów i dobra organizacja to sposoby na
to, żeby nie zwariować i mieć nad wszystkim kontrolę. W lepszym zorganizowaniu się pomóc mogą Karteczki Pełne Czasu,
pomysł blogerki Pani Swojego Czasu. Są to kolorowe, elektrostatyczne karteczki, które bez użycia kleju umieścić możemy
na niemalże każdej gładkiej powierzchni, na przykład ekranie,
stole, lustrze. Nie pozostawiają śladów, można spokojnie zmieniać ich miejsce, są dwustronne – po jednej stronie można
pisać długopisem lub ołówkiem, a po drugiej mazakiem do
tablic suchościeralnych, co nadaje im właściwości wielokrotnego wykorzystania. Świetnie sprawdzą się jako narzędzie do
codziennego planowania i komunikowania z domownikami
czy współpracownikami.
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VICTORINOX I.N.O.X. TITANIUM SKY HIGH LIMITED EDITION
CENA OD 3 990 PLN
„Wielowymiarowe, rygorystycznie sprawdzone narzędzie do pomiaru czasu, obiecujące
perfekcyjne działanie w każdych okolicznościach” – tak Victorinox przedstawia swój nowy
model. Olinowanie spadochronowe do rakiet kosmicznych oraz strój do wyjść w przestrzeń kosmiczną stanowiły inspirację przy tworzeniu dizajnu tego odpornego na wszystko
zegarka. Przeszedł testy potwierdzające najwyższą wytrzymałość: powtarzające się wstrząsy
termiczne, wahania temperatury przekraczające 60 stopni Celsjusza, czyli warunki, jakie
panują na wysokości 21 300 metrów oraz wodoodporność do 200 metrów. Pasek wykonano z Paracord Naimakka, to włókno o wytrzymałości ośmiokrotnie większej niż stal. Na
tarczy znajdziemy czerwone indeksy wskazujące czasu Zulu (Uniwersalny czas kodowany).
W kopercie zastosowano kwarcowy mechanizm Ronda 715 Swiss. Razem z zegarkiem otrzymamy biały scyzoryk oraz brelok z wykorzystaniem włókna Paracord.
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KABLE AUDIO FORZA AUDIOWORKS
CENY RÓŻNE
Kiedyś budując iPoda Moda, trafiłem na manufakturę Forza Audioworks. To dwóch chłopaków z Warszawy, Mateusz i Marek, którzy
zapragnęli tworzyć kable audio najwyższej
jakości pod indywidualne zamówienia. Co
więcej postanowili, że ich kable będą oprócz
tego, że wysokiej jakości, to jeszcze w przyzwoitych cenach. Każdy z kabli jest wykonany
od początku do końca ręcznie. Nadrzędnym
celem jest oczywiście jakość dźwięku, ale nie
bez znaczenia pozostają takie kwestie, jak
wygląd kabla. W ofercie mamy najróżniej-

STARCK BEER
CENA OK. 50 PLN

sze kable, począwszy do interconectów, aż
po kable dla iPodów. Jeśli jakiegoś nie mają
w ofercie, to go zrobią na zamówienie. Forza

Na początku roku swoje piwo pokazała

Audioworks dba też o środowisko naturalne,

firma Bang & Olufsen i chyba zapocząt-

stosuje bezołowiowe luty, a opakowania są

kowała jakiś trend. Tym razem piwo

wykonane z materiałów pochodzących z recy-

prezentuje bardzo znany francuski pro-

klingu i farb na bazie wody.

jektant Philippe Starck. Znany chociażby
z charakterystycznego wyciskacza do
cytrusów czy współpracy z NetAtmo.
Oczywiście piwo zostało uważone we
współpracy z browarem. W tym przypadku jest to francuski Brasserie D'Olt.
Piwo to IPA o wartości IBU 44 z aromatami owocowymi (cytrusowe, ananasowe). Uważone przy użyciu ekologicznej
odmiany jęczmienia jarego, trzech rodzajów chmielu bez dodatków, barwników
czy konserwantów. Wkład Starcka to
wyjątkowe butelki o pojemności 35 ml,
w które je rozlano.
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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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DEVIALET – GOLD PHANTOM
COŚ NIEWIARYGODNEGO
JAROSŁAW CAŁA
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Absolutnie wszystko, co dotyczy tego produktu, wydaje się niewiarygodne.
Począwszy od aspektów wizualnych, przez zawartą w nim technologię,
a skończywszy na astronomicznej cenie. Mógłbym napisać takie oklepane
hasło, jak „Devialet Gold Phantom, to Mercedes wśród głośników
bezprzewodowych”, ale uwierzcie mi, Mercedes nie wyróżnia się wśród
samochodów tak, jak Phantom wśród głośników.
Pamiętam, jak czytałem tekst Norberta, który jako pierwszy w naszej redakcji miał bliskie
spotkanie z urządzeniami firmy Devialet. Wtedy od razu pomyślałem „kosmos”. Dlatego
nieprzypadkowo piszę o bliskim spotkaniu, bo faktycznie, kontakt z głośnikiem Phantom
przypomina zderzenie z technologią rodem z innej, oddalonej o lata świetlne planety.
Absolutnie wszystko, co dotyczy tego produktu, wydaje się niewiarygodne. Począwszy od
aspektów wizualnych, przez zawartą w nim technologię, a skończywszy na astronomicznej
cenie. Mógłbym napisać takie oklepane hasło, jak „Devialet Gold Phantom, to Mercedes
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wśród głośników bezprzewodowych”, ale
uwierzcie mi, Mercedes nie wyróżnia się wśród
samochodów tak, jak Phantom wśród głośników. Swoje najnowsze dzieło producent nazywa
„Ewolucja rewolucji” i chyba nic lepszego nie
można wymyślić. Model „Gold Phantom” jest
dążeniem do perfekcji francuskich inżynierów,
którzy postanowili zrobić coś jeszcze lepszego
niż poprzednie modele „Phantom” i „Phantom
Silver”. Myślę, że z samą nazwą nie było problemów, bo nasuwa się sama, ale z poprawieniem
czegoś tak świetnego był już na bank gorzej.
Cała przygoda z głośnikiem zaczyna się
w momencie dostarczenia paczki przez kuriera.
Phantom zaczyna zaskakiwać już w pudełku.
Wymowna mina dostawcy zdradza, że w niewielkim kartonie znajduje się liczba kilogramów
adekwatna do kwoty, jaką musieliśmy przeznaczyć na zakup. Sama grafika opakowania odpowiednio nas nastraja, groźne spojrzenie geparda
mówi wszystko. Urządzenia za taką kwotę
muszą być właściwie zapakowane i dokładnie tak jest w przypadku produktów Devialet.
Wszystko zaprojektowane tak, aby cieszyć nasze

Phantom zaczyna zaskakiwać
już w pudełku. Wymowna mina
dostawcy zdradza, że w niewielkim
kartonie znajduje się liczba
kilogramów adekwatna do kwoty, jaką
musieliśmy przeznaczyć na zakup.
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oko od samego początku. Gdy już otworzymy ten niewiarygodnie ciężki karton, naszym
oczom ukazuje się „Gold Phantom”. W tym momencie znowu muszę nawiązać do wspomnianego kosmosu, bo cała operacja wygląda, jak scena z filmu SF, gdy otwiera się spodek
i widzimy wychodzących z niego kosmitów. Ten głośnik przypomina mi hełm kosmity;
tego dizajnu nie da się porównać do żadnego innego produktu audio. Zapomnijcie o skandynawskiej prostocie, dzianinach czy drewnie. Tutaj mówimy o futurystycznej rzeźbie,
o czymś, co mogłoby stanąć w galerii sztuki za
pancerną szybą i przyciągać miliony osób z miną

Wedle cytatu Paulo Coelho „Albo
grubo, albo wcale” francuscy
inżynierowie postanowili mocno
nawiązać do nazwy głośnika
i wspomniane elementy wykończyć
22-karatowym różowym złotem.

pt. „Co autor miał na myśli”. Taki jest właśnie
„Gold Phantom” – wygląda, jakby był ponad to
wszystko.
Wyciągamy go i nagle okazuje się, że ta waga
kartonu to nie efekt betonowych wypełnień.
On po prostu sam w sobie tyle waży, a przecież wcale nie jest jakiś wielki. Kojarzycie sytuację, kiedy ktoś nam podaje coś bardzo dużego
i spinacie się, żeby to utrzymać, a nagle okazuje
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się, że ta rzecz jest absurdalnie lekka? Z „Gold
Phantom” jest całkowicie odwrotnie, nigdy
bym nie przypuszczał, że może tyle ważyć.
Prawdopodobnie za sprawą jakichś pozaziemskich materiałów. Największą uwagę bez wątpienia przyciągają elementy umieszczone z obu
stron głośnika, których nie sposób ominąć.
Dlaczego? Gold, samo słowo przyciąga prawda?
Wedle cytatu Paulo Coelho „Albo grubo, albo
wcale” francuscy inżynierowie postanowili
mocno nawiązać do nazwy głośnika i wspomniane elementy wykończyć 22-karatowym
różowym złotem. Minimalizm i prostota przede
wszystkim. W końcu jest na rynku głośnik, który
zaakceptuje każda żona i nawet nie zapyta
o jego cenę. „Kochanie, to jest z różowego złota”
– taki tekst załatwi wszystko.
Oprócz złota do produkcji Phantoma Devialet
użył materiałów, które nawet ciężko opisać.
Słuchajcie tego: szkielet głośnika jest aluminiowy, a obudowa wykonana z kompozytu, którego wewnętrzną strukturę stanowi
włókno węglowe wypełnione poliwęglanem, a zewnętrzną powłokę tworzy ABS. Jeśli
do tego dodamy te poruszające się magiczne membrany po obu stronach, to naprawdę
znowu muszę odwołać się do kosmosu. Dosyć już o wizualnej stronie, bo przecież o sztucę
ciężko pisać. Trzeba ją zobaczyć, dotknąć i poczuć, a „Gold Phantom” jest właśnie sztuką,
dlatego polecam każdemu to bliskie spotkanie.
Zanim posłuchamy, co przygotowali dla nas Francuzi, musimy pobawić się z konfiguracją,
a ta również zachwyca. Konfiguracja zachwyca? Serio? Brzmi to śmiesznie, ale nie kłamie.
Sam sposób podłączenia urządzenia do naszej sieci Wi-Fi wywołuje niezwykle pozytywne
reakcje. Głośnik sprawia wrażenie jakby żył, reaguje ruchem membran i rewelacyjnie przygotowanymi dźwiękami, coś niebywałego. Nagle proste skonfigurowanie staje się częścią
przygody, którą napisał dla nas Devialet. Kolejnym krokiem jest aplikacja Spark i znowu
zachwyt, przepraszam, ale inaczej się nie da. Mamy w niej obsługę wszystkich źródeł, jakie
obsługuje głośnik: AirPlay, Bluetooth, wejście optyczne. Gdy już na coś się zdecydujemy,
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to przed nami nieskończone możliwości portali streamingowych, internetowych rozgłośni
radiowych albo serwerów.
Po wybraniu, z czego chcemy słuchać muzyki, następnym krokiem jest kierunek, w jakim
ma zagrać. Devialet ma możliwości parowania do 24 głośników i opcje multiroom, a to
wszystko podane jak na dłoni. Aplikacja świetnie napisana, przejrzysta i czytelna, gdzie nie
ma miejsca na jakieś opóźnienia i błędy. Kiedy myślałem, że już więcej szczęścia nie może
mnie spotkać, okazało się, że jest dostępna równie dobra aplikacja na Mac OSX, a nie tylko
dla iOS. Dodam tylko, że są one zintegrowane i wszystko, co robimy na telefonie, ma swoje
odzwierciedlenie w komputerze oraz na odwrót. Producent na każdym kroku udowadnia,
że każda złotówka wydana na ich urządzenia została dobrze zainwestowana. Mogłoby się
wydawać, że ten głośnik nawet nie musi grać, a ja już jestem kupiony i szczęśliwy. Przecież
jednak jego głównym zadaniem jest przekazywanie dźwięku i w tej kwestii radzi sobie
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doskonale. Twórcy napakowali do niego wszystko, co najlepsze na rynku audio. Napędzają
go wzmacniacze ADH o łącznej mocy 4500 W i system zarządzania niskimi częstotliwościami SAM. Mógłbym jeszcze długo wymieniać te techniczne rozwiązania, które wykradli
ze spodka znalezionego w Roswell, ale po co? Możecie sobie na to popatrzeć na bardzo
ciekawie wykonanej stronie producenta, na której Devialet pokazuje i opisuje całą budowę
głośnika. Pominę to i przejdę do sedna.
Phantom, to elektrownia atomowa wśród głośników bezprzewodowych. Jest stworzony do robienia wielkiego hałasu. Norbert pisał o nim tak: „Jeden z bohaterów filmu
«Włoska robota» zapytany o to, co sobie kupi za pieniądze, jakie będzie miał z wielkiego
skoku, odpowiada: «Kupię sobie zestaw stereo tak mocny, że zrywa dziewczynom ubrania». Chyba ten film musieli oglądać inżynierowie Devialet w czasie tworzenia głośników
Phantom”. Moim zdaniem Gold Phantom został stworzony tak, że może zrywać nawet
skafandry astronautom! Korci, żeby już nic więcej nie pisać, tylko zaprosić na odsłuch.
Naprawdę, co bym nie napisał, w żaden sposób nie odzwierciedli tego przeżycia.

Bas płynący z tego urządzenia wyzwala w ludzkim ciele endorfiny
szczęścia, człowiek czuje się, jak na ekstremalnej atrakcji w parku
rozrywki, kiedy na twojej twarzy pojawia się uśmiech, nad którym
w żaden sposób nie jesteś w stanie zapanować.
Bas płynący z tego urządzenia wyzwala w ludzkim ciele endorfiny szczęścia, człowiek
czuje się, jak na ekstremalnej atrakcji w parku rozrywki, kiedy na twojej twarzy pojawia się
uśmiech, nad którym w żaden sposób nie jesteś w stanie zapanować. Głośne słuchanie
na tym sprzęcie po prostu uzależnia, nie da się usiedzieć w spokoju i w normalny sposób
chłonąć muzykę. Cały czas poszukuje się nowych nagrań i w międzyczasie przekracza się
bariery potencjometru. Więcej i więcej… Sąsiedzi za ścianą przestają istnieć, nic nas nie
jest w stanie powstrzymać. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że sposób, w jaki Phantom
gra powoduje, że nie tylko słuchamy, ale i patrzymy. Ruchome membrany są niczym skomplikowane i hipnotyzujące fontanny, od których nie można oderwać wzroku. Na opakowaniu powinien znaleźć się napis: „słuchać tylko głośno”, bo dopiero wtedy czujemy, z czym
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mamy do czynienia. Bez wątpienia żaden gło-

Najlepsze w tym wszystkim jest
to, że sposób, w jaki Phantom
gra powoduje, że nie tylko
słuchamy, ale i patrzymy.
Ruchome membrany są niczym
skomplikowane i hipnotyzujące
fontanny, od których nie można
oderwać wzroku.

śnik dotychczas nie sprawił mi tyle frajdy, nigdy
nie słyszałem czegoś równie mocnego. „Gold
Phantom” nie ma wad, jest w każdym aspekcie
perfekcyjny. W zaledwie dwie godziny zrozumiałem tę astronomiczną cenę i jestem pewny, że
gdyby było mnie na niego stać, to nie zastanawiałbym się nawet minuty.
Ocena iMagazine:

calamuzyka

115

/ SPRZĘT / JBL Pulse 3 – głośnik, którego podstawową funkcją nie jest granie

JBL PULSE 3

GŁOŚNIK, KTÓREGO PODSTAWOWĄ
FUNKCJĄ NIE JEST GRANIE

NORBERT CAŁA

W większości testów głośników, jakie możecie przeczytać na łamach iMagazine,
dochodzimy do momentu, gdzie autor napisał: „Przejdźmy do najważniejszego
i posłuchajmy, jak ten głośnik gra”. To chyba będzie pierwsza recenzja, w której to, jak
głośnik gra, nie jest wcale jego najważniejszą cechą.
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Bo JBL Pulse 3 to nie jest tylko głośnik, to cały
system rozrywkowy. Jest to już trzecia generacja
tego głośnika i jak dwie poprzednie skupia się na
świetlnych wodotryskach. Z każdą wersją światła
jest coraz więcej, a w testowanym modelu świeci
się już 3/4 głośnika. Tak jak wcześniejsze modele
Pulse ma kształt walca wielkości litrowej butelki
z wodą (wysokość × szerokość × głębokość: 223
× 92 × 92 mm). Ma też podobną wagę – 960 g,
dzięki tej sporej wadze głośnik będzie stabilnie
stał postawiony chociażby nad brzegiem basenu
– do kwestii basenu jeszcze wrócę. Wybierając go,
możemy zdecydować się na biały lub czarny kolor
wykończenia, ale tak jak napisałem 3/4 obudowy
to świecąca powierzchnia, która i tak odciągnie
wzrok od wykończeń.
Wykorzystuje bardzo modne i ostatnio powszechnie stosowane takie ułożenie przetworników,
które daje dźwięk rozchodzący się w 360°. Aby
zapewnić taki dźwięk, wykorzystuje trzy przetworniki po 40 mm, zasilane wzmacniaczem 20
W. Na podstawie i na szczycie głośnika mamy
membrany, które mają wzmacniać wydobywający
się z niego bas. Głośnik możemy podłączyć do
naszego telefonu, oczywiście bezprzewodowo, za
pomocą Bluetooth 4.2. W tym miejscu zaskakuje
zasięg tego połączenia na wolnej przestrzeni, na
przykład nad wspomnianym basenem, będzie to
spokojnie 50 metrów, w pomieszczeniu mniej, ale
też ponad 20. Gdybyśmy zdecydowali się być hipsterami i grać z iPoda, to zawsze możemy użyć do
tego celu kabelka mini Jack. Jego złącze ukryto
pod klapką w podstawie głośnika, tuż obok złącza micro USB do ładowania. Wkoło klapki mamy
kilka gumowych przycisków sterujących. Typowa
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klasyka dla bezprzewodowych głośników. Głośnik jest oczywiście w pełni bezprzewodowy
dzięki wbudowanemu akumulatorowi o pojemności 6000 mAh. Ładowanie do pełna za
pomocą załączonej ładowarki trwa około pięć godzin. Potem możemy muzyki słuchać przez
12 godzin, choć jeśli robimy to naprawdę głośno, to więcej niż osiem godzin nie wytrzyma.
Dźwięki, jakie wydobywają się z tego JBL-a, są dość

Ale przejdźmy do tego, co
najważniejsze w tym głośniku
– bo w nim jakość dźwięku
jest cechą drugo-, jak nie
trzeciorzędną.

poprawne i dynamiczne. Za dynamikę odpowiadają
wyraźne tony wysokie. Niestety sporo gorszy jest środek,
który przy szybszych utworach zdaje się dusić. Brakuje też
solidnego basu, znaczy… brakuje go, gdy chcemy głośnikiem zagrać mocniej i głośniej. Rozkręcając go maksymalnie, nie powodujemy pogorszenia jakości dźwięku, ale
zdecydowanie obniża się moc basu. Ogólnie głośnik nie gra
zbyt mocno, a szkoda, bo jego wygląd to sugeruje. W tej
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klasie cenowej – a JBL Puls 3 kosztuje 1099 złotych – są konstrukcje grające lepiej i mocniej. JBL ma na to receptę, JBL
Connect+, dzięki któremu można bezprzewodowo połączyć nawet 100 głośników JBL z tą funkcją. W takiej konfiguracji na pewno mocy nie będzie brakowało.
Ale przejdźmy do tego, co najważniejsze w tym głośniku – bo w nim jakość dźwięku jest cechą drugo-, jak
nie trzeciorzędną. Po pierwsze Pulse 3 jest wodoodporny.
I nie chodzi mi tu o zachlapanie letnim deszczem. Z nim
możemy wejść do basenu i grać spod wody. Teoretycznie
nie powinniśmy przekraczać metra głębokości, ale sprawdziłem to dla Was, da się i więcej, tyle że już go nie słychać,
więc sens tego jest średni. Oficjalnie spełnia on normę
IPX7, zatem pod wodą nie powinien przebywać więcej niż
30 minut. Ale na targach JBL promuje ten model, wstawiając go do pojemnika z wodą na kilka godzin i nic się nie
dzieje. Idealny głośnik na basen party, tym bardziej, jeśli
przyjrzymy się bliżej jego najważniejszej cesze.
Głośnik pozwala na tworzenie pokazów świetlnych na
3/4 swojej powierzchni. W głośniku zaimplementowano
kilka różnych pokazów świetlnych, które zmieniają się
w zależności od muzyki. Między pokazami możemy
przełączać się za pomocą przycisku na obudowie, ale
możemy je też zmieniać z poziomu aplikacji. Polecam to
drugie rozwiązanie, bo jest prostsze i daje więcej możliwości zmian, na przykład wybranie wiodącego koloru
pokazu na podstawie zdjęcia lub zmianę natężenia
światła. Najciekawsze pokazy to korektor, fala, wybuchy,
ogień, tęcza. Jest ich jeszcze kilka i muszę powiedzieć,

Po pierwsze Pulse 3 jest wodoodporny. I nie chodzi mi tu o zachlapanie
letnim deszczem. Z nim możemy wejść do basenu i grać spod wody.
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że po zmroku na basenowej imprezie mogą
zrobić wrażenie nie tylko na nastolatkach.
Zapomniałbym, Pulse 3 ma funkcję zestawu
głośnomówiącego z redukcją szumów i echa
oraz może działać jako głośnik do Siri – fantastyczne, prawdopodobnie nikt tego nigdy nie
użył i nie użyje.
Chyba największą wadą tego głośnika jest data
debiutu. Do sprzedaży w Polsce wszedł we wrze-

JBL Pulse 3
Gra przeciętnie, ale
wygląda zjawiskowo
Dane techniczne:
• Wersja Bluetooth: 4.2
• Wsparcie dla: A2DP V1.3, AVRCP
V1.6, HFP V1.6, HSP V1.2
• Przetwornik: 3 × 40 mm
Moc wyjściowa: 20 W
• Pasmo przenoszenia: 65 Hz–20 kHz

śniu. Raczej więc go na plaże nie zabierzemy,

• Stosunek sygnału do szumu: ≥80 dB

basen też wchodzi w grę raczej kryty, a tam

• Akumulator: Polimerowy LiIon (3,7 V; 6000 mAh)

głośne słuchanie muzyki może nie być mile
widziane. Strasznie żałuję, bo na moich wakacjach zrobiłby absolutną furorę. Świat nie kończy
się jednak na zimnej Polsce, w Kalifornii słońce
świeci zawsze, a w Polsce możemy go zawsze
zabrać do deszczowego, jesiennego ogródka.

norbertcala

• Czas ładowania akumulatora:
4,5 godzin przy 5 V 2,3 A
• Czas odtwarzania muzyki:
do 12 godzin (różni się
w zależności od ustawień głośności
i odtwarzanych materiałów)
• Moc nadajnika Bluetooth: 0–9 dBm
• Zakres częstotliwości nadajnika
Bluetooth: 2,402–2,480 GHz
• Modulacja nadajnika Bluetooth:
GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
• Wymiary (wysokość × szerokość ×
głębokość): 223 × 92 × 92 (mm)
• Masa: 960 g
Sugerowana cena
detaliczna: 1099 PLN
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NETATMO HEALTHY HOME COACH

WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ, ABY MIESZKAŁO SIĘ LEPIEJ

NORBERT CAŁA

Jeśli śledzicie mnie na Twitterze, to na pewno już nieraz widzieliście, jak pisałem, że
ten rok będzie rokiem Apple HomeKit. Praktycznie co kilka dni pojawiają się nowe
urządzenia zgodne z tym standardem automatyki domowej. Apple po raz kolejny
udało się zbudować system, który jest oderwany od konkretnego producenta i pozwala
zautomatyzować dom, dobierając sobie różne elementy od różnych producentów.
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Urządzenia, które możemy podpiąć do HomeKit, da się podzielić na dwie grupy.
Sensoryczne, czyli wykrywające coś – na przykład ruch, temperaturę, wilgotność powietrza lub otwarcie drzwi. Druga grupa to wykonawcze, czyli takie, które coś robią, na przykład włączają lub wyłączają oświetlenie, zamykają dom, opuszczają rolety itp. Sprowadza
się to do tego, że włączenie oświetlania za pomocą Fibaro Single Switch możemy uzależnić
od czujnika wilgotności Netatmo. To niby bez sensu, ale się da zrobić.
Netatmo Healthy Home Coach należy do

Healthy Home Coach dodany do
HomeKit tworzy nam cztery czujniki:
temperatury, wilgotności, jakości
powietrza i stężenia dwutlenku węgla.

grupy pierwszej. Wykrywa kilka parametrów,
które wpływają na nasz komfort w mieszkaniu. Netatmo to jedna z moich ulubionych firm;
jeśli widzieliście kiedyś ich produkty, jak kamera
Welcome lub stacja pogodowa, to wygląd
Healthy Home Coach Was nie zaskoczy. Taki
sam aluminowy rulonik, który porównywałem,
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zdaje się do niepokrojonej rolki sushi. Żeby się
nie powtarzać, na potrzeby wizualizacji w tym
artykule mogę porównać go do rulonu żetonów w kasynie. Healthy Home Coach wyróżnia się kolorem. Stacja pogodowa była srebrna,
kamera Welcome złota, a on jest w kolejnym
Apple’owym kolorze – Rose Gold, czyli majtkoworóżowy. U góry rulonu mamy dotykowy
przycisk wymuszający pomiar w danej chwili
i uruchamiający znajdujący się z przodu pasek
wizualnie informujący o jakości powietrza.
Zielony OK, czerwony nie OK. Proste.
Więcej informacji znajdziemy w aplikacji do
zarządzania Healthy Home Coach. Zanim jednak
do niej przejdę, trzeba zaznaczyć, że jak macie
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iPhone'a to wcale nie musicie jej pobierać. Możecie
dodać urządzenie od razu do HomeKit. Warto to zrobić, bo nawet jeśli dodajecie urządzenie do HomeKit
po raz setny, to za każdym razem robi to wrażenie.
Wystarczy zeskanować telefonem kod zazwyczaj nalepiony na urządzeniu lub wyświetlony na ekranie i tyle.
Żadnego wpisywania haseł, dodawania sieci Wi-Fi,
parowania itp. Tylko skanowanie kodu. Koniec.
Healthy Home Coach dodany do HomeKit tworzy
nam cztery czujniki: temperatury, wilgotności, jakości
powietrza i stężenia dwutlenku węgla. Czujniki temperatury i wilgotności podają ich wartości. Jakość powietrza daje opisowy status w stylu doskonała, dobra, zła,
bardzo zła. Czujnik stężenia dwutlenku węgla pokazuje, czy został wykryty, a po wejściu w szczegóły jego
bieżący poziom.
Tu właśnie na wierzch wychodzą niedoskonałości
HomeKit, a w sumie to nie samego HomeKit, a natywnej aplikacji do obsługi tego systemu. Testowane
urządzenie ma jeszcze jeden sensor, czyli czujnik natężenia dźwięku. Niestety nie jest on widoczny w home.
app. To jednak tylko ułomności tej aplikacji, system
HomeKit go widzi, wystarczy wejść do aplikacji do
urządzeń Elgato EVE – swoją drogą to jedna z najlepszych, a przy tym bezpłatnych aplikacji do zarzą-

Testowane urządzenie ma jeszcze
jeden sensor, czyli czujnik natężenia
dźwięku. Niestety nie jest on widoczny
w home.app.
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dzania HomeKit – aby zobaczyć natężenie dźwięku.
Kolejną informacją, jakiej nie dostaniemy w standardowych aplikacjach do obsługi urządzeń HomeKit,
jest dostęp do danych historycznych. Tu z pomocą
przychodzi aplikacja dostarczana przez Netatmo.
Zobaczymy w niej aktualne pomiary, ale również
dane historyczne.
Pewnie zastanawiacie się, jak różne bodźce, które
bada to urządzenie, wpływają na nasze samopoczucie w domu. Suche powietrze może powodować
swędzenie skóry, natomiast zbyt wilgotne powietrze
sprzyja rozwojowi pleśni. Poziomy wilgotności mogą
odgrywać ogromną rolę w zarządzaniu niepożądanymi objawami astmy czy alergii. Słabo wentylowane pokoje mają wyższy poziom zanieczyszczeń.
Ogromnie zmniejsza to zdolność koncentracji. Jeśli
sensor wykryje duży poziom zanieczyszczeń, może
automatycznie uruchomić wentylator. Niski poziom
dźwięku jest potrzebny, aby uzyskać dobry i spokojny sen. Często zaburzenia snu mogą być powodo-

Netatmo Healthy 			
Home Coach

wane przez hałas, którego nie słyszymy. Warto więc
monitorować nasze domowe środowisko, chyba jest
to warte wydania 499 złotych.

Dane techniczne:
• Tabelka: - temperatura:

PS HomeKit. Liczę na to, że natywna aplikacja do

• Zakresy: od 0°C do 50°C ;

obsługi HomeKit zyska w najbliższym czasie dodat-

• Dokładność: ± 0.3°C / ±
0.54°F - wilgotność

pojawi się sporo nowych urządzeń wspierających

• Zakresy: od 0 do 100%;
• Dokładność: ± 3% - pomiar
poziomu CO2:
• Zakresy: od 0 do 5000 ppm;
Dokładność: ± 50 ppm lub
± 5% - poziom dźwięku:
• Zakresy: od 35 dB do 120 dB

kowe możliwości. Wiem, że w najbliższym czasie
ten system. Jestem przekonany, że w nadchodzących
12 miesiącach nie będzie numeru iMagazine bez testu
jakichś akcesoriów HomeKit.

norbertcala
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MIO MIVIA RUN 350

PAWEŁ HAĆ

Dzięki smarwatchom i umieszczaniu w nich coraz bardziej zaawansowanych funkcji
fitness producenci sportowych zegarków również zaczęli upodabniać swoje urządzenia
do tradycyjnych czasomierzy. Tymczasem MiVia idzie pod prąd, pokazując na każdym
kroku, że służy przede wszystkim poprawie kondycji.
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Napisać, że Mio ma doświadczenie w tworzeniu sportowych zegarków, to zdecydowanie
za dużo. Owszem, firma wyprodukowała kilka pulsometrów, nigdy jednak nie aspirowała
do miana konkurenta Garmina czy TomToma. MiVia Run 350 jest pierwszym sportowym
zegarkiem firmy, wyposażonym w GPS oraz różne tryby treningu. Niezbyt wysoka półka
cenowa i skupienie na funkcjach dla biegaczy powoduje, że najbliżej mu do Garmina FR35
– oba te urządzenia są przeznaczone dla początkujących i średnio zaawansowanych osób.
Z wyglądu również niewiele się różnią: MiVia ma cztery przyciski sterujące, po dwa po każdej
stronie obudowy, obłe kształty i czujnik tętna na dekielku. Całe urządzenie zrobiono z plastiku dobrej jakości, odpornego na zarysowania, poprawy wymagają jedynie przyciski. Ich
skok jest bardzo nieregularny, działają dość miękko, bez wyraźnego kliknięcia, czasem jednak sprawiają wrażenie, jakby utykały w obudowie i mocno przeskakiwały. Szeroki (jak na
mój gust nieproporcjonalnie względem koperty) gumowy pasek ma zapięcie na klasyczną
sprzączkę i jest wymienny, w komplecie mamy zarówno pomarańczowy, jak i czarny egzemplarz. Producent nie pokusił się o żaden specjalny mechanizm wymiany, by go wymienić,
należy odkręcić śrubę dołączonymi do zestawu kluczami. Guma robi dobre wrażenie, nie
grzeje nadgarstka ani go nie obciera, ale dość łatwo przyciąga brud (co widać szczególnie na
czarnym pasku). Zastosowane materiały powodują, że MiVia jest bardzo lekka – waży nieco
ponad 50 gramów, zupełnie więc jej nie czuć na nadgarstku. Wymiary są kompaktowe, choć
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zegarek mógłby być odrobinę bardziej płaski, ma bowiem

Wymiary są kompaktowe,
choć zegarek mógłby być
odrobinę bardziej płaski.

ponad 1,5 cm grubości.
Po zmianie paska na czarny MiVia zastąpiła na moim nadgarstku Apple Watcha w roli codziennego zegarka. Urządzenie
ma kilka smartwatchowych funkcji, takich jak pokazywanie
powiadomień z kilku aplikacji i informowanie o połączeniach

wibracją, na tym jednak jego możliwości się kończą. Nie uznaję tego jednak za wadę – to
przede wszystkim zegarek sportowy, nawet producent nieszczególnie chwali się tymi dodatkami. Owszem, mamy liczenie kroków, spalonych kalorii i pomiar snu (uruchamiany ręcznie),
ale nie są one wyeksponowane, a ich analiza ogranicza się do zestawienia ze sobą ostatniego
tygodnia, miesiąca lub roku. Wychodzą tu pewne słabości przeznaczonej do zegarka aplikacji – jest poprawna, ale nudna. Brak w niej osiągnięć, możliwości integracji z innymi serwisami czy nawet rywalizacji ze znajomymi (dostępny jest tylko globalny ranking). Funkcje
treningowe są natomiast bardzo rozbudowane, dzielą się na dwa rodzaje. Pierwszy z nich
to standardowy trening biegowy z ustawionym celem (czas, dystans czy tempo) bądź swobodny, w którym włączamy pomiar ręcznie. Wyświetla się wtedy ekran z maksymalnie trzema
polami danych, a po zakończeniu widzimy podsumowanie, które szczegółowo można podejrzeć w aplikacji na smartfonie. Konfiguracja pól danych pozwala na dodanie informacji o tempie średnim lub bieżącym, tętnie, czasie, dystansie, kaloriach, kadencji czy efektywności
treningu. Wygląda to bardzo poprawnie, podgląd danych jest wygodny, podobnie jak przełączanie się pomiędzy ekranami (choć można to robić tylko w jedną stronę, mamy bowiem
tylko jeden przycisk przewijania). Dokładność GPS jest przyzwoita, trasa jest zazwyczaj prawidłowo odwzorowana, mam natomiast spore zastrzeżenia co do czasu łapania sygnału. Przy
pierwszym treningu trwało to ponad pięć minut, i to w bezchmurny dzień, na przestrzeni
z niską zabudową. Każde następne uruchomienie GPS pozwalało złapać sygnał poniżej minuty,
a zazwyczaj nawet w ciągu kilkunastu sekund.
Nieprzewidywalne działanie jest do wybaczenia
podczas codziennych treningów, natomiast przy
starcie w zawodach wolałbym nie trafić na moment,
w którym na rozpoczęcie lokalizowania musiałbym
czekać te kilka minut.
Drugi tryb jest o wiele bardziej złożony i to na nim
chciałbym się skupić. Początkowo w ogóle go nie

Przywykłem do trenowania
z przynajmniej dziennymi
przerwami, stosując się
jednak do wskazówek
zegarka, byłem w stanie
biegać codziennie.

/ SPRZĘT / Mio MiVia Run 350

rozumiałem – ani zegarek, ani nawet aplikacja nie tłumaczą go krok po kroku, po informacje
trzeba było więc sięgnąć na stronę producenta i do materiałów prasowych, a reszty nauczyć
się samemu, już korzystając z MiVia. Urządzenie wymaga odbycia pierwszego, przynajmniej 20-minutowego treningu, by ocenić naszą sprawność. Tętno zestawione z tempem
i dystansem pozwala oszacować naszą kondycję, a na jej podstawie dobierana jest intensywność i rodzaj kolejnych aktywności. Oznacza to, że osoby o dużej wydolności już na
starcie dostaną wycisk, natomiast początkujący będą mogli stopniowo poprawiać osiągi.
Proponowany trening jest opisany nie tylko czasem i dystansem, ale też wskaźnikiem TE,
czyli Training Efficiency. W skali od 1 do 5 określa on intensywność aktywności, im wyższa

wartość, tym jest ciężej. Będąc w przeciętnej formie, jesteśmy w stanie trenować z intensywnością około 3 TE codziennie – zegarek generuje bowiem nową propozycję każdego
dnia, dobierając obciążenie tak, aby organizm nadążał się regenerować. Przywykłem do trenowania z przynajmniej dziennymi przerwami, stosując się jednak do wskazówek zegarka,
byłem w stanie biegać codziennie (aczkolwiek z mniejszym wysiłkiem). Sam trening również
nie wygląda standardowo, na ekranie pojawia się bowiem tylko jedna informacja jednocześnie. W zależności od tego, co robimy, może być to sugestia, by przyspieszyć lub zwolnić i w ten sposób osiągnąć odpowiednie tętno. Na początku to bardzo trudne i wymaga
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dobrego poznania swojego organizmu przy jednoczesnym kontrolowaniu tempa treningu.
Stosowanie się do wskazówek sprawia jednak, że dość szybko, bo już po dwóch tygodniach,
czuć znaczną różnicę w tym, jak wygląda bieg, oddech się uspokaja, a utrzymywanie tempa
przychodzi naturalniej. Zegarek ocenia naszą formę za pomocą kolejnego wskaźnika, nazwanego po prostu FIT. Wyświetla się on na widżecie podsumowującym dzienną aktywność, nie
zapisuje się natomiast w aplikacji.
Mio podjęło odważną próbę wejścia na rynek zegarków sportowych, nie postawiło bowiem
na sprawdzone rozwiązania, powielane przez wielu producentów. Zamiast tego postanowiło
stworzyć urządzenie, które na bazie pomiarów pomoże osiągnąć lepszą formę. Co więcej,
trener zaimplementowany w MiVia faktycznie działa. Proponowane treningi są wyzwaniem,
ale nie przeciążają organizmu na tyle, by początkujący biegacz nie był im w stanie podołać.
MiVia Run 350 nie jest jednak urządzeniem idealnym – polskie tłumaczenie interfejsu jest
bardzo koślawe, menu mogłoby być bardziej intuicyjne, a aplikacja nieszczególnie zachęca
do korzystania z niej. To błędy początkującego, które z czasem najprawdopodobniej zostaną
wyeliminowane. Już teraz jest naprawdę solidnym narzędziem treningowym, które początkującego biegacza zachęci, a bardziej zaawansowanemu pozwoli trenować w taki sposób,
do jakiego się przyzwyczaił.

pawelhac

Mio MiVia Run 350
• Design: 3/6
• Jakość wykonania: 4/6
• Oprogramowanie: 5/6
• Wydajność: 4,5/6
Plusy:
• Motywujący „trener”
• Dobra dokładność GPS
• Bardzo lekki
Minusy:
• Kiepsko przetłumaczony interfejs
• Brzydka aplikacja na iOS
Cena: 799 PLN
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LOGITECH CRAFT
SZYTY NA MIARĘ

PAWEŁ HAĆ

Pisanie na komputerze – banalna czynność, z którą styka się każdy, tak zwyczajna, że na
co dzień wręcz niezauważalna. Tymczasem Logitech postanowił zrobić z niej doznanie.
I, choć trudno w to uwierzyć, udało się to lepiej, niż można sobie wyobrazić.
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Klawiatury Apple były zawsze synonimem najwyższej jakości. Swojego MacBooka kupiłem
zresztą przede wszystkim dla tego elementu, tak intensywnie przeze mnie wykorzystywanego. Na Apple świat się jednak nie kończy i regularnie korzystam też z klawiatur innych
producentów, zarówno na co dzień, jak i na potrzeby testów. Firmę Logitech darzę sporym
zaufaniem – miło wspominam dającą masę frajdy K480 z okrągłymi, przesadnie wysokimi
i głośnymi przyciskami, jak i serię Ultrathin (wersji do iPada Air używam zresztą od kilku lat).
Ostatnio wydany MX Master 2S, czyli ulepszona wersja flagowej myszy, również zrobił na
mnie wrażenie, zwłaszcza dzięki niemal nieograniczonym możliwościom konfiguracji oraz
doskonałemu dopasowaniu do dłoni. Craft to zupełnie nowe urządzenie, ale filozofia jest
dokładnie ta sama: ma być najlepszym narzędziem, jakie użytkownik potrafi sobie wymyślić.
Zazwyczaj klawiatura jest urządzeniem na lata, przyjmującym codziennie przynajmniej
kilka tysięcy przyciśnięć. Ważne zatem, by była trwała, zarówno z zewnątrz, jak i od środka.
Logitech postawił na lekko chropowaty plastik jako bazę, zrobiono z niego większą część
obudowy. Podłużny element na górze, w którym zamknięto baterię i całą elektronikę, wykonano natomiast z aluminium, podobnie zresztą jak pokrętło. Przyciski to znowu plastik, choć inny, bardziej gładki,

Skok klawiszy jest
zdecydowanie większy niż
w „Dwunastce” (…), a prawy
Command i Option oddziela
przycisk Fn.

wręcz aksamitny w dotyku. Klawisze ze środkowych rzędów mają wgłębienia, które potęgują efekt idealnego
dopasowania do opuszków palców, natomiast górny
i dolny rząd są już płaskie (nie dotyczy to jednak kursorów
i bloku numerycznego), co czyni je łatwiejszymi do wyczucia bez odrywania wzroku od ekranu. Są też łatwe w czyszczeniu, co w obliczu pracy przez wiele godzin dziennie ma
niebagatelne znaczenie. Na spód trafiły duże, gumowe
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podstawki, które zapewniają stabilność – ta jest potęgowana przez dużą wagę urządzenia,
klawiatura jest nie do ruszenia przypadkiem, nawet osoby piszące bardzo ekspresyjnie nie
powinny mieć problemu z żadnym przemieszczaniem się jej po stole. Klawiatura ma tylko
jedną diodę sygnalizującą stan pracy, wyłączoną podczas normalnego działania. Wyłącznik
znalazł się z tyłu, zaraz obok portu ładowania USB-C (to chyba pierwsze akcesorium
Logitecha, które go wykorzystuje).

Do testu otrzymałem klawiaturę z układem EU, czyli z pionowym klawiszem Enter oraz kilkoma mniejszymi różnicami. Należę do mniejszości, która preferuje właśnie takie rozmieszczenie klawiszy, toteż przesiadka z MacBooka nie bolała ani trochę. Owszem, skok klawiszy
jest zdecydowanie większy niż w „Dwunastce” (choć wciąż kwalifikuje się do tych krótkich), a prawy Command i Option oddziela przycisk Fn, jednak to drobne detale, do których
przyzwyczaiłem się natychmiast. Klawiatura ma też blok numeryczny, przydatny choćby
w Excelu. Przyciski są bardzo ciche, działają z wyczuwalnym skokiem – wyjątkiem jest jednak
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spacja, która co kilka wciśnięć… piszczy. Mam nadzieję, że to wada mojego egzemplarza, bo
podczas pracy w ciszy dźwięk ten staje się nieznośny. Klawisze mają chłodnobiałe podświetlenie, które można regulować od bardzo delikatnego, wręcz niewidocznego, do mocnego,
przebijającego się nawet w słoneczny dzień. Włącza się ono automatycznie, po zbliżeniu dłoni do klawiszy (nie trzeba ich nawet dotykać). To kolejny, drobny detal, świadczący
o przynależności Craft do najwyższej półki klawiatur.

Pokrętło (…) pozwala na przypisanie akcji do trzech czynności: obracania
z jednoczesnym wciśnięciem lub bez, a także wciśnięciem bez obrotu.
System wykrywa klawiaturę bez instalowania jakichkolwiek sterowników, ale dopiero z nimi
urządzenie może pracować z pełną wydajnością. Oprogramowanie Logitech Options,
dostępne zarówno na Windowsa, jak i na macOS, umożliwia skonfigurowanie działania klawiszy funkcyjnych oraz pokrętła, a także zarządzanie powiązanymi z Craft urządzeniami
(klawiaturę można sparować przez Bluetooth jednocześnie z trzema komputerami lub
smartfonami czy tabletami). Górny rząd przycisków funkcyjnych może pełnić funkcję F1–F12
bądź też kontrolować określone funkcje systemu, takie jak odtwarzanie muzyki, włączanie
Mission Control czy Launchpada – to, czy będą one dostępne od razu, czy w kombinacji z Fn,
zależy od użytkownika. Pokrętło, będące natomiast wyróżnikiem Craft, pozwala na przypisanie akcji do trzech czynności: obracania z jednoczesnym wciśnięciem lub bez, a także wciśnięciem bez obrotu. Zawsze wiemy, jaka akcja zostanie wykonana przy obrocie, ponieważ
po dotknięciu pokrętła na ekranie wyświetla się jej opis. Działa ono zarówno skokowo, jak
i płynnie, a przełączanie się pomiędzy trybami odbywa się automatycznie (oprogramowanie wykrywa, jaka akcja ma być wykonana). Oznacza to, że do regulacji głośności czy przełączania się pomiędzy kartami wybrany będzie tryb z wyraźnym skokiem, natomiast przy
powiększaniu działać będzie płynnie. Uwielbiam ten mechaniczny dźwięk, jaki wydaje podczas przełączania – brzmi niemal tak samo, jak MX Master 2S przy zmianie trybu przewijania.
Każdy program, jaki mamy na komputerze, może mieć przypisany własny zestaw zachowań
(aczkolwiek akcja przewijania z wciśnięciem jest wspólna dla wszystkich aplikacji). Ponadto
programy Adobe, Chrome, Firefox oraz Office (ten ostatni tylko na Windowsie) mają profile
z opracowanymi przez Logitecha zestawami akcji charakterystycznych dla tych programów.
Przełączanie pomiędzy akcjami odbywa się automatycznie – są one dobierane zawsze do
aktywnego programu. Dzięki temu pokrętło staje się bardzo naturalnym uzupełnieniem
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standardowej klawiatury, co więcej, dopasowanym do tego, jakiego oprogramowania używamy oraz w jaki sposób pracujemy.
Podczas pracy w biurze wcale nie korzystam jedynie z komputera. Równie często zaglądam
na tablet, od czasu do czasu odpisuję też na wiadomości na smartfonie. Przełączanie się
pomiędzy nimi jest błyskawiczne, a dzięki dopasowaniu układu do różnych urządzeń, również wygodne. Po sparowaniu klawiatura jest już zawsze widziana i łączy się bez najmniejszego problemu. Co więcej, jeśli do komunikacji używany jest odbiornik Unifying (dodawany
do Craft), to można powiązać z nim też inne akcesoria Logitecha i zajmować tylko jeden port
USB w komputerze. Co więcej, wszystkie te sprzęty konfiguruje się z poziomu tego samego
programu, to dodatkowe usprawnienie.
Podstawą wygodnej pracy na klawiaturze jest nie tylko opanowanie jej układu i możliwie
szybkie pisanie, ale też przyzwyczajenie się do skrótów klawiszowych, pozwalających rzadziej odrywać dłonie od przycisków. Pokrętło w Craft jest, obok nich, kolejnym elementem,
który diametralnie zmienia to, jak obsługujemy używane na co dzień oprogramowanie.
Można dopasować je do własnych wymagań, których deweloperzy nie są w stanie przewidzieć. Tak właśnie powinny tworzone być narzędzia – ich zadaniem jest służyć użytkownikowi, a nie zmuszać go do tego, by dostosował się do tego, co oferują.

pawelhac

Logitech Craft
• Design: 6/6
• Jakość wykonania: 5,5/6
• Oprogramowanie: 5/6
• Wydajność: 6/6
Plusy:
• duże możliwości konfiguracji

wyimek

• doskonale wyczuwalne skok klawiszy
• przydatne pokrętło
Minusy:
• piszcząca spacja

calamuzyka

Cena: 879 PLN
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TWELVE SOUTH
BOOKBOOK VOL. 2

PAWEŁ HAĆ

Notebooka z książką łączy wiele, nie tylko nazwa. Podobny kształt, sposób otwierania
i czas, jaki z nim spędzamy. Już dwa pierwsze skojarzenia wystarczyły, by opracować
BookBook – etui na komputer, które przekształca go (niemal dosłownie) w książkę.
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Choć upchnięcie komputera w książkopodobne
etui nijak nie kojarzy się z surowym wzornictwem
sprzętu Apple, to jednak nie brakuje mu elegancji (a to już cecha wspólna z większością dzieł
Jony'ego Ive'a). BookBook nie jest nową linią produktów, jej początki sięgają bowiem jeszcze czasów 3,5-calowych iPhone'ów i skeuomorficznego
iOS-a, do którego świetnie pasowały. W przeciwieństwie do interfejsu tego systemu BookBook
nie zmienił się tak znacząco. Wciąż przypomina
do złudzenia książkę, robiony jest z wysokiej jakości licowej skóry i pozwala dobrze zabezpieczyć
elektronikę, dając jednocześnie odrobinę nowych
możliwości. Wersja, którą testuję, to przeznaczona do nowych MacBooków (wszystkich z USBC) druga generacja tego etui – równie ładna, co
poprzednia, ale trochę bardziej funkcjonalna.
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Mocne etui na komputer nie tylko zwiększa pewność, że w transporcie się mu nic nie stanie, ale i daje większą swobodę wyboru torby czy plecaka, w której go nosimy. Brak specjalnej kieszeni czy przegrody to już nie problem, choć jest to okupione zwiększoną wagą
bagażu. BookBook, w zależności od komputera, do którego jest dopasowany, waży od 0,39
kg (w przypadku wersji do 12-calowego MacBooka), przez 0,49 kg (13-calowy Pro), do 0,59 kg
(15-calowy Pro). W przypadku tego drugiego to różnica rzędu dodatkowego 10-calowego
iPada w torbie. Wagę usprawiedliwia solidna konstrukcja, ściany etui są bowiem grube,
a krawędzie i grzbiet solidnie obszyte, co zapewnia wysoką trwałość. Etui noszę zazwyczaj
luzem w torbie, razem z innymi rzeczami, i po miesiącu zauważyłem na nim tylko jedną, nieszczególnie wyraźną rysę. Z uwagi na zastosowanie skóry z czasem może być jednak gorzej
i konieczna będzie jej konserwacja, choćby za pomocą pasty.
Wewnątrz zastosowano mikrofibrę, która nie tylko zapobiega rysowaniu się komputera, ale
i utrudnia przesuwanie się go wewnątrz podczas transportu. Dodatkowo w dwóch narożnikach znalazły się gumki, które po nałożeniu na ekran jeszcze stabilniej trzymają urządzenie
i pozwalają otwierać je jednocześnie z etui. Nie do końca odpowiada mi to rozwiązanie, bo
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z czasem może wycierać gumę wokół ekranu, a ponadto i tak nie zapewnia idealnej stabilności. Problemem jest też suwak, który od wewnętrznej strony nie jest zabezpieczony warstwą dodatkowego materiału, co podnosi ryzyko zarysowania krawędzi komputera. Brak
zabezpieczenia ma jednak pewną zaletę – podczas korzystania z klawiatury nie czuć go
bowiem pod nadgarstkami. Zaskakująco przydatnym dodatkiem okazała się ukryta kieszeń
na dokumenty. Dostęp do niej zyskujemy po podniesieniu klapki pod komputerem, a gdy
urządzenie jest w środku, praktycznie jej nie widać. Wersja etui do 12-calowego MacBooka
ogranicza maksymalną wielkość kartki do B5, A4 niestety nie zmieścimy bez składania.
Kieszeń wykorzystuję do noszenia wizytówek, biletów parkingowych i podobnych drobnych
wydruków, których szybko się pozbywam. Nie jest to co prawda element, który przesądza
o wyborze właśnie tego etui, ale na co dzień okazuje się przydatny.
Styl BookBooka z pewnością nie trafi do każdego. Doskonale udaje książkę, po postawieniu
na regale pomiędzy innymi tomami wyróżnia się co najwyżej nietypowym rozmiarem. To
zarówno zaleta, jak i wada, bo wiele osób ceni sobie nie tyle zdobienia, ile prostotę i surową
funkcjonalność. Mnie BookBook odpowiada, a tym, co budzi moje zastrzeżenia, jest właściwie tylko waga i zabezpieczenie suwaka. Pośród licznych detali, te producentowi umknęły.

pawelhac

Twelve South BookBook
Vol. 2
• Design: 4/6
• Jakość wykonania: 5,5/6
• Oprogramowanie: n/d
• Wydajność: 4/6
Plusy:
• Perfekcyjna jakość wykonania
• Wzmacniane krawędzie
• Dodatkowa kieszeń na dokumenty
Minusy:
• Spora waga
• Brak wewnętrznego
zabezpieczenia suwaka
Cena: 79,99 USD
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INNERGIE POWERJOY 30C

ZASILI WSZYSTKO, WSZĘDZIE

PAWEŁ HAĆ

Im mniej rzeczy muszę zabrać w podróż, tym lepiej. Dzięki PowerJoy nie tylko do zasilenia
smartfona i komputera używam tej samej ładowarki, ale dodatkowo podłączę ją do większości
gniazdek na świecie.
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Ładowarka do elektroniki nie musi być ładna. Jest w końcu sprzętem, który większość czasu
spędza podłączony do gniazdka, nie przyciągając wzroku. Tymczasem Innergie postanowiło
uczynić PowerJoy nie tylko praktycznym, ale i eleganckim akcesorium. Ładowarka ma obudowę z błyszczącego, bardzo mocnego plastiku, zaokrągloną na rogach (jeden z nich ma
zauważalnie mniejszą fazę niż pozostałe) i opatrzoną tylko diodą sygnalizującą to, że urządzenie działa, oraz logo producenta. Dioda, choć dość jaskrawa, przydaje się jednak bardzo.
W hotelu niejednokrotnie trafiają się niesprawne gniazdka, dobrze więc od razu wiedzieć,
że podpięty komputer czy telefon się ładuje. Obudowa ma też delikatnie schodzące się do
środka boki, co ułatwia wyciąganie podłączonej wtyczki z kontaktu. To drobiazg, ale przydatny. Urządzenie ma kompaktowe wymiary, boczne krawędzie mają poniżej 6 cm grubości,
waga wynosi natomiast 96 g.
W komplecie z ładowarką dostajemy trzy wymienne adaptery do gniazdek w standardzie
EU, brytyjskim oraz amerykańskim. Pozwala to na naładowanie urządzeń w większości
miejsc na świecie, dodatkowo końcówki te są bardzo małe i łatwe w wymianie dzięki specjalnemu mocowaniu. Ponadto da się je obracać co 90 stopni, tak, by w razie kolizji z innymi
wtyczkami w sąsiednich gniazdkach dało się podłączyć ładowarkę. Takie rozwiązanie ma też
wady, po zgubieniu końcówki nie da się jej bowiem łatwo zastąpić inną (tak jak w przypadku
zasilaczy do MacBooków). Ładowarka ma dwa porty: USB-A oraz USB-C, oba o mocy wyjściowej dobieranej na podstawie podłączonego urządzenia. Umieszczono je na jednej krawędzi, dość blisko siebie, ale nie na tyle, by utrudniało to podpinanie kabli. Producent zadbał
o bezpieczeństwo podłączanej elektroniki, wprowadzając system zabezpieczeń InnerShield.
Zapewniają one ochronę przed przepięciami, zbyt wysokim napięciem i natężeniem prądu,
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a także przegrzaniem i zbyt wysoką mocą. Biorąc pod uwagę wartość podłączanego do
PowerJoy sprzętu, ich obecność jest bardziej niż wskazana.
W większości ładowarek każdy z portów opisany jest wyjściową mocą bądź natężeniem
prądu, jednak w przypadku PowerJoy wygląda to inaczej. Urządzenie dobiera napięcie
automatycznie, by zoptymalizować prędkość ładowania podłączonego sprzętu (producent
określił tę funkcję mianem SmartBoost). Maksymalna moc wyjściowa to 36 W, czyli odrobinę
więcej niż w przypadku standardowego zasilacza do 12-calowego MacBooka. Czas ładowania komputera to około dwóch godzin, o ile go nie używamy i nie podłączamy jednocześnie
innego urządzenia. Naładowanie od 20% pojemności akumulatora do pełna iPhone’a 7 trwa
natomiast około 1,5 godziny (ponownie wynik dotyczy sytuacji, w której drugie urządzenie
nie jest podłączone). To lepszy wynik niż przy podłączeniu standardowej, 5 W ładowarki
i porównywalny z używaniem tej mocniejszej, 12 W od iPada. Podczas ładowania PowerJoy
nagrzewa się zauważalnie, obudowa jest trochę cieplejsza niż 29 W zasilacz MacBooka.
PowerJoy 30C trafił do mojego podróżnego niezbędnika, ale towarzyszy mi też na co dzień.
Naładuje mój smartfon i komputer, nie zajmując przy tym wiele miejsca w bagażu – to zdecydowanie najwydajniejsza ładowarka o tak małych rozmiarach. Problemem może być jedynie zgubiona końcówka, nie zastąpię jej łatwo niczym z uwagi na nietypowe złącze.

pawelhac

Innergie PowerJoy 30C
• Design: 5,5/6
• Jakość wykonania: 6/6
• Oprogramowanie: n/d
• Wydajność: 6/6
Plusy:
• duża moc wyjściowa przy
małych rozmiarach
• ładowanie dwóch urządzeń jednocześnie
• wymienne adaptery do gniazdek…
Minusy:
• …które dość łatwo zgubić
Cena: około 200 PLN

Dostępne w: Mobidick
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LASER EGG 2

POMIAR CZYSTOŚCI
POWIETRZA W HOMEKIT

NORBERT CAŁA

Zaczyna się październik, czyli lada chwila w piecach w całej Polsce zacznie się palenie
węglem słabej jakości i pojawi się SMOG! Usłyszycie o nim wszędzie, informacje
na temat przekroczonych norm PM 2,5 będą wyskakiwać z lodówki. Przy okazji
przypomnicie sobie, że w wakacje nie było takich informacji, a jeśli były, bo na przykład
radio TOK FM ma codzienny raport smogowy, to informowały o braku przekroczonych
wartości. Co za tym idzie, to nie samochody zatruwają nam środowisko, nawet jeśli są
wśród nich Volkswageny, a my sami, paląc w piecach byle czym.
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Temat smogu i mierzenia jego wartości wybuchł na dobre w tamtym roku. W tamtym roku
też testowałem pierwsze domowe mierniki jakości powietrza. W tym roku tuż przed sezonem grzewczym wpadła w moje ręce nowsze wersja jednego z nich. Nowsza i o wiele lepsza
za sprawą jednej małej innowacji.
Jest to Laser Egg 2. To dość mały czujnik przypominający trochę kształtem przekrojone
jajko. Wygląd nie zmienił się więc zupełnie w stosunku do modelu z zeszłego roku. Jedyna
widoczna zmiana to nowy logotyp producenta pod wyświetlaczem. Laser Egg 2 tak samo,
jak wersja z tamtego roku, może być zasilany

W tym roku tuż przed sezonem
grzewczym wpadła w moje ręce
nowsze wersja jednego z nich.
Nowsza i o wiele lepsza za sprawą
jednej małej innowacji.

przez złącze micro USB lub bateryjnie, a w pełni
naładowana bateria pozwala na 8 godzin pracy
przy wyłączonym wyświetlaczu. Dzięki temu
możemy go zabrać na spacer do parku lub po
prostu postawić w ogródku czy na balkonie.
Jego obsługa jest banalnie prosta, bo ma tylko
dwa przyciski i kwadratowy, dość mały, kolorowy
wyświetlacz. Jeden przycisk służy do włączania, drugi do przełączania między trybami pracy
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wyświetlacza. Na wyświetlaczu możemy widzieć
jakość powietrza w międzynarodowej skali AQI
(Air Quality Index), amerykańskiej i chińskiej (ta
druga jest zdecydowanie mniej rygorystyczna,
sprawdzi się pewnie w Polsce), oraz wyniki dla
PM 2,5. Dane są aktualizowane co 30 sekund, po
15 minutach bez naciśnięcia przycisku przechodzi
on w stan czuwania, w którym dane są aktualizowane co 5 minut.
Sam miernik działa dzięki czujnikowi laserowemu,
czyli w środku mamy mały wentylator, który
zasysa powietrze (niestety wentylator słychać).
Przepływa ono następnie przez wiązkę laserową.
Gdy cząstki powietrza przechodzą przez wiązkę
lasera, wiązka światła jest załamywana i na tej
podstawie jest obliczana ilość stałych cząstek
w powietrzu. Stałe cząstki to właśnie tak często słyszane ostatnio PM10 i PM 2,5. Jestem pod
ogromnym wrażeniem szybkości działania tego
miernika, czas oczekiwania na wynik według
danych producenta to 10–100 ms, w praktyce od
razu po włączeniu pokazuje wynik i reaguje od
ręki na wyniesienie na dwór (tak, tak, na pole, na
pole – to wyjaśnienie dla Krakusów z dedykacją
dla MacAztek [od krakowskiej korekty: w ogóle
nie rozumiemy wyjścia na dwór w kontekście
mierzenia powietrza, że niby na dachu dworu jest
lepsze powietrze?]).

Laser Egg 2 dodaje nam do domu
trzy czujniki: temperatura, wilgotność
oraz jakość powietrza.
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Gdzie więc innowacja, o której pisałem kilka akapitów wcześniej? Jest mała, ale znacząca.
Laser Egg 2 wspiera HomeKit. Aby dodać urządzenie do naszego „Domu”, należy przycisnąć
na dłużej przycisk sterowania trybami wyświetlania. Wyświetli się wtedy kod dołączenia do
HomeKit. Po zeskanowaniu go przez iPhone'a nasze „jajko” podłączy się do naszego Wi-Fi
i doda do „Domu”. Będę to podkreślał do znudzenia, działa to BAJECZNIE i jest ekstremalnie
proste. Laser Egg 2 dodaje nam do domu trzy czujniki: temperatura, wilgotność oraz jakość
powietrza. Ten ostatni, najistotniejszy w przypadku tego urządzenia, daje nam wartość opisową, czyli doskonała, dobra, zła, bardzo zła. Po wejściu w szczegóły otrzymujemy jeszcze
dokładną informację o ilości cząstek PM 2,5 oraz o stanie baterii. Wszystkie czujniki możemy
potem wykorzystać do dowolnej automatyzacji, na przykład zapalić światło na czerwono,
gdy jakość powietrza spadnie. Możemy też zapytać Siri – „Hey Siri, what’s the air quality in
the living room?” i otrzymać odpowiedź „Excellent”. Oczywiście możemy do Laser Egg 2
pobrać specjalną aplikację, ale jej przewaga to dane historyczne.

Podobnie jak w zeszłym roku postanowiłem sprawdzić dokładność pomiarów. W tym miejscu zobaczyłem zasadniczą zmianę. W tamtym roku na terenie Warszawy mieliśmy sześć
stacji pomiarowych. W tym jest ich ponad 30! W tym kilka bardzo blisko mojego miejsca zamieszkania. Zabrałem więc moje „jajko” na spacer. Najbliższa stacja, zainstalowana
w marcu tego roku, jest niespełna kilometr od mojego domu. Producent tego miernika
określa minimalną granicę błędu na około 5–10%. Stojąc pod stacją monitorowania, miałem na wyświetlaczu wartość PM 2,5 – 14 µg/m3. Stacja zaś podawała 10 µg/m3. Czyli te
wartości praktycznie się nie różniły. Polska norma dla PM 2,5 – 25 µg/m3 – niedługo będzie
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na większości obszaru Polski przekroczona
kilkunastokrotnie.
W stosunku do poprzedniego modelu Laser Egg
stracił możliwość informowania o poziomie pyłów
PM 10. Mierzy je, bo 99% mierników PM 2,5 mierzy też PM 10. Ale z niewiadomych względów tej
informacji nigdzie nie ma. Polska cena to 699 złotych, produkt możecie nabyć w sklepie http://
www.oddechtozycie.pl, który udostępnił nam go
do testów.
Ocena iMagazine:

norbertcala
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SPRZĘTY DOMOWE

DROBNE AGD
PAWEŁ OKOPIEŃ

Od jakiegoś czasu w iMagazine poruszam również tematykę AGD. Po pierwsze dlatego,
że dzieje się tam coraz więcej smart, po drugie ze względu na problemy z wyborem tych
urządzeń. Tym razem przyszła pora na testy drobnego sprzętu od Tefala i Samsunga.
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Mikser w wersji Masterchef!
Jednym z obiektów westchnień wielu osób interesujących się kuchnią – czy to gotowaniem, czy też
designem – jest KitchenAid. Ten robot wygląda
fantastycznie, ale też sporo kosztuje. Do tego
zakup samego robota to nie wszystko, ponieważ
większość akcesoriów jest dodatkowo płatna.
Na rynku jest jednak wiele sprzętów o podobnych możliwościach w cenach znacznie bardziej
przystępnych. To, co im można zarzucić, to
przede wszystkim wygląd. Wyglądają bardzo
klasycznie, wręcz pospolicie. Nie inaczej jest
z Tefal MasterChef Gourmet. Tyle że ten sprzęt
wciąż wygląda bardzo estetycznie i nawet jest
dostępny w kolorze czerwonym. W dodatku
w większości przypadków mamy miejsce, aby
takie urządzenie schować i nie musi ono stać cały czas na kuchennym blacie. Nie deprecjonuję tutaj wartości robotów KitchenAid, wręcz przeciwnie, podobają mi się i uważam, że są
bardzo solidne, świetnie wykonane i w dodatku dość prestiżowe. Warto jednak zobaczyć
alternatywę, zwłaszcza że robota planetarnego Tefal można mieć nawet za 900 złotych.
Robot od Tefala to mikser planetarny z dużą stalową misą o pojemności 4,6 litra, blender
o pojemności 1,5 litra, a także maszynka do mielenia mięsa, w zestawie znalazł się nawet
zestaw do przygotowywania makaronu, hak pozwalający wyrabiać ciężkie ciasta oraz
kilka innych drobnych akcesoriów. Silnik urządzenia ma moc 900 W i 6-stopniową regulację prędkości z opcją pulsacyjną. Co ważne, w zestawie znajdziemy książkę z przepisami,
będzie ona kluczowa dla osób rozpoczynających swoją przygodę z robotami planetarnymi.
Trzeba połączyć swoje dotychczasowe umiejętności kulinarne z możliwościami urządzenia, aby wypieki się udały. To jeden z tych sprzętów, przy których warto sięgnąć po instrukcję obsługi, jeśli chcemy w pełni skorzystać z jego możliwości. Podczas testów niestety
nie udało się wypróbować wszystkich funkcji urządzenia, codzienna gonitwa nie pozwala
w pełni cieszyć się kuchnią. Była to jednak pierwsza przygoda z robotem planetarnym
i pewne jest, że to zupełnie inna liga niż klasyczny mikser. Tefal ma też spory atut w postaci
wielofunkcyjności i tego, że wszystkie akcesoria są już w pudełku. To, w połączeniu z atrakcyjną ceną, sprawia, że jest wart uwagi.
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Prasowanie staje się lżejsze
Drugi sprzęt w całości oddałem do testów mojej małżonce i jestem jej za to niezmiernie wdzięczny. Sztuki
prasowania niestety nigdy w pełni nie opanowałem.
Wstyd, ale skoro robi to żona, to niech chociaż będzie
to nieco przyjemniejsze. Dlatego nastał czas na testy
Tefal Pro Express Care, czyli generatora pary. To już trzecie tego typu urządzenie w rękach żony. Atutem tego
modelu jest duży pojemnik na wodę i ciśnienie 7 bar
oraz żelazko, które umożliwia również prasowanie w pionie, co przydaje się na przykład przy zasłonach, sukienkach, garniturach. Pisząc ten tekst, prosząc o kolejne
cechy, usłyszałem, że urządzenie jest masywne i dobrze
się nim prasuje, dość szybko się również nagrzewa.
Generator pary znacząco przyśpiesza i ułatwia prasowanie, cytuję: „to, co normalnie zajęłoby mi cały dzień,
zrobiłam w cztery godziny!”. Tefal Pro Express Care gabarytowo mieści się na każdej prasowalnicy. Naprawdę
w tym samym czasie można wyprasować dwa razy tyle
ciuchów, co klasycznym żelazkiem. Jest to spore udogodnienie, a to chyba najważniejsze przy sprzętach AGD.
Mają nam ułatwiać codzienne życie. Testowany generator pary to wydatek około tysiąca złotych. Spora kwota,
ale za komfort i wysoką moc się płaci. Niestety, żelazko
żelazku nierówne, dlatego warto przyjrzeć się generatorom pary z bliska, dobrać do swoich potrzeb. Na tanim
urządzeniu z tej kategorii możemy mocno się zawieść.

Czy jeszcze potrzebujemy mikrofali?
Urządzając kuchnię, nie zdecydowaliśmy się na zakup
kuchenki mikrofalowej do zabudowy. Pierwszym argumentem była cena. Naprawdę fajne urządzenia wolnostojące można mieć za kilkaset złotych, natomiast
mikrofala pasująca stylistycznie do reszty sprzętów AGD
kosztowałaby dwa tysiące złotych. Po drugie, mimo że
pasowałaby, to znacząco zaburzyłaby koncepcję tego,
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jak te sprzęty miały być ustawione w kuchni. Ostatecznie w naszym przypadku mikrofala to
głównie rozmrażanie i szybkie robienie popcornu – sprzęt za dwa tysiące mija się więc z celem.
Dlatego zrobiliśmy gniazdko w szafce i skryjemy tam kiedyś małą mikrofalę za 300–500 złotych.
Zanim to jednak nastąpi, postanowiłem sprawdzić, czy w ogóle potrzebuję mikrofali. Stąd też
kontakt z Samsungiem i użyczenie do testów kuchenki mikrofalowej MC28H5015AK.

Urządzenie zaskoczyło mnie dużymi gabarytami. Czarny design sprawia, że wygląda
naprawdę fajnie. Sprzęt zdecydowanie jednak przerósł mnie swoimi możliwościami.
Odgrzewanie potraw, rozmrażanie czy robienie popcornu to dla tej kuchenki mikrofalowej
pikuś. Urządzenie ma naprawdę działającego grilla, możemy też wyłączyć obracanie talerza i wstawić do środka dużą brytfannę. Wśród opcji jest zdrowe gotowanie, a nawet przygotowanie jogurtu. Znów, niestety, nie udało mi się wykorzystać wszystkich funkcji. Jestem
za to przekonany, że w wielu domach ten sprzęt z powodzeniem może zastąpić piekarniki
i stać się głównym urządzeniem do przygotowania posiłków i nie będą to wyłącznie mrożonki. Mam do Samsunga jeden zarzut w postaci braku przetłumaczonych opisów na panelu
sterującym. Udaje się to zrobić na pralkach i wielu innych produktach AGD, można było to
zrobić również na mikrofali. Jest to spory zawód i utrudnienie dla starszych osób, same piktogramy to za mało. Zaletą jest cena urządzenia, w sklepach internetowych znalazłem mikrofalę Samsunga za niecałe 500 złotych. W porównaniu do sprzętu do zabudowy to znacząca
oszczędność, a jednocześnie olbrzymia funkcjonalność urządzenia. Jednocześnie niestety
MC28H5015AK nie jest sprzętem dla mnie właśnie ze względu na duże możliwości, podczas
testów sięgałem po nią zdecydowanie za rzadko, częściej wybierając piekarnik i płytę indukcyjną. Jestem jednak pewien, że sprzęt znajdzie amatorów, którzy będą umieli w niej gotować pyszne i ciekawe dania. Współczesne kuchenki mikrofalowe potrafią naprawdę dużo.
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JAPOŃSKIE OLED-Y

PAWEŁ OKOPIEŃ

Wśród tegorocznych telewizorów OLED warto wymienić cztery, obok których nie da się
przejść obojętnie. Jest to pachnący świeżością debiutant z Berlina – BeoVision Eclipse,
telewizor płaski jak ściana LG W7 oraz Sony A1 i Panasonic EZ1000. Te dwa ostatnie
wylądowały ostatnio u mnie w domu. Miałem więc okazję przyjrzeć się im z bliska.
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Tegorocznym numerem jeden wśród telewizorów jest
dla mnie The Frame, ale o nim przeczytacie w następnym
wydaniu. Rok 2017 zapamiętam jednak jako debiut wielu
nietuzinkowych modeli. Technologia OLED pozwoliła
na zabawy z formą, a Samsung ze swoją serią QLED nie
pozostał dłużny i zaoferował wiele nóżek. W ten sposób
naprawdę mamy w czym wybierać, nie tylko, jeśli chodzi
o jakość obrazu, ale też o design. Przejdźmy jednak do
wspomnianych modelów Sony A1 oraz Panasonic EZ1000.
Do technologii OLED podchodziłem bardzo entuzjastycznie lat temu dziesięć. Później znudziło mnie oczekiwanie
na te telewizory, a ostatecznie byłem zawiedziony niestety żywotnością, a także możliwościami tych paneli. Na
rynku mamy obecnie monopolistę w postaci LG.Display.
Koreańska fabryka dostarcza matryce organiczne wszystkim producentom telewizorów OLED. To jednak nie znaczy,
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że wszystkie telewizory są takie same. Oprócz matrycy kluczowy jest procesor przetwarzający
obraz, a uzupełnieniem obrazu jest dźwięk, system operacyjny, a także wygląd urządzenia.
Trzeba też zauważyć, że OLED pozbył się większości błędów wieku dziecięcego. Technologia
rozwija się naprawdę szybko. Mamy więc do czynienia z rozdzielczością 4K, z szeroką paletą
kolorów. Biel jest biała i kolory są realistyczne. Żywotność paneli OLED też jest bardzo długa,
LG.Display mówi o 100 tysiącach godzin do momentu utraty 50% jasności. Jedynym problemem może być wypalanie się ekranu, w mniejszym stopniu pozostające powidoki. Na to
jednak producenci mają specjalne systemy czyszczące ekran. W większości przypadków nie
będzie to więc problem dotkliwy. Wadą więc pozostaje niska jasność w trybie HDR, biorąc
pod uwagę jednak wysoki, wręcz nieograniczony kontrast, efekt jest zadowalający. Jak to
wszystko wygląda w konkretnych modelach?

Sony A1 dostępny jest w trzech rozmiarach 55, 65 i 77 cali. Do mnie kurier dotarł z najmniejszą, 55-calową wersją. Przyznam szczerze, że to jest dziś absolutne minimum, jeśli chcemy
cieszyć się filmami w salonie. Nawet do mniejszych pomieszczeń rekomenduję 65-cali.
Niestety przy ekranach OLED wciąż ważną kwestią jest cena. Różnica jest spora. Płacimy
jednak nie tylko za idealną czerń, świetnie odwzorowane kolory, ale też płynność ruchu,
z której zawsze słynęły topowe telewizory Sony. Przede wszystkim urzeka design. Choć
Sony A1 może wisieć na ścianie, to znacznie lepiej prezentuje się, stojąc. Wtedy jest lekko
pochylony do tyłu, a opiera się na nóżce, która zarazem pełni funkcję subwoofera. Tam też
znajdują się wszystkie niezbędne złącza. W samym telewizorze nie znajdziemy typowych
głośników. Telewizor jest tak skonstruowany, że cały ekran jest głośnikiem. Zachęcam was
do wybrania się do najbliższego sklepu i przyłożenia ręki do tego telewizora w momencie,
gdy jest puszczony dźwięk. Naprawdę ten ekran gra i gra bardzo dobrze. Dźwięk jest czysty,
nieprzejaskrawiony i sprawdza się zarówno podczas oglądania filmów akcji, jak i transmisji
sportowych, czy wreszcie koncertów i to tych rockowych, jak i jazzowych. Jest dobrze, jest
nietypowo, co nie zmienia faktu, że chcąc czegoś więcej, potrzebujemy zestawu kina domo-
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wego. Będzie to także wystarczające rozwiązanie do małego pokoju. Sony A1 wniesie nam
nutkę ekstrawagancji.
Rewelacyjny obraz, nietuzinkowy dźwięk i nieoczywiste wzornictwo to nie wszystko, co oferuje Sony A1. Podobnie jak inne topowe telewizory, Sony jest wyposażony w system Android
TV. Tutaj mam niestety dwa problemy. Po pierwsze pilot dołączony do zestawu nie jest
wykończony tak, aby sygnalizował, że mamy do czynienia z produktem premium. Drugim
wciąż jest stabilność Android TV i dostępność aplikacji. Niestety nadal nie wygląda to tak
dobrze, jak powinno być. System nie zawsze reaguje szybko. Sony jednak stale go aktualizuje i zapowiada kolejne aktualizacje. Możemy więc nabyć telewizor z myślą o przyszłości.
Zawsze też możemy sięgnąć po nowe Apple TV 4K.

Apple TV 4K będzie wręcz koniecznością przy Panasonicu EZ1000. Niestety Mozilla zakończyła rozwój FireFox OS, a japoński producent został z tym systemem. Plusem jest stabilność,
prostota, szybkość działania i aplikacja mobilna. Gorzej niestety z funkcjonalnością. EZ1000
to jednak model skoncentrowany na jakości obrazu. Jednocześnie różnice pomiędzy Sony A1
a Panasonic EZ1000 to niuanse, niedostrzegalne dla przeciętnego użytkownika. To dwa bardzo dobre modele, w których producenci dążą do perfekcji. W pojedynku na jakość obrazu
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wychodzi remis. Panasonic jest bardziej klasyczny, jeśli chodzi o wygląd, choć łamie to podstawą, w której umieszczono soundbar.
W przypadku EZ1000 znów mamy do czynienia z świetnym telewizorem, który uzupełniony
jest świetnym dźwiękiem. W przypadku tego soundbara za jego jakość odpowiadają inżynierowie firmy Technics. Wprowadzamy więc audiofilską jakość dźwięku do telewizora i nie
są to wcale przesadzone słowa. Z pewnością wybierając EZ1000, możemy zapomnieć o zakupie jakiegokolwiek soundbara. Moc dźwięku jest fantastyczna, jakość również. Nieco brakuje
basu, który był dostrzegalny w Sony A1, ale tam znowu moc była dużo niższa. Nadal jednak
nie jest to pełne zastąpienie kina domowego. Dlatego posiadając zestaw audio, rozważyłbym zakup EZ950.
Wybór najlepszego telewizora OLED jest bardzo trudny. Zwłaszcza gdybym miał wybierać z tej dwójki – byłoby jeszcze ciężej. Oba modele są na podobnym poziomie cenowym.
Dopracowano w nich świetnie detale i jakość obrazu. Jednocześnie zaznaczam, że wciąż to
nie są telewizory idealne, chociażby ze względu na swoje ubytki w Smart TV oraz wysoką
cenę. Nie zmienia to jednak faktu, że fani filmów powinni się nimi zainteresować. Wybrałbym
Sony A1, jeśli mógłbym sobie postawić go tak na szafce, by tył był wyraźnie widoczny.
Natomiast Panasonica EZ1000 wybrałbym typowo pod odtwarzacz UHD Blu-ray i Apple TV
4K. Ten telewizor jest stworzony z myślą o filmożercach. Seans w kinowych warunkach to ten
moment, gdy technologia OLED pokazuje swoje prawdziwe oblicze.

paweloko
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WZÓR NA TELEWIZOR
DO KAŻDEGO WNĘTRZA

PAWEŁ OKOPIEŃ

Przy poszukiwaniu idealnego telewizora istnieje pewny spór w doktrynie. Czy ten
ideał dotyczy jakości obrazu, czy też ogólnych wrażeń. Sam jestem zwolennikiem tego
drugiego podejścia. Telewizor to także mebel, odgrywający ważną rolę w naszym
wnętrzu. Nikt tego nie rozumie tak dobrze, jak Samsung, o czym przekonać się możemy,
patrząc na ekrany QLED i Frame.
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W pewnych kręgach niedawno jeszcze
panowało przekonanie, że posiadanie telewizora to obciach, w magazynach wnętrzarskich prezentowano propozycje, jak
ukryć ekran. Czasy się jednak zmieniły,
technologia się zmieniła. Wielkie kanciaste
kineskopy zostały zastąpione przez płaskie ekrany, które są duże, ale wyłącznie po
to, by przenieść nam kinowe wrażenia na
domową kanapę. Po drugie dzięki Smart
TV zyskał na świeżości w swoim przekazie.
Rzeczywiście ten, kto ma pilota, ma władzę nad tym, co ogląda. Nie musimy ograniczać się do telewizji, możemy sięgnąć
po YouTube’a, Netfliksa, Amazon Video
Prime, HBO Go, Player.pl, Showmaksa, Iplę,
Filmboksa i wiele innych. Klasycznej telewizji nawet nie musimy podłączać, wystarczy
dostęp do sieci i to bezprzewodowy. Przy
tym możemy cieszyć się wysoką jakością
obrazu w HDR.
Wróćmy jednak do wzornictwa. W ostatnich
trzech latach Samsung wyznaczył rynkowy
trend i zapoczątkował coś, co nazywa się
design 360 stopni. Oznacza to, że telewizor
ma dobrze wyglądać nie tylko z tyłu, ale też
z przodu. W ślad za nim w mniejszym lub
większym stopniu poszli inni producenci,
maskując złącza i wprowadzając systemy
chowające przewody. Wraz z debiutem
ekranów QLED koreańska firma idzie krok
dalej, pokazując, że właściwie możemy stosować szereg wariacji, jeśli chodzi o wzornictwo naszego telewizora, jak i jego
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lokalizację w salonie. Wszystko za sprawą wariantów podstaw oraz nowego „niewidzialnego” przewodu.
Gdy w 2014 roku na rynku pojawiła się seria HU Samsunga, producent zaoferował moduł
One Connect. Złącza z tyłu telewizora zostały przeniesione do oddzielnego małego pudełka.
Za takim rozwiązaniem przemawia przede wszystkim łatwiejsze podpinanie urządzeń i możliwość posiadania porządku w przewodach. W 2017 roku producent podniósł poprzeczkę.
Telewizory QLED zostały do tego „pudełka” ze złączami podłączone za pomocą cienkiego
światłowodowego przewodu. W zestawie przewód ma długość 5 metrów, opcjonalnie
możemy zakupić wariant 15-metrowy. Już to sprawia, że możemy zupełnie inaczej meblować nasz pokój. Dekoder telewizyjny, odtwarzacz UHD Blu-Ray, czy konsola do gier mogą
stać w drugim końcu pokoju. Jeśli zechcemy, w łatwy sposób umieścimy telewizor na środku
pokoju. Jeśli będziemy chcieli całkowicie ukryć przewody, wystarczy w trakcie remontu
wyprowadzić gniazdko w podłodze. Możemy naprawdę bawić się dizajnem. Zwłaszcza że
telewizor z tyłu jest tak wykonany, by przewody były niewidoczne.
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Dopełnieniem tego są akcesoria, które
możemy kupić w oficjalnych sklepach
Samsunga. Jeśli marzy nam się telewizor na
ścianie, to kupujemy wieszak no-gap. Łatwy
w montażu i tak skonstruowany, że ekran
QLED przylega bezpośrednio do ściany.
Możemy też kupić trójnóg Studio Stand, na
którym telewizor będzie stał niczym obraz
na sztaludze malarskiej – takie rozwiązanie powinno zachwycić przede wszystkim
posiadaczy loftowych wnętrz. Ci, którzy chcą
ulokować telewizor na szafce RTV, powinni
zainteresować się Gravity Stand. To podstawka skonstruowana tak, że telewizor stoi
bardzo stabilnie, mimo że cała podpora jest
ulokowana centralnie za ekranem. Mamy
wrażenie, że telewizor wisi w powietrzu.
Jednak to nie wszystko! Tej jesieni w sprzedaży pojawi się też The Frame. Wkrótce na
łamach iMagazine przeczytacie recenzję
tego niezwykłego telewizora, a właściwie
telewizorów. W Polsce w sprzedaży będzie
wariant 55 i 65 cali. Telewizor ten wygląda
jak obraz, za sprawą swojej obudowy, na
której naprawdę trudno dopatrzyć się logo
Samsunga. Aby jeszcze bardziej upodobnić go do obrazu, Samsung zaoferuje kilka
drewnianych nakładek, możemy też sami
zamówić sobie ramę pasującą do naszego
wystroju wnętrza. Sam wygląd zewnętrzny
to nie wszystko. The Frame jest wyposażony
w specjalny tryb sztuki. Gdy nie oglądamy
niczego na telewizorze, ten rzeczywiście
zamienia się w obraz. Możemy wybierać
z setek obrazów i wybierać do nich różnorodne motywy passe-partout, możemy
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kupować kolejne obrazy ze znanych galerii sztuki, wreszcie możemy też wybrać nasze zdjęcia wprost z telefonu lub pendrive’a i stworzyć sobie dość dużą ramkę na zdjęcia. Wygląda
to naprawdę oryginalnie. Telewizor sam się wyłączy, gdy całkowicie zgaśnie światło i zapali
ponownie, gdy nastanie dzień lub włączymy światło w pokoju.
Ekrany QLED i The Frame oprócz wysokiej jakości obrazu, bogatej oferty Smart TV są w stanie zaoferować też świetne wzornictwo. Cieszą więc oko, nawet gdy nie oglądamy. To
niezwykle ważne, w końcu lubimy otaczać się ładnymi przedmiotami. Możemy zarówno
wyróżnić nasz telewizor we wnętrzu, jak i go ukryć, cały czas jednak czerpiąc z niego radość.
Taki właśnie powinien być współczesny telewizor i takie są najnowsze ekrany Samsunga.

paweloko
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HYUNDAI I30

KOMPAKT BLISKI IDEAŁU

JAN URBANOWICZ

Najnowsza generacja flagowego kompaktu od koreańskiego producenta to auto, które
naprawdę może się podobać, o bogatym pakiecie wyposażenia, nadające się idealnie
zarówno na miasto, jak i w trasę.

162

/ SPRZĘT / Hyundai i30 – kompakt bliski ideału

W tym roku marka Hyundai stała mi się bardzo bliska, gdyż miałem okazję jeździć większością modeli z ich oferty. Przyznaję, że stylistyka marki poszła w ostatnich latach mocno do
przodu i teraz nie odstaje ona pod tym względem od swojej konkurencji. Niestety, wraz
z poprawą wielu rzeczy pogorszyły się ceny, które nie są już tak kuszące, jak te sprzed lat.
Nowa generacja i30 miała premierę na początku bieżącego roku. Samochód szybko wpadł
w oko klientom, co mnie absolutnie nie dziwi, gdyż ja sam zacząłem się za nim oglądać na
ulicy. Z zewnątrz auto wyraźnie wydoroślało – nie jest już krzykliwym nastolatkiem, który
swoim ubiorem chce zwrócić na siebie uwagę wszystkich; teraz to dojrzały samochód, który
stylistykę podpatrzył od innych, ale potrafił sobie wypracować swój własny styl. Marka przeszła w tym długą drogę, teraz tworzy jednak ciekawe auta, które mogą podobać się każdemu.
Gdy pierwszy raz wsiadłem do i30, miałem już za sobą jazdy kilkoma innymi modelami.
Dzięki temu poczułem się jak w dobrze znanym miejscu, które co prawda miało kilka zmian
w wystroju, ale nie szokowało mnie niczym – i piszę to w znaczeniu pozytywnym. Temu
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autu najbliżej chyba do modelu
IONIQ (bardziej do wersji hybrydowej niż elektrycznej, choć tam
różnice nie są aż tak wielkie), który
bardzo mi się podoba, tym bardziej
więc i30 przypadł mi do gustu. Całe
wnętrze jest wykonane z dobrej
jakości materiałów; plastiki nie
trzeszczą i są dobrze ze sobą spasowane – nie dotyczy to niestety
środkowej konsoli, która potrafi
trzeszczeć i uważam, że można tu
było dać o wiele lepszy materiał.
Skórzana tapicerka, w jaką był wyposażony testowany egzemplarz, sprawiła, że nawet dłuższe trasy nie były
męczące. Dodatkowym plusem były
wentylowane fotele (na lato) oraz
podgrzewane (na chłodniejsze dni).
Choć nie można było narzekać na
fotele, to widać, że nie była to skóra
z wyższej półki. To niestety nie wyjątek u producenta i mam nadzieję, że
w kolejnej generacji swoich modeli
wykorzystają lepsze materiały. Co
do samego wnętrza i podróżowania i30, to jest w nim sporo miejsca
dla pasażerów, ale głównie tych siedzących z przodu. Gdy usiądziemy
z tyłu, a samochód wyposażony jest
w szklany dach (za jedyne 4100 złotych), który zabiera nieco miejsca, to
ciasno może się zrobić również tym
osobom, które nie zostałyby uznane
za wysokie. Na szczęście sporo
miejsca znajdzie się w bagażniku,
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który ma pojemność 395 litrów. Na
co dzień powinno to w zupełności
wystarczyć.
Testowany Hyundai i30 wyposażono w nową jednostkę napędową
o mocy 140 koni mechanicznych.
Motor 1.4 T-GDI połączony z siedmiostopniową, dwusprzęgłową
skrzynią automatyczną to idealne
rozwiązanie do tego auta. Cechuje
się dobrą kulturą pracy, a same biegi
zmieniają się sprawnie i precyzyjnie.
Oferowane 140 koni mechanicznych
dawało odpowiedni zapas mocy,
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gdy była ona potrzebna. Oczywiście, nie jest to
demon prędkości, ale 0–100 km/h rozpędzimy
się w 9,2 sekundy, co jest wynikiem zadowalającym większość kierowców. Dobrze wypadło również średnie spalanie; jak nietrudno się domyślić,
w ruchu miejskim będzie to około 10 litrów, ale
w trasie wartości te spadają – podczas krótkiego
wypadu i przejechaniu 300 km w jedną stronę
średnie spalanie wyniosło 6,7 litra/100 km.
Uważam, że to przyzwoicie.
Czym byłby samochód bez różnych bajerów?
Jak można się było tego spodziewać, Hyundai
wyposażył swój model właściwie we wszystkie
standardowe pakiety bezpieczeństwa i wspomagania jazdy. Znajdziemy tu praktycznie wszystko,
co było dostępne w modelu IONIQ – aktywny
tempomat, asystenta pasa ruchu, czujniki martwego pola, parkowania oraz kamerę cofania.
To oczywiście nie wszystko. Za dopłatą otrzymamy system autonomicznego hamowania,
ostrzegania przed kolizją z przodu oraz asy-

Z zewnątrz auto wyraźnie
wydoroślało – nie jest już
krzykliwym nastolatkiem, który
swoim ubiorem chce zwrócić na
siebie uwagę wszystkich; teraz
to dojrzały samochód, który
stylistykę podpatrzył od innych,
ale potrafił sobie wypracować
swój własny styl.

stenta parkowania (którego zawsze boję się
używać). Z multimediów otrzymamy rzecz jasna
Bluetooth i przyzwoity system audiorozrywki.
System znany z innych modeli, któremu nie
mogę wiele zarzucić. Jego obsługa na dotykowym ekranie jest prosta i szybka. No, może kilka
opcji jest niepotrzebnie za głęboko ukrytych,
ale ogólnie całość na plus. Jakby dodać tylko
większą rozdzielczość wspomnianego ekranu, to
byłoby już bardzo dobrze. Dla wszystkich wyposażonych w iPhone’a znajdziemy tu CarPlay oraz
pole ładowania indukcyjnego (tu już potrzebny
iPhone 8 lub X) zgodne z technologią Qi. Do
samego CarPlaya coraz bardziej się przekonuję
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i jak jeszcze jakiś czas temu byłem jego wielkim przeciwnikiem, tak teraz coraz chętniej
uruchamiam go w samochodzie.
Ceny i30 w wersji hatchback zaczynają się od 62 200 złotych. Za egzemplarz z testowanym
motorem i pakietem Premium przyjdzie nam zapłacić 94 200 złotych, a cena testowanego
egzemplarza, po dodaniu kilku dodatkowych opcji to aż 119 600 złotych. Sporo. W tej cenie
można kupić inne auta, które wcale nie będą gorsze, a znajdą się i lepsze. i30 to jednak kompakt, który ma szansę stać się jednym z lepszych na rynku. Jest wygodny, dobrze się prowadzi, ma naprawdę ładny dizajn i jest naszpikowany nowymi technologami. Ma jeszcze kilka
niedociągnięć, głównie jeśli chodzi o jakość niektórych materiałów, ale sądzę, że przyszła
generacja będzie prawdziwą bombą. Patrząc na tempo, w jakim marka się rozwija i polepsza
swoje modele, wróżę im świetlaną przyszłość.
Zdjęcia: Marcin Wróbel

yasiek_

Hyundai i30
Plusy:
• dizajn, zarówno zewnętrzny,
jak i wewnętrzny
• świetna skrzynia biegów
• dobre prowadzenie
• bogate systemy
bezpieczeństwa
• CarPlay
Minusy:
• przyzwoite spalanie,
ale mogłoby być
mniejsze w mieście
• kiepska jakość niektórych
materiałów
• wysokie ceny wyższych
wersji wyposażenia
Cena: od 62 200 PLN,
testowany egzemplarz
119 600 PLN

Tysiące audiobooków w Twoim telefonie
Zarejestruj się na storytel.pl/imagazine i słuchaj
audiobooków, gdzie chcesz i kiedy chcesz.
Słuchaj na telefonie, tablecie i komputerze.
Za jedyne 29,90 zł miesięcznie.

Wypróbuj
przez 14 dni
za darmo
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GRY I PROGRAMY Z APP STORE
NORBERT CAŁA

MEASUREKIT
MeasureKit jest aplikacją wykorzystującą AR. To zestaw do mierzenia
różnych rzeczy w poszerzonej rzeczywistości. Aplikacja zaczyna od
zeskanowania otoczenia. Potem w powietrzu możemy zaczynać nasze
pomiary. Do użytku dostajemy kilka narzędzi. Mamy więc podstawową
linijkę, ale też bardziej zaawansowane narzędzie. Pomiary długości
dowolnej linii narysowanej w powietrzu, mierzenie odległości, w jakiej
się znajdujemy od wirtualnego punktu, pomiar kątów dowolnych
przedmiotów, mierzenie wysokości ludzi, odwzorowanie kształtów
sześcianów czy też poziomnica działająca w trzech wymiarach.
Zadziwiające jest to, jak dokładnie działają te narzędzia. W darmowej wersji
mamy tylko linijkę, reszta narzędzi jest dostępna w wersji płatnej.

Cena: 13,99 PLN 						

BEEN
To mała, prosta, ale bardzo ciekawa aplikacja dla podróżników. Służy ona
do zaznaczania, w jakich krajach na świecie byliśmy. Wystarczy wybrać
kontynent, a następnie przeklikać się przez listę państw, w których byliśmy.
Państwa zaznaczą się na mapie świata i przy okazji obliczy, jaki procent
państw na danym kontynencie oraz na świecie udało się nam odwiedzić. Po
kliknięciu na dane państwo wyświetli się nam jego opis z Wikipedii. Oprócz
tego możemy wyświetlić animowany globus, na którym są zaznaczone
odwiedzone przez nas kraje. Globus możemy potem udostępnić w mediach
społecznościowych. Aplikacja jest prosta, ale dzięki temu przejrzysta
i minimalistycznie ładna. Robi dokładnie to, do czego została przewidziana

Cena: 0,00 PLN 					

		

Pobierz

Pobierz
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HOME – SMART HOME AUTOMATION
HomeKit to najlepszy system prostej automatyki domowej, który potrafi
połączyć w jeden system urządzenia różnych firm. Niestety, najsłabszą jego
częścią jest aplikacja home.app do zarządzania systemem. Jeśli chcecie
z HomeKit wyciągnąć więcej, wybierzcie aplikację Home 3. To, czym się
wyróżnia, to tworzenie zagnieżdżonych scen. Możemy dla scen definiować
różne warunki – na przykład „włącz ogrzewanie, jeśli spadła temperatura,
a ktoś jest w domu”. To zdecydowanie ułatwia skonfigurowanie domu
pod siebie. Oprócz tego możemy grupować urządzenia, aby sterować
kilkoma naraz, używać 3D Touch oraz gestów Swype dających różne nowe
możliwości. Ponadto możemy według własnych potrzeb zdefiniować
widgety. Aplikacja ma wersję na iPada oraz na Apple Watch.

Cena: 47,99 PLN 					

IKEA PLACE
Augmented Reality, czyli rzeczywistość poszerzona, to zwrot powtarzany
przez wszystkich, a to za sprawą ARkitu dla programistów, który pojawił się
w iOS 11. Jedno z ciekawszych zastosowań AR przedstawiła IKEA. Dzięki tej
aplikacji oraz świetnemu silnikowi Apple będziemy mogli urządzić sobie
całe swoje mieszkanie meblami z IKEA bez wychodzenia z domu. Przy czym
będzie to genialnie proste. Nie musimy bowiem dbać o wielkości ustawianych
mebli. Po zeskanowaniu pomieszczenia wielkość mebli będzie ustawiana
automatycznie, a my naprawdę będziemy mogli zobaczyć, jak dany fotel
wygląda w naszym salonie. W aplikacji dostępna jest duża część asortymentu
IKEA, a sukcesywnie ma być on uzupełniany. Trzeba przyznać, że efekty
szczególnie na iPadach są rewelacyjne!

Cena: 0,00 PLN 							 Pobierz
norbertcala
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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

í
ì

Nozbe

4

37

PROGRESS

13

ì
ì
é

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

Przygotować finalne pliki
U 17 z 1h k 19 maj

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

Dopracowanie wybranego pomysłu
U 54 z 7h k 16 maj

Szybkie szkice koncepcyjne
U 39 z 7h k 16 maj

Pozostały: 6 (10 h 30 min.)

j
r
r
r
r
r
r
r
r
r

+

Po 30-dniowym darmowym okresie
próbnym użyj kodu IMAGAZINE, aby
otrzymać dodatkowy miesiąc gratis.
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DESERT GOLFING

NA CHWILĘ LUB NA DŁUŻEJ

MACIEJ SKRZYPCZAK

Jedziesz gdzieś komunikacją miejską, czekasz w kolejce, siedzisz na… ekhem, w wielkim skupieniu.
To miejsca, gdzie spędzamy jakiś czas. Czas, który można wypełnić na kilka sposobów. Jednym
z nich jest relaks przy jakiejś grze. I myślę, że Desert Golfing doskonale się do tego nadaje.

/ GRY / Desert Golfing — na chwilę lub na dłużej

Ta gra to połączenie Angry Birds i pozycji typu niekończących się bieganek. Oczywiście
z dodatkiem golfa. Oto jesteśmy rzuceni na pustynię, dostajemy piłeczkę golfową,
a naszym zadaniem jest trafienie nią do dołka. Kiedy już się nam to uda, dołek jest zasypywany, ekran przesuwa się w lewo do następnego celu. I na tym w zasadzie polega cała gra.
Sterowanie przypomina to z Angry Birds, czyli „naciągamy” piłkę w przeciwnym kierunku,
do którego ma lecieć. Im dalej od piłki, tym mocniej ją uderzymy.
Oczywiście kolejne dołki będą usytuowane w różnych miejscach, a naszą główną przeszkodą będzie ukształtowanie terenu. Czasem dołek znajdzie się na szczycie górki, czasem
za „ścianą”. Raz będzie nam łatwiej trafić, a raz trudniej.
Skoro przy terenie już jesteśmy. Gra jest o golfie pustynnym. I rzeczywiście to widać.
Praktycznie każda plansza kolorystycznie wygląda tak samo — żółte niebo, z którego niemal czuć żar i pomarańczowe wydmy. Dodajmy do tego jeszcze piłkę i małą platformę,
na której zaczynamy każdy dołek i mamy już całą scenerię. Żadnych innych dodatków. To
znaczy – te ostatnie się zdarzają, ale tak jak na prawdziwej pustyni — bardzo rzadko. Niech
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świadczy o tym chociażby fakt, że po ukończeniu ponad siedmiuset dołków na swojej drodze spotkałem trzy kaktusy, jeden kamień i jedno małe jeziorko.
Mogłoby się więc wydawać, że taka gra musi się szybko nudzić. Ale jest zgoła inaczej. Nie
jestem pewny, jak dalece losowe są kolejne dołki, ale układają się mniej więcej w ten sposób, że po serii trudnych dołków przychodzi wytchnienie w postaci łatwiejszych, potem
nieco trudniejsze i znowu trudne. Jest to na tyle zbalansowane, że chce się zagrać kolejny
dołek i kolejny.
Jednocześnie grę można przerwać w dowolnym momencie. Nie ogranicza nas żaden czas.
Ba, gra pozbawiona jest jakiegokolwiek menu i UI. Jedyne dodatkowe elementy to dwie
liczby (nie licząc numerów dołków) – ogólna liczba prób ze wszystkich dołków oraz liczba
prób dla danego dołka. Ta ostatnia jest dodawana do pierwszej, jak tylko uda się nam trafić. Mój obecny wynik to ponad tysiąc dziewięćset uderzeń, co przy wspomnianych siedmiuset dołkach daje mi średnią nieco poniżej trzech uderzeń na dołek.
Desert Golfing jest więc świetną pozycją, gdy nie mamy zbyt dużo czasu, ale nada się równie dobrze na dłuższe posiedzenia. Grę kupicie w App Store w cenie 8,99 złotych.

mcskrzypczak
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SHADOW TACTICS:

BLADES OF SHOGUN – KOMANDOSI W…
JAPONII

DOMINIK ŁADA

Zazwyczaj nie zajmuję się grami. Nie mam na nie czasu. Gdzieś tam, głęboko w środku,
drzemie we mnie jeszcze dusza gracza sprzed lat, ale proza życia skutecznie ogranicza
możliwości. Gdy jednak zobaczyłem Shadow Tactics: Blades of Shogun, nie mogłem się
powstrzymać i zarwałem parę nocek.
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O tym, że jestem wielkim fanem klasycznej skradanki
Commandos, wiedzą ci z Was, którzy czytają iMaga.
Kompletnie nie rozumiem, dlaczego pojawiają się
nowe wersje starych tytułów gier, czas jednak ucieka,
a nikt nie chce wypuścić Commandosów. Cóż, szukałem rozwiązania i je znalazłem – zainstalowałem
starą, poczciwą pecetową grę na macOS. Instrukcję,
jak to zrobić, wrzucałem na iMaga. Jest to jednak swego rodzaju proteza w połączeniu z partyzantką. Stara gra, w niskiej rozdzielczości na Retinie
wygląda… tak sobie. Oczywiście grywalność pozostała. Od czasu do czasu zaciskam zęby, mrużę oczy
i chwilę pogram. Swoją drogą ciekawe, czy będzie to
nadal możliwe po aktualizacji do High Sierra...
Co jakiś czas, chyba bardziej z przyzwyczajenia niż
z jakiejkolwiek nadziei, przeglądam Mac App Store
i patrzę, czy moi kochani Commandosi jednak przypadkiem się nie pojawili. Właśnie w taki sposób
natknąłem się na Shadow Tactics: Blades of Shogun.
Niemieckie studia Daedalic Entertainment GmbH
i Mimimi Productions UG garściami zaczerpnęły
z Commandosów i wydały świetną grę. Oceny,
jakie gra zebrała na świecie (średnia 8,2), są w pełni
zasłużone.
Shadow Tactics: Blades of Shogun przenosi nas do
1615 roku. Zaczyna się okres Edo. Nowy shogun
przejmuje władzę w państwie i wprowadza pokój.
By stawić czoła spiskom i buntom, zatrudnia pięciu
specjalistów dysponujących niezwykłymi umiejętnościami w dziedzinie zabijania, sabotażu i szpiegostwa. Podobnie jak to było w Commandosach, każdy
z bohaterów jest wyjątkowy i wszyscy muszą ze sobą
współpracować, aby osiągnąć zamierzony cel.
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Jednym z przywódców drużyny jest Hayato, wojownik ninja, który potrafi bezszelestnie poruszać
się w samym środku wrogiego obozu. Samuraj Mugen woli bardziej bezpośredni kontakt i sposoby walki, mieczem potrafi pokonać kilku rywali naraz. Aiko jest mistrzynią kamuflażu i umie
odwracać uwagę rywali przebrana za gejszę. Yuki to dziecko ulicy, zastawiające śmiercionośne
pułapki. Takuma polega na swoim karabinie snajperskim i likwiduje rywali z dużych odległości.
Jak widać, podobieństwa do bohaterów z Commandosów są uderzające.
Świat widzimy w rzucie izometrycznym, ale jest on w pełni trójwymiarowy. Możemy zmieniać kąt
patrzenia, przybliżać. Grafika jest bardzo szczegółowa. Podobnie jak to było w Commandosach,
możemy widzieć, gdzie się patrzą wrogowie, przeszukiwać ich, podnosić przedmioty itp.
Producenci zaserwowali nam 13 misji w zróżnicowanych lokacjach i z rosnącym poziomem trudności. Ma to się przekładać na ponad 25 godzin grania. Biorąc pod uwagę, że każdą z misji możemy
przejść za każdym razem inaczej, dostajemy grę na długie jesienne wieczory. To od nas zależy, czy
będziemy chcieli dany poziom przejść niewidoczni, czy „na żywioł”, pozostawiając za sobą zgliszcza i trupy wrogów.
Jeśli znacie i graliście w Commandosów, czy też na przykład w Robin Hooda (też dostępnego
w Mac App Store) albo Desperados (pecetowa gra tocząca się na Dzikim Zachodzie), to poczujecie się jak w domu. Począwszy od koncepcji, przez grafikę, a kończąc na sterowaniu, wszystko jest
tutaj bardzo podobne. I bardzo dobrze. Nie ma sensu przebijać głową muru, przecież wszystko
i tak sprowadza się do tego, abyśmy my, gracze, mieli świetną zabawę.
Jedyna rzecz, do której mogę się przyczepić, to bardzo wyśrubowane wymagania sprzętowe.
Producenci zalecają procesor 3,0 GHz, min. 6 GB RAM, 13 GB miejsca na dysku i grafikę najlepiej
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Nvidia GTX 570 lub AMD Radeon HD6950 z 2 GB RAM.
Pewnie większość z Was nawet nie zdaje sobie sprawy

Shadow Tactics: 					
Blades of Shogun
Producent - Daedalic Entertainment
GmbH i Mimimi Productions UG
• Design: 6/6
• Jakość wykonania: /6
• Miodność: 6/6
• Wydajność: 5/6

z tego, co macie w swoich komputerach, ale wspomniane wymagania są naprawdę wysokie. Jak gram
na swoim Macbooku Pro 13" z procesorem i7 3,0 GHz
i 16GB RAM, doświadczam wrażenia startu helikoptera.
Szczerze powiem, że gdyby nie ta gra, to bym chyba
zapomniał, że mam w komputerze wiatraki…
Chciałem mieć Commandosów, mam shogunów i ninjów, ale kompletnie mi to nie przeszkadza. Gra jest

Dane techniczne:

świetna, wciągająca i przede wszystkim pięknie zro-

Plusy:

biona. Nie jest za prosta. Scenariusz trzyma się kupy.

• świetna grywalność

Shadow Tactics ma wszystko to, co powinien mieć hit.

• piękna grafika i klimatyczna muzyka

Bardzo się cieszę, że my, macuserzy, nie zostaliśmy pomi-

• odpowiedni poziom trudności

nięci i praktycznie równolegle z wersjami dla pecetów,

Minusy:
• spore wymagania systemowe
Cena: 189 PLN
Link: Mac App Store
Film

PS4 i Xboxa dostaliśmy swoją, natywną, bez kombinowania wersję, która świetnie wygląda na retinowych
ekranach. Ale coś za coś – musimy pamiętać, że jest dość
wymagająca, jeśli chodzi o sprzęt. Co zrobić. Tymczasem
ja wracam do Hayato i Mugena… Konnichiwa.

dominiklada

wyimek
wyimek
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KIEDY NIE MOŻESZ
MÓWIĆ DO SIRI
MACIEJ SKRZYPCZAK

Premiera iOS 11 już dawno za nami, zapewne więc większość z Was
zdążyła się już przesiąść na tę wersję. Znajdziemy w niej wiele mniejszych
i większych usprawnień. Jedno z nich dotyczy na przykład Siri.

Choć jabłkowa asystentka głosowa nadal nie rozmawia w naszym języku, sporo
osób (w tym ja) i tak z niej korzysta. Sęk w tym, że są sytuacje, gdy chcielibyśmy
o coś ją zapytać, ale nie bardzo możemy, na przykład w bibliotece. iOS 11 rozwiązuje ten problem i umożliwia wydawanie poleceń Siri dzięki ich wpisaniu.
W tym celu udajemy się do aplikacji Ustawienia, przechodzimy do Ogólnych,
następnie Dostępności, a tam odszukujemy Siri.
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Znajduje się tam przełącznik, który uruchomi wspomnianą funkcję – Napisz
do Siri. Po jego aktywowaniu, gdy uruchomimy Siri przyciskiem Home (bądź
inną metodą w zależności do tego, jakiego iPhone’a posiadamy), pojawi się
ekran do wpisywania komend dla naszej asystentki. Klawiatura do tego zadania przełączy się na język angielski bez możliwości wybrania wersji polskiej, nie
uda się nam więc na przykład wysłać w ten sposób do kogoś SMS-a po polsku.
Oczywiście polecenia do Siri wydajemy tak samo, po prostu, zamiast mówić,
będziemy je teraz wpisywać.

Na koniec wypadałoby jeszcze nadmienić o zaletach i ograniczeniach tej
metody. Zaletą jest oczywiście możliwość korzystania z Siri w miejscach, gdzie
nie można zbyt głośno mówić. Poza tym wpisanie tekstu powinno zwiększyć
poziom zrozumienia poleceń, co w przypadku wydawania komend głosowych nie zawsze jest takie łatwe. Jeśli chodzi o wady, to należy pamiętać, że
od tej pory wywołanie Siri przyciskiem za każdym razem uruchomi tryb pisania. By wrócić do standardowej metody, musimy dezaktywować przełącznik
w Ustawieniach. Z drugiej strony nie musi to być zbyt znacząca wada, gdyż
nawet z poziomu wpisywanych komend możemy uruchomić dyktowanie. Poza
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tym nadal będzie działać głosowe wywołanie asystentki poprzez „Hey Siri”.
Oczywiście pod warunkiem, że macie tę funkcję włączoną.

Otwieranie linków w nowej zakładce
Kiedy przeglądacie jakąś stronę internetową, zdarza się, że znajdziecie odnośnik
do innej strony. Co, jeśli nie chcecie zamknąć tej pierwszej? Oczywiście otwieramy tę drugą jako osobną zakładkę. W iUrządzeniach odbywa się to normalnie
przez przytrzymanie linku i wybranie z menu opcji Otwórz w nowej karcie.
Istnieje jednak szybszy sposób na osiągnięcie tego samego celu.
Wystarczy, że dany link dotkniecie dwoma palcami.
W zależności od ustawień Safari zostaniemy przeniesieni do tej zakładki lub
otworzy się ona w tle. Co najważniejsze, trik ten działa zarówno na iPadzie,
jak i iPhonie, choć z wiadomych przyczyn jest to wygodniejsze na większym
z iUrządzeń.
Na iPadzie link można dodatkowo otworzyć w trybie dzielonego okna – Split
View. Jest na to kilka sposobów:
1. Jeśli już mamy otwarty ten link w osobnej zakładce, to możemy dotknąć
zakładkę i przenieść ją na któryś z boków iPada.
2. Jeśli dopiero chcemy otworzyć link w tym trybie, to należy go przytrzymać
i w menu wybrać opcję Otwórz w Split View.
3. Szybszy wariant do tego powyższego polega na przytrzymaniu linku przez
chwilę i przeciągnięcie go na któryś z boków iPada.

mcskrzypczak
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EDC
NAPOLEON BRYL

Każdy z nas ma zestaw przedmiotów, bez których nie wychodzi z domu. Klucze, portfel,
telefon, zegarek itp. Każdy ma swoje EDC. EDC, czyli z angielskiego Every Day Carry, zostało
ładnie przetłumaczone na polski z zachowaniem skrótu. Po polsku EDC to Ekwipunek
Dźwigany Codziennie.

Są fora, są grupy dyskusyjne na Facebooku, są też sklepy specjalizujące się w dostarczaniu
ekwipunku do codziennego noszenia. Świadomie „edecują” zazwyczaj pracownicy różnego
rodzaju służb czy osoby zainteresowane ogólnie pojętą tematyką militarną lub survivalową,
ale nie tylko.
Typowy zestaw EDC to:
1. multitool
2. scyzoryk
3. folder (czyli składany nóż)
4. latarka
5. zapalniczka
6. paracord (linka)
7. zegarek
Dalsze rozszerzenia zależą już od osoby „dźwigającej”. Często dodatkowo są to:
8. krzesiwo
9. zapałki,
10. apteczka
11. powerbank
12. taśma typu gafer
Nie wymieniam oczywistych oczywistości, jak portfel i telefon.
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Przyjrzyjmy się tradycyjnemu zestawowi ED. Punkt po punkcie.
ad 1. Podstawą tradycyjnego EDC jest Mutiltool. Dla niewtajemniczonych jest to taki większy scyzoryk. Jedną z popularniejszych marek jest Leatherman, a wybór modelu zależy od
tego, jakiego rodzaju narzędzia są nam najczęściej potrzebne. Modele dostępne są różnorodne, od małych, superlekkich, po narzędzia do ciężkiej roboty jak Surge.
Wszystkim znany z produkcji scyzoryków Victorinox również ma w swojej ofercie

Multitoole. Oczywiście narzędzi typu multitool na rynku jest wiele więcej. Prym jakościowy
wiodą jednak Leatherman i Victorinox.
ad 2. Równocześnie lub zastępczo w EDC pojawia się scyzoryk. Tutaj wybór modeli
Victorinoksa czy Wengera jest ogromny. Wśród popularnych Vicków każdy znajdzie coś dla
siebie. Mnie ostatnio służy Spartan.
ad 3. Folder, czyli nóż składany – na ten temat można napisać osobny artykuł. Od tradycyjnych Opineli, przez wymyślne kształtem CRKT, Cold Steel, po noże wykonywane na zamówienie. Folder jest niezbędny wszędzie tam, gdzie ostrze scyzoryka okaże się za małe.
ad 4. Latarka. Tutaj czytelnicy iMagazine na pewno znajdą coś dla siebie. Od latarek ładowanych z USB, po smartczołówki programowane z iPhone’a. Do EDC, szczególnie miejskiego,
sprawdza się idealnie mały Olight i3E. Lubiący ładne gadżety znajdą też coś dla siebie, na
przykład wersję z tytanu.
ad 5. Zapalniczka. Pełna dowolność, od zwykłych jednorazówek z kiosku, po kolekcjonerskie
modele Zippo.
ad 6. Paracord, czyli linka spadochronowa. Kawałek mocnego sznurka zawsze się może przydać. Najczęściej jest noszony w formie plecionej bransoletki lub breloka do kluczy.
ad 7. Zegarek. Wśród „edecowiczów” najczęściej spotyka się różne modele Casio G-Shock.
Tradycjonaliści mówią, że smartwatche się nie sprawdzają, bo za często je trzeba ładować
i zwykle są zbyt delikatne.
Punkty dodatkowe, od 9 do 12, są chyba tak oczywiste, że nie będę ich rozwijał. Może poza
numerem 10 – apteczką. Najczęściej w EDC pojawiają się wariacje wyposażenia apteczki
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DIN 13164, czyli apteczki samochodowej. Tylko oprócz noszenia przy sobie apteczki dobrze
byłoby znać podstawy pierwszej pomocy i umieć korzystać z jej zawartości.
Jak już zbierzemy swój zestaw EDC, to trzeba go w czymś nosić, żeby w razie potrzeby
szybko się do niego dostać. W kieszeniach raczej nam się wszystko nie zmieści. Najlepiej
sprawdzają się nerki lub tak zwane organizery taktyczne. Mniejsze, większe, z przegródkami, gumkami, zaczepami, najczęściej kompatybilne z wojskowym systemem mocowania MOLLE. Wybór jest bardzo duży, łatwo też znaleźć coś dopasowanego pod konkretne
potrzeby, na przykład w Baribal Poland. Mam dwa organizery Baribala i jestem z nich bardzo zadowolony. W połączeniu z torbą, plecakiem LowePro z serii ProTactic sprawdzają się
świetnie na moją wersję EDC, która trochę odbiega od klasycznej.
Moja lista EDC jest uzależniona od różnych warunków, ale podstawa wygląda tak:
1. Scyzoryk Victorinox Spartan
2. Victorinox SwissCard
3. Latarka Olight i3E
4. Kabel Lightning-USB
5. przejściowka Lightning-karta SD
6. przejściówka Lightning-HDMI
7. przejściówka Lightning-USB
8. przejściówka TB-Eth
9. przejściówka TB-VGA
10. kablel Eth 0,3m
11. kabel micro USB-USB
12. powerbank
13. ładowarka USB
14. pendrive 32 GB
15. notes + długopis
To jest mój zestaw minimum. Na co dzień noszony w organizerze Baribal Poland z małymi
modyfikacjami. Czasem zmniejszam powyższy zestaw, czasem powiększam. Pomijam w tym
zestawieniu iPada, iPhone’a, MBP i aparat fotograficzny. Zastanawiam się nad multitoolem,
ale do większości moich potrzeb wystarcza scyzoryk. A co Wy „edecujecie”?

napoleonbryl
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BACK TO THE JOBS
KINGA OCHENDOWSKA

Po śmierci Steve’a Jobsa Apple musiało udowodnić światu, że potrafi stać na własnych nogach.

Ostatnia konferencja Apple zainteresowała mnie nie dlatego, że zaprezentowano na niej prawdziwe i długo oczekiwane nowości, ale dlatego, że na scenę powrócił Steve Jobs.
Po śmierci Steve’a w październiku 2011 roku Apple musiało przyjąć dość kontrowersyjną strategię polegającą na odcięciu wizerunku firmy od charyzmatycznej postaci Jobsa. Spotkało się to
z aprobatą ze strony udziałowców i rynku oraz z potępieniem ze strony fanatycznych wyznawców marki, którzy oczekiwali zbudowania ołtarza i postawienia pomników legendarnego CEO.
Apple jednak musiało zachować spokój i zimną krew oraz wprowadzić okres karencji. Nie mogli
podpierać się postacią Jobsa, znaczyłoby to bowiem, że jako firma nie mają żadnej własnej wartości poza zdolnością Steve’a do zakrzywiania rzeczywistości. Celebrowali więc jego pamięć spokojnie i po cichu, tak, by nie można im było zarzucić całkowitej obojętności, a jednocześnie na
tyle niezauważalnie, żeby inwestorzy i akcjonariusze nabrali przekonania, że brak Jobsa nie spowoduje upadku kolosa na glinianych nogach.
Na dotychczasowych konferencjach przeznaczonych do prezentacji nowych produktów, prezenterzy unikali jak ognia kopiowania kultowych wystąpień Steve’a, wykonywania podobnych
gestów czy używania takich samych sformułowań. Nie ma w tym żadnej tajemnicy – wszyscy
wiemy, że taka próba skończyłaby się natychmiastową porażką w oczach użytkowników sprzętu
z nadgryzionym jabłuszkiem. Aż w końcu, po wielu latach, kiedy nastąpił czas, by zaprezentować
prawdziwe nowości, Apple odważyło się wrócić do korzeni, postawić Jobsa na scenie i poprowadzić prezentację tak, jak Steve miał to w zwyczaju. We mnie wzbudziło to wiele emocji, ale
nie do końca takich, jakich się spodziewałam. I jasno to udowadnia, że Apple dokonało doskonałego strategicznego cięcia, precyzyjnej operacji na swoim wizerunku. Steve już im nie zagraża
– ani w oczach rynku, ani w oczach inwestorów. Jego wizerunek zbladł też w oczach użytkowników i ewoluował w kierunku nostalgicznego wspomnienia, które z czasem również zniknie
z przestrzeni publicznej. Może się to wydawać kontrowersyjnym stwierdzeniem, ale mam na
to drobne dowody. Kiedyś marka Apple była związania nierozerwalnie z dwoma nazwiskami:
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Steve’a Jobsa i Steve’a Wozniaka. Kiedy wiele lat temu WOZ opuścił firmę, jego nazwisko z czasem odpłynęło w przestrzeń niepamięci, pozostawiając Steve’a, jako założyciela i twórcę pierwszego komputera Apple. Wszyscy jednak wiemy, że Jobs był raczej siłą kreatywną, strategiem
i marketerem, nie zaś inżynierem, który po nocy lutował podzespoły do płyty. Po jakimś czasie
nazwisko Wozniaka zniknęło ze świadomości zwykłych użytkowników i o ile kojarzą oni jeszcze
Jobsa, to pytanie o drugiego Steve’a wzbudza w nich niedowierzanie i zdumienie. Steve Wozniak?
Nigdy nie słyszałem! To samo obserwuję teraz, w przypadku nowych użytkowników marki Apple.
Userów nie porywa już niezwykła filozofia, tylko codzienna użyteczność przedmiotu albo jego
popularność. Coraz częściej trafiają się momenty, w których imię Steve Jobs nic nie mówi osobie,
z którą rozmawiamy. Nie zauważycie tego jeszcze w środowiskach wielbicieli produktów z nadgryzionym jabłkiem, ale wśród zwykłych użytkowników… cóż. Spróbujcie kiedyś.
Wracając jednak do prezentacji, która odbyła się po raz pierwszy w Steve Jobs Theatre. Scena
imienia Steve’a Jobsa – miłe. Ze zrozumiałych względów, podkreślających wprowadzenie poważnych nowości, konferencję otworzył sam Steve, przemawiając do zebranych z nagrania. Ładne
i dobrze przemyślane. Spodziewałabym się bardziej żywiołowej reakcji publiczności, ale… sama
też nie zareagowałam wyjątkowo żywiołowo. Oczekiwałabym uczucia zaskoczenia i tego elektrycznego doznania na plecach, które tak często towarzyszyło jego wystąpieniom. A jednak nie,
nic z tych rzeczy. Pojawiła się nostalgia i poczucie braku czegoś, jakiegoś niedosytu, którego nie
wypełniły nawet zaprezentowane produkty. Nie mówię tu, że produkty były niewystarczająco
dobre, bo są świetne i Apple bezbłędnie dobrało strategię prezentacji do kalibru nowości – najwyższego w erze po Stevie Jobsie. I nie pomogło nawet „one more thing”, którego się po prostu
spodziewałam, jako naturalnej kolejności rzeczy. Gdzieś w głowie pojawiła mi się pełna aprobaty
myśl, ale znów pozbawiona elektryzujących emocji. Tak, owszem. Fajne sprzęty, dobry iOS, właściwy kierunek rozwoju. Żadnego niecierpliwego oczekiwania na ceny i datę rozpoczęcia sprzedaży. Żadnej potrzeby oczekiwania na możliwość złożenia zamówienia. Żadnego rozważania,
kiedy i gdzie mogę wziąć je do ręki. Wiem, że może to brzmieć dziwnie, bo zmian jest naprawdę
dużo i w końcu byłoby co testować, ale… No właśnie. Fajne, ale nie kupuję.
Jeśli kiedykolwiek byliście wielkimi fanami jakiejś marki, to zrozumiecie moją konsternację.
Używam produktów Apple od tak dawna, że prawie nie pamiętam używania innych sprzętów. Do
pewnego momentu znałam konfigurację każdego komputera wypuszczonego przez Apple, każda
nowość budziła zainteresowanie i kusiła, by dotknąć jej i przetestować możliwości. Nagle, kiedy
Apple wprowadza zupełnie nowy produkt w postaci iPhone’a X i setki nowości systemowych, mój
wewnętrzny geek przeciąga się, ziewa i informuje, że tym razem mówi pass i poczeka na następną
generację. Dziwne i niespodziewane uczucie.
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Apple zrobiło wszystko tak, jak trzeba. Odczekało i udowodniło, że nie potrzebuje Jobsa, by
utrzymać pozycję największej komputerowej firmy na rynku. Pokazało, że nadal jest liderem,
który kreuje trendy i za którym grzecznie podążają inne firmy. Zaprezentowało produkty,
które po raz kolejny wyznaczą trendy rozwoju mobilnych urządzeń osobistych na kolejne
lata. I w końcu postawiło na scenie największą postać w historii komputerów – Steve’a Jobsa
– dokładnie tak, jak powinni to zrobić i w idealnym czasie. Kuriozalnie, pomimo tego wszystkiego, prezentacja nie mogła mieć w sobie mniej magii, emocji i marketingowego boom.
Nie wiem, moi drodzy. Może to tylko ja, może Wy mieliście inne odczucia, oglądając wrześniową
konferencję Apple. Może to nie realna zmiana, tylko fakt, że rynek technologii do takiego stopnia zintegrował się z naszym codziennym życiem, że trudniej niż kiedyś wywołać dreszcze
emocji na plecach użytkownika. Może to czynnik wieku, bo nowości dopasowują się bardziej
do najmłodszych i młodych użytkowników smartfonów. Możliwe, że w pewnym momencie
potrzeby zostają zaspokojone, jak po dobrym obiedzie i ponieważ nie odczuwa się głodu, to
nie reaguje się ślinotokiem na barwne opisy posiłków. Nie wiem i trudno mi to określić, jako że
wypowiadać się mogę tylko ze swojej perspektywy i opierając się na własnych ograniczonych
obserwacjach. Obecnie nie sprawia mi żadnej różnicy, czy telefon odczytuje mój odcisk palca,
czy twarz. Nie pociąga mnie szkło – więcej powierzchni do tłuczenia, a potłuczonych telefonów
widziałam ostatnio sporo. Rozszerzona rzeczywistość to fajna zabawka, na którą trzeba mieć
czas, a tego mi brakuje, bo za bardzo absorbuje mnie rzeczywistość za oknem. Jest też jeszcze jeden czynnik, który sprawia, że znika magia nowoczesnych technologii. Jest nim złudzenie
powszechności. Jeśli na co dzień poruszacie się w zorientowanych technologicznie kręgach,
możecie ulegać złudzeniu, że technologia jest tak naturalna, jak poranna kaszka z mlekiem. Jeśli
jednak wyjdziecie poza geekosferę, te niezwykłe możliwości naszych osobistych gadżetów są
nie tylko ignorowane, ale zazwyczaj po prostu nieznane. O ile pionierskie organizacje implementują nowości rynkowe, o tyle reszta pozostaje w erze kartki i ołówka, a tabelki rysuje w Excelu
nie dlatego, że korzysta z funkcji arkusza kalkulacyjnego, tylko dlatego, że fajnie wyglądają.
Sprawdziłam. Wiedza, że można inaczej i jednoczesny brak możliwości wykorzystania tej wiedzy jest po prostu irytująca i wprowadza niepotrzebną frustrację w życiu codziennym. Co z tego,
skoro świat nie chce wiedzieć?
Przyjemna była ta ostatnia konferencja Apple. Taka, jak być powinna. Z Jobsem na scenie.
Smutna była ta ostatnia konferencja Apple i czegoś w niej brakowało.
Oba stwierdzenia są tak samo prawdziwe.
Wybierzcie to, które bardziej Wam pasuje.
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MIMI
KINGA OCHENDOWSKA

K

Czasem lepiej nie wiedzieć.

Kilka miesięcy temu w czasie niedzielnego obiadu pewna młoda kobieta
zapytała mnie, czy wiem, co to są „mimi”. W moim mózgu zapłonęło jasno
i zgasło kilka neuronów. Algorytm weryfikujący zwrócił wartość negatywną,
odpowiedziałam więc spokojnie, że nie wiem. W odpowiedzi usłyszałam, że
to nic takiego, bo starsze pokolenie nie zawsze nadąża za nowinkami internetowymi. A te „mimi” to są takie śmieszne internetowe obrazki, na przykład
z kotkami. Skinęłam głową i pozwoliłam młodej kobiecie kontynuować, bo
inteligentny dorosły powstrzymuje się czasem od wyrażania swoich opinii,
zwłaszcza w czasie obiadu. Niestrawność nie należy do przyjemnych dolegliwości. Mimo to przez kilka miesięcy temat „mimi” powracał w mojej głowie
i domagał się opracowania. Chciałam to zrobić profesjonalnie, ale w końcu
porzuciłam ten pomysł na rzecz zwykłego, codziennego podejścia. Mojego
codziennego podejścia. Podejścia kogoś, kto urodził się razem z komputerami osobistymi i dorastał razem z nimi. Z komputerami i internetem.
Pierwszą myślą, która przyszła mi do głowy było: „Rany, Ci młodzi ludzie tak
niewiele o nas wiedzą!”. Potem zaś nastąpiły rozważania nad niezrozumiałym
relatywizmem faktów oczywistych.
Po pierwsze, jeśli już trzymamy się semantyki – „mim”, nie „mimi”. Nazwa
stworzona została przez analogię do „gene” (gen), oznacza najmniejszą
jednostkę informacji kulturowej i pojawiła się po raz pierwszy w książce
„Samolubny gen” autorstwa Richarda Dawkinsa. Podobnie jak gen jest jednostką przekazywania informacji biologicznej, tak mem jest jednostką przekazywania informacji kulturowej. Nauka zajmująca się memami to z kolei
memetyka. Mem charakteryzuje się umiejętnością replikowania w zarażo-
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nych nim jednostkach oraz, co dużo istotniejsze, posiada zdolność mutacji. Raz uwolniony mem, wędrując od osobnika do osobnika, samoczynnie
rozmnaża się i mutuje, podobnie do tego, jak czynią to wirusy. Jeśli chcecie
zapoznać się z dokładną teorią memetyki i dowiedzieć się, czemu jest ona
tak istotna w rozwoju społecznym i kulturowym, to polecam Wam książkę
Richarda Brodiego „Wirus umysłu”.
Po drugie, jeśli zaprzęgniemy do pracy matematyczną teorię zbiorów, to
owszem – mem intenetowy jest podzbiorem w zbiorze memów, ale nie
można stawiać pomiędzy nimi znaku równości. Przez zwykłą analogię
– każda bułka należy do zbioru pieczywa, ale nie każde pieczywo jest bułką.
Po trzecie i może najważniejsze: drogie dzieci. To nasze pokolenie stworzyło internet. Wasze przekonanie, że wyłącznie młodzi ludzie orientują się
w cyfrowym świecie, jest zgoła nieprawdziwe. To nie wasze pokolenie stworzyło pierwsze połączenie sieciowe, pierwszą stronę internetową i pierwszy komunikator. To nasza potrzeba wykreowania przestrzeni, w której
każdy będzie miał prawo do wyrażania swojej opinii, dzielenia się wiedzą
i doświadczeniem sprawiła, że macie teraz swojego Facebooka i infantylne
obrazki z kotkami. Jedyną różnicą pomiędzy Waszymi mimi a rysunkami
naskalnymi jest to, że rysunki naskalne pozostaną, a mimi znikną w chwili,
kiedy wyłączą prąd. Zastanówcie się więc, co ma większą wartość – ulotny
i nietrwały świat stworzony z bitów i bajtów, czy też realna wiedza, poparta
godzinami pracy i doświadczeniem ludzi, którzy spędzili lata na badaniu
zależności i procesów, które Wy, w Waszej młodzieńczej zapalczywości,
życzycie sobie ignorować. To, co dostrzegacie na powierzchni, Wasze media
społecznościowe i płaczliwe wpisy na Tumblerze, to zwykły ekwiwalent
żalenia się kumplowi w czasie wzbogaconego nielegalnie nabytym alkoholem ogniska.

To, co dostrzegacie na powierzchni, Wasze media społecznościowe
i płaczliwe wpisy na Tumblerze, to zwykły ekwiwalent żalenia się kumplowi
w czasie wzbogaconego nielegalnie nabytym alkoholem ogniska.
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Tak było za naszych czasów. Zamiast wklepywać łzy w klawiaturę, dzwoniło
się do znajomych, kupowało flaszkę w sklepie, w którym nikt nie pytał o wiek
i zaszywało z nią gdzieś, gdzie nikt nie przeszkadzał w swobodnej wymianie lekko zakropionych myśli. Plusem tego rozwiązania był fakt, że o ewentualnym upokorzeniu wiedziała grupka bliskich kumpli, a nie cały świat.
I teraz to Wy mówicie nam, że nie nadążamy. Nadążamy, tylko nie ekscytują
nas płytkie i quasi-filozoficzne obrazki, które nic nie wnoszą. Czasem nas
bawią, czasem śmieszą, ale nie porywają – bo jesteśmy dorośli. Przeżyliśmy
już naszą falę i nasz bunt. Ale jest jedna rzecz, która różni nasze pokolenie
od Waszego. My mieliśmy świadomość, że nasi rodzice posiadają wiedzę,
której my nie mamy. Czasem myśleliśmy, że nas nie rozumieją, czasem uważaliśmy, że nas nie słuchają, ale wiedzieliśmy, że żyją na tym świecie nieco
dłużej niż my i wiedzą ociupinkę więcej. Wy wolicie czerpać wiedzę od koleżanek, które znają się na życiu mniej więcej tak samo, jak Wy i z obszarów
internetu, w których poziom emoizmu jest wyznacznikiem pozycji w strukturach społecznych. I czasem zastanawiam się, czy właśnie w taki sposób
wyginęły starożytne cywilizacje. Nie dlatego, że zostały wyrżnięte rękami
najeźdźców, ale dlatego, że kolejne pokolenia postanowiły zignorować wiedzę i doświadczenie starszyzny. Zapewne zainteresowałoby to całą rzeszę
filozofów, socjologów i kulturoznawców, którzy z upodobaniem rozwodziliby
się nad powracającą erą turpizmu. Ja mam z tym niejaką trudność, bo zdaję
sobie sprawę, że z internetem młodych nie wygrasz. Przyjdą jeszcze czasy,
kiedy jedyna wiedza, konieczna do poruszania się w życiu, będzie pochodziła z Facebooka, Youtube’a i obrazków w internecie. Dostaliście do rąk
narzędzie, które stworzyliśmy i wykreowaliśmy. Narzędzie, którego nie wykorzystujecie nawet w drobnym ułamku procenta. Nie dlatego, że nie wiecie,
że można, tylko dlatego, że świadomie podejmujecie decyzję o ignorowaniu
istnienia informacji, które są dla Was niewygodne.
Cóż, chcieliśmy dobrze. Wyobrażaliśmy sobie internet jako niekończące się
źródło wiedzy, interakcji i inspiracji. Chcieliśmy dobrze, a wyszło… jak zwykle.
Mimi. Mimimi.
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MULTIPLIKACJA
KRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ

Przed konferencją Apple wiedzieliśmy już niemal wszystko. Ba, wiedzieliśmy nawet przed
największym w historii firmy wyciekiem wersji Golden Master iOS 11, którą deweloperzy
zainstalowali ostatecznie dopiero w dniu konferencji. I to na długo przed nim. „Wszystko” nie
oznacza jednak parametrów, kształtów czy kolorów. Oznacza wizję, a ta w umyśle Tima Cooka
jest stała od lat i nazywa się: multiplikacją – zysków – a nie pikseli.
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Przed konferencją Apple wiedzieliśmy już niemal wszystko. Ba, wiedzieliśmy nawet
przed największym w historii firmy wyciekiem wersji Golden Master iOS 11, którą
deweloperzy zainstalowali ostatecznie dopiero w dniu konferencji. I to na długo
przed nim. „Wszystko” nie oznacza jednak parametrów, kształtów czy kolorów.
Oznacza wizję, a ta w umyśle Tima Cooka jest stała od lat i nazywa się: multiplikacją
– zysków – a nie pikseli.

Wizja
Tim uratował firmę z niemałego bagna. W roku 1998 był w stanie upłynnić kilka-

set tysięcy zalegających w magazynach Macintoshy i jeszcze na tym zarobić. Obok
Ive’a i Shillera był okiem w głowie Steve’a Jobsa. Jego wiernym przyjacielem, który pozostał przy założycielu Apple do samego końca. Jobsa wspomniano podczas inauguracji
audytorium jego imienia na terenie nowego kampusu Apple Park, który – jak słusznie
zauważa Marcin Makowski – Apple na wejściu nazywa: „najbardziej innowacyjną przestrzenią konferencyjną na świecie”, a tak naprawdę wygląda ona jak „minimalistyczne
mauzoleum” Steve’a. Był to najbardziej szczery moment wtorkowej prezentacji. Widać
było niesamowite wzruszenie Cooka. Wiarę w to, że kontynuuje misję poprzednika.

Tim z pewnością tego pragnie. Podziwiam to, lecz, jak zauważał już sam Jobs (co
odnajdujemy u wszystkich biografów), największym zamiłowaniem Tim obdarza
liczby. Ich zestawianie, analizowanie i osiąganie spektakularnych wyników dzięki
umiejętności dostrzegania tych niuansów, których inni nie widzą. Z otwartym na
minimalizm sercem i skoncentrowanym na celach inwestorów umysłem Cook w ciągu
ostatnich pięciu lat dokonał naprawdę niesamowitych rzeczy. Apple nigdy nie było
w tak dobrej sytuacji finansowej – żadna firma na świecie nie była. Spójrzmy na
Apple Watch: kiedy wszyscy powoli wycofują się powoli z rynku smartwatchy, Apple
staje się największym, globalnym producentem zegarków w historii. I to nie w ciągu
dekady czy dwóch, ale w ciągu kilku lat. Nie smartnosideł, a zegarków w ogóle.
Oczywiście, zawdzięczamy to pracy setek utalentowanych osób, ale także perfekcyjnej strategii marketingowej, która u Apple podlega w całości zasadzie: duże emocje,
podawane w małych dawkach, z których każda kolejna nie oddziałuje bez wpływu
i detonacji poprzedniej.

Produkty
Redakcyjni koledzy opisali bardzo dokładnie funkcje wszystkich produktów, które
Apple zaprezentowało ze sceny Steve Jobs Theatre. Spójrzmy na nie oczami firmy.

194

/ FELIETONY / Multiplikacja

Przecieki dotyczące nowego iPhone’a? Oczywiście, przecież inwestorom ciepłe
słówka i zapewnienia o sukcesie kolejnej generacji nie wystarczą. Ładowanie
indukcyjne?
– Wait, Tim, nie jesteśmy gotowi! Spójrz, produkt w rozsypce, technologia nie
działa!
– Spokojnie panowie. Dajemy im QI, pokazujemy logotyp IKEA, a żeby działało
szybkie ładowanie i tak będą musieli kupić ładowarkę USB-C czy MacBooka
i przewód, albo jeszcze dodatkowo przejściówkę. Za rok damy im w zestawie,
gdy AirPower będzie już na rynku. Podbijemy w nim prędkość ładowania jeszcze bardziej.
Idziemy dalej. Bateria. Apple nie chciało zwiększać wymiarów bryły iPhone’a.
Trochę więc nawet udało się ją odchudzić, a szkło pomimo tego zastosować.
Koszt? Bateria. Mniejsza niż w modelach z poprzedniego roku. Ból? Pozornie,
bo podzespoły zastosowane w smartfonach Apple z roku na rok są coraz bardziej energooszczędne. Do tego dochodzi – po raz pierwszy w historii – własny chip GPU produkcji Apple, ze szlochem Imagination Technologies w tle.
Wielu więc pomarudzi, ale wielu też znajdzie się takich, którzy przypomną slogany Steve’a o tym, że parametry nie mają znaczenia. Inni zaczną im wtórować,
bo przecież „Jobs powiedział!”. Tutaj zyska rynek producentów powerbanków
i szkieł. Szklany iPhone w Polsce będzie podwójnie szklany, ponieważ po prostu
nie stać nas na zakup nowego smartfona, gdy poprzedni się zbije. A Apple Care
nie mamy nad Wisłą. O kredytach branych przez niektórych na nowy gadżet już
nie wspomnę, bo szkoda mi nerwów.
Redaktorzy światowych mediów na przemian szydzą z gadającej kupy, którą
dzięki zastosowanym w iPhone X technologiom będzie mogła stać się nasza
twarz oraz nowych pasków dla Apple Watchy. I niech szydzą. Apple odpowiada
na potrzeby klienta tu i teraz, a kto spośród nastolatków nie pokocha animoji?
Apple Watch nie stał się może produktem modowym, ale frajda z personalizacji jego kolorystyki w zależności od stroju jest niezaprzeczalna. Znowu: emocje. Pamiętacie? Podawane w małych dawkach, kolekcje limitowane na sezon
wiosenno-letni i jesienno-zimowy, z których każda kolejna nie oddziałuje bez
poprzedniej. Aby skorzystać z super ładowarki AirPower w 2018 roku, będziecie
potrzebowali najnowszego modelu nosidła.

195

/ FELIETONY / Multiplikacja

Jak już jesteśmy przy ładowarce… Ładnie wyglądała na prezentacji, prawda?
Najnowszy iPhone, słuchawki AirPods – faktycznie magiczne – czego nie sposób
Apple odmówić oraz Apple Watch 3 to koszt około dziesięciu tysięcy złotych
(zakładając cenę przystawki na poziomie 599–749 złotych). A niższa raczej nie
będzie. I co? Drogo? Ma być drogo – albo to zaakceptujemy, ucząc się odmawiać
sobie tego, co zbędne, albo nie. Apple nikogo nie oszukuje. Firma, jak każda,
musi zarabiać, a jeśli konsumenci nie potrafią identyfikować własnych potrzeb,
to należy im powiedzieć, jakie one są. Znowu: „Powiedział Steve”. Brutalne, ale
prawdziwe. Apple pozostawiło zresztą w ofercie modele: SE, 6S i poprzednią
generację iPhone’a.

Steve
Jak co roku w wielu głowach rezonuje pytanie: jakie byłoby Apple, gdyby Steve
żył? Takie samo jak dziś. Nadal zmieniałoby świat, podając to, co już znane,
w uczłowieczonej formie, która kosztuje, ale swój koszt perfekcyjnie zaciera,
roztaczając dookoła pole zniekształcania rzeczywistości. Być może byłoby więcej potknięć. Byłyby bardziej spektakularne, jak sposób obycia scenicznego
Steve’a względem stoicyzmu, który prezentuje Cook.
Jedno jest pewne. Apple nie będzie rozdawać produktów za darmo w imię misji
minimalizmu i zmiany świata. Ba, nawet wdrożenie minimalizmu w swoje życie
kosztuje. I to sporo. Zmiana diety na zdrową to wyższy koszt. Zmiana mieszkania
na przestronniejsze to konieczność przemyślenia najdrobniejszego szczegółu.
Wyzbycie się zbędnych rzeczy to czas, który trzeba poświęcić na ich analizę. Czas,
który kosztuje. Sporo kosztuje.
Czego możemy nauczyć się od Apple? Sztuki obserwacji rynków, trendów i pragnień setek milionów osób. Kompleksów i wewnętrznych wojen, które konsumpcjonizm pozornie zażegnuje, proponując nam błyskotki. W końcu obserwacji
samych siebie, której nam tak bardzo brakuje. A może jednak po prostu wybierzemy PIN i zielony? O przepraszam, Apple Pay, moment… Nad Wisłę nie zawitało.
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iPOD WATCH EDITION

KRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ

Jesienna prezentacja produktowa Apple to nie tylko jubileuszowa błyskotka w postaci
iPhone'a X, tona nowych gadżetów czy dopracowanych, starych i znanych technologii. To także
nowy iPod. I akurat w tym przypadku tak wyczekiwana przez wszystkich – radykalna zmiana
formy urządzenia, nastąpiła. Nie napisał o tym prawie nikt. Świecie! Mamy nowego iPoda.
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Cyfrowa reinkarnacja
27 lipca 2017 roku Apple definitywnie uśmierciło starą linię iPodów Nano

i Shuffle. Najbardziej płaczę po tym ostatnim – to moje pierwsze, nadgryzione,
niesamowicie wdzięczne urządzenie, jeśli idzie o formę. Zrewolucjonizowało
bieganie z muzyką. Swoją praktycznością i rozmiarem nie miało sobie równych.
O jakości i sile brzmienia nie wspominając. W ofercie giganta z Cupertino pozostał
co prawda iPod Touch, ale jego koniec jest według mnie przesądzony.
Rynek zapłakał, Norbert, szlochając, uśmiechnął się pod nosem, bo zaiste wartość jego kolekcji znacząco wzrosła (tak jak i mojej, o stokroć mniejszej, ale jednak). Tydzień później rynek już o iPodzie nie pamiętał. Ba, nie pamiętał przecież
od ładnych paru lat. iPhone i streaming zepchnęły przełomowy odtwarzacz
Steve'a Jobsa daleko w cień gamy produktów Apple. iPod nie był już cool. Był
ograniczony, a z wyjątkiem modelu Touch także okaleczony, ponieważ nie sposób
wgrać na stare modele utworów, albumów czy playlist z serwisu Apple Music.
W międzyczasie Apple wprowadziło na rynek swoją usługę streamingową
– Apple Music. Potem swoje nosidło. Bez większego rozgłosu pozwoliło wgrywać na nie muzykę. Cały proces był toporny i trwał wieki, a 8 GB pamięci nie było
w stanie pomieścić zbyt wielu utworów. Z drugiej strony pamiętam czasy iPodów
Shuffle o pojemności 1 GB. Wystarczało spokojnie. Apetyt rośnie jednak, jak wiadomo, w miarę słuchania. Żadne działanie Apple nie jest przypadkowe.
W ubiegłym roku portfolio firmy uzupełniono
o pierwszy brakujący element: bezprzewodowe,
magiczne słuchawki AirPods. Podczas tegorocznej
konferencji WWDC zaprezentowano drugi z nich:
system watchOS 4, który posiada całkowicie przemodelowaną aplikację Muzyka i pozwala na synchronizację kilku playlist z serwisu Apple Music. Poprawiono
także szybkość i stabilność transmisji danych.
Obecnie, po powrocie spod prysznica, cała playlista
zawierająca około 200 utworów jest już przeniesiona
do pamięci Apple Watcha i gotowa do odtworzenia bez udziału iPhone'a, oczywiście, gdy sparujemy
z nadgryzionym nosidłem słuchawki Bluetooth, a naj-

Pozwoli to wielu młodym
osobom obcować
z muzyką, odkrywać jej
cudne działanie w trakcie
dnia codziennego
i choćby z tego
powodu – forma nie ma
znaczenia.
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lepiej takie z procesorem W1 (AirPods, BeatsX, Powerbeats 3, Beats Solo 3 lub
Beats Studio 3).
Tej jesieni Apple odsłoniło ostatnią kartę: Apple Watch Series 3.

Intymność
Series 3 to przede wszystkim uniezależnienie nosidła od iPhone'a. Tym samym
to 40 milionów utworów na naszym nadgarstku, które mogą być streamowane
w czasie rzeczywistym, gdy telefon leży daleko od nas. Wszystko dzięki wbudowanemu modułowi LTE (na razie poczekamy na to nad Wisłą). Przypomnę, że
Jobs w 2001 roku, gdy rewolucjonizował branżę muzyczną, robił to za pomocą
1000 piosenek, zamkniętych w kieszeni naszych jeansów. Series 3 to 16 GB wbudowanej pamięci, na której zapiszemy już dość pokaźną liczbę muzyki w trybie
offline. Czyli co, Apple robi teraz z zegarka iPoda?
Tak. Po prostu pozwala na to, aby zastąpił to urządzenie, dokładnie tak, jak
iPhone kilka lat temu. Pamiętacie najsłynniejszą prezentację Jobsa? Telefon, iPod
i przeglądarka internetowa w jednym urządzeniu – głosiła teoria złotej trójki.
Dziś Apple zabija iPoda, ponieważ od dawna nie było dla niego miejsca, a my
– konsumenci staliśmy się wygodni i chcemy nosić przy sobie jedno urządzenie.
Maksymalnie małe, maksymalnie intymne, maksymalnie – nasze. Cóż jest bardziej
prywatnego niż zegarek?
iPod Watch Edition to po prostu Apple Watch. Zegarek, który w wielu aspektach
rozszerza czy uzupełnia możliwości iPhone'a, ale w tym jednym – może go już
zastąpić. Przynajmniej na czas długiego spaceru, treningu czy podróży. To nie
tylko nowy iPod, ale i koło ratunkowe, które nosimy na ręce. Gdy iPhone się rozładuje, Series 3 pozostawi nas w kontakcie ze światem. Oczywiście, mogą się rozładować obydwa. Macie rację. Proszę nie krzyczeć. Niemniej jednak Apple pokazało
tej jesieni nowego iPoda! Cieszy mnie to z jednego powodu: pozwoli to wielu
młodym osobom obcować z muzyką, odkrywać jej cudne działanie w trakcie dnia
codziennego i choćby z tego powodu – forma nie ma znaczenia.
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DLACZEGO WYBRAŁEM
TWITTERA?

TOMASZ SZYKULSKI

Kilka dni temu miałem okazję wystąpić na konferencji w Poznaniu, gdzie opowiadałem
o łączeniu studiów za granicą, pracy i podróży. Tym jednak, co najbardziej przyciągnęło
uwagę publiczności, była część poświęcona narzędziu, które ku zaskoczeniu wielu okazało
się w tym wszystkim kluczowe i które umożliwiło mi bycie w miejscu, w którym jestem.
A jest nim właśnie Twitter.

J

Jestem pewien, że Twittera zna lub używa (w większym lub mniejszym stopniu)
niemal każda osoba czytająca ten artykuł. W większości przypadków korzystanie
z tej platformy ogranicza się jednak do zastosowań zbliżonych do czytnika RSS
czy też generatora interesujących treści, które napływają z kont obserwowanych
przez nas mediów, twórców czy osób publicznych. Nie widzę w tym nic złego, ale
uważam, że możliwości Twittera sięgają znacznie dalej, umożliwiając efektywną
promocję własnej pracy, pozyskiwanie wartościowych kontaktów i znajomości,
a nawet zdobywanie zleceń i zupełnie nowych okazji do rozwoju. O tym wszystkim opowiem w kolejnych sekcjach, zacznę natomiast od charakterystyki i zalet
platformy, które decydują o jej wyjątkowości.
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Po pierwsze – naoczność. Dzięki systemowi krótkich wpisów, które pojawiają się
na naszej osi czasu chronologicznie w czasie rzeczywistym, Twitter unika „ciężaru”
postów na Facebooku czy typowych platformach blogowych. Pozwala natomiast
na łatwe dzielenie się myślami, obserwacjami czy sytuacjami – w biegu, krótkiej
przerwie od pracy czy też interesującym miejscu, w którym się właśnie znajdujemy.
Format ten sprawdza się znakomicie do relacjonowania rzeczy, które dzieją się na
naszych oczach; świetnym przykładem są tutaj naoczne relacje osób znajdujących
się w miejscu doniosłego wydarzenia, katastrofy lub czegoś wyjątkowego – dzięki
viralowemu rozprzestrzenianiu treści za pomocą retweetów, taki „naoczny” wpis
może w ciągu kilku minut dotrzeć do milionów osób na całym świecie.
Po drugie – relacje między użytkownikami. Jedną z największych zalet Twittera
jest dla mnie egalitarność: nie mamy tutaj relacji typu twórca–fan znanych chociażby ze stron na Facebooku, które już z definicji (i od strony technicznej) tworzą
barierę w komunikacji. Mamy natomiast relację użytkownik–użytkownik, która
wnosi wysoki poziom równości w kontaktach. Dzięki temu na Twitterze możemy
często nawiązać bezpośredni kontakt z osobami, do których normalnie nie mielibyśmy dostępu – na przykład sportowcami, artystami, dziennikarzami czy politykami, którzy są tam takimi samymi użytkownikami jak my. Charakterystyka
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platformy sprawia, że nie zwracamy się do fanpage’a jakiejś osoby, a bezpośrednio do tej osoby.
Istotną kwestią w budowaniu relacji i pozyskiwaniu kontaktów na Twitterze jest fakt
istnienia dosyć licznej, polskojęzycznej społeczności. Na pierwszy rzut oka mogłoby
się wydawać, że rozsądniejszym wyborem dla twórcy pragnącego promować swoją
działalność będzie język angielski – potencjalnie dotrze on do większego grona
odbiorców. W praktyce wygląda to jednak nieco inaczej. Tweetowanie po angielsku to w wielu przypadkach jednoczesne pisanie do wszystkich, jak i do nikogo.
Innymi słowy, chociaż nasza wiadomość może zostać zrozumiana przez niemal każdego, to w praktyce nie jest ona „targetowana” do żadnej konkretnej grupy docelowej. Natomiast atrakcyjną i aktywną grupą docelową jest właśnie polskojęzyczna
społeczność – pisanie w tym języku automatycznie skieruje nasze treści do grona,
które nie tylko je zrozumie, ale również wielokrotnie pozwoli na głębszą interakcję
i potencjalne nawiązanie nowych kontaktów.
Trzecim najważniejszym aspektem charakteryzującym Twittera, który stanowi
o jego wartości, jest sposób budowania bazy kontaktów i treści pojawiających się na
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naszym timelinie. Pytaniem, które zadaję za każdym razem, gdy zaczynam tę dyskusję, jest: jaki procent osób na Twoim Facebooku pisze lub mogłoby pisać dokładnie
o tym, co Cię interesuje? Odpowiedź to zazwyczaj bardzo niska liczba. Tymczasem
ideą Twittera nie jest obserwowanie osób na podstawie samego faktu znajomości,
ale raczej faktu pisania o interesujących nas rzeczach czy też tworzeniu interesujących nas treści. Dzięki temu, przy odpowiednim rygorze i utrzymywaniu porządku
na naszym timelinie będą pojawiały się niemal wyłącznie treści zgodne z naszymi
zainteresowaniami i preferencjami. Chociaż od strony początkującego twórcy fakt
ten może sprawić, że start na Twitterze będzie powolny, a zdobycie pierwszej setki
obserwujących może potrwać tygodniami lub miesiącami, zdecydowanie warto
poświęcić ten czas i przekonać się o prawdziwym potencjale tej platformy.
A jak działa to w moim przypadku? Gdy kilka lat temu zastanawiałem się, na
jakiej internetowej platformie oprzeć moją rozwijającą się działalność fotograficzną, Twitter z całą pewnością nie był pierwszym wyborem. Próbowałem
z Facebookiem, ale nie odpowiadał mi wspomniany wcześniej układ twórca – fan
i brak możliwości efektywnej promocji mojej pracy czy pozyskiwania kontaktów.
Próbowałem skupić się na stronie www, ale bez intensywnych działań w mediach
społecznościowych, efekty nie były powalające. Na tamtym etapie stopniowo
zacząłem przekonywać się, że odpowiedzią może być Twitter; publikowanie tam
zdjęć nie oznaczało jedynie zdobycia kilkudziesięciu „lajków”, ale również potrafiło wywołać dyskusję o miejscu wykonania, parametrach, sprzęcie czy edycji.
Z upływem miesięcy i lat pokazywanie pojedynczych zdjęć przekształciło się to
w tworzenie rozbudowanych, fotograficznych relacji z moich podróży i doświadczeń, przyciągając rosnące grono odbiorców, a także tworząc pole do współpracy
z markami, prowadzenia kampanii crowdfundingowych na projekty podróżnicze
czy promowania własnych produktów.
Zdjęcia to jednak nie wszystko; zbudowanie stosunkowo obszernej bazy odbiorców dzięki aktywnej działalności na Twitterze przynosi wymierne korzyści także
w zupełnie innych aspektach dotyczących podróży, projektów czy kariery.
Przytoczę w tym miejscu kilka przykładów. Gdy po powrocie z Australii do Polski
zależało mi na znalezieniu freelancerskich zleceń w Warszawie, postanowiłem
opublikować na Twitterze prostą planszę z podstawowymi informacjami i ofertą.
Dzięki kilkudziesięciu retweetom od obserwujących mnie osób informacja ta
dotarła do tysięcy użytkowników z Warszawy i już po kilku dniach zaowocowała
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dwoma poważnymi zleceniami. Natomiast w styczniu 2017 roku viralowe rozprzestrzenianie treści na Twitterze przyniosło ogromną popularność mojej serii zdjęć
pokazu sztucznych ogni WOŚP, które w efekcie pojawiły się w mediach i zostały
obejrzane przez setki tysięcy osób. Co ciekawe, gdyby nie Twitter, z pewnością
nie moglibyście przeczytać tego artykułu – gdy kilka lat temu zaczynałem blogowanie, to właśnie na tej platformie moje teksty zauważyła ówczesna ekipa iMagazine i zaproponowała dołączenie do redakcyjnego zespołu…
Podsumowując, Twitter to wyjątkowa, choć często niedoceniania platforma.
Pomimo faktu, iż na początkowym etapie start może wydawać się trudny i czasochłonny, to warto poświęcić temu miejscu nieco więcej uwagi i konsekwentnie budować swoją bazę kontaktów. Z czasem bowiem okaże się, że będziemy
mogli uzyskać dzięki temu wymierne korzyści – nawiązując interesujące znajomości, promując naszą pracę czy też zdobywając rekomendacje dotyczące miejsc,
podróży czy produktów.

t_szykulski

204

/ FELIETONY / Zapomnij o smartfonach i tabletach – prawdziwa rewolucja...

ZAPOMNIJ O SMARTFONACH I TABLETACH

PRAWDZIWA REWOLUCJA
DZIEJE SIĘ ZUPEŁNIE GDZIE INDZIEJ

KRZYSZTOF MORAWSKI

Jako właściciel firmy tworzącej strony internetowe od zawsze fascynowałem się internetem. Moja
przygoda z nim zaczęła się już na przełomie podstawówki i liceum, kiedy to, aby „podpiąć” się
pod sieć, trzeba było używać tak archaicznych narzędzi, jak modem. Tak, internet to było „coś”.
Była to prawdziwa rewolucja i to pisana przez duże R, ale nie o internecie będzie ten artykuł.
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Widzisz, w owych czasach nie mogłem jeszcze przypuszczać, że moje szczeniackie zainteresowanie komputerami i internetem (notabene zaszczepione we mnie
przez starszego brata) może kiedykolwiek przekształcić się w „zawód”. Wiem, że
dziś może to brzmieć śmiesznie, ale w tamtych czasach pojęcia takie jak „strona
www”, „adres e-mail” czy „domena” były kompletnie obce większości polskiego
społeczeństwa. Pamiętam, jak dziś, to niecierpliwe wyczekiwanie na nowe
numery CD Action z dodatkową płytą CD, na której była nie tylko jakaś darmowa
gra, ale też (a może przede wszystkim) cała masa „e-zinów” tworzonych przez
fanów dla fanów. Ciężko mi zliczyć godziny, które spędziłem na czytaniu takich
perełek jak „Tawerna RPG”, „actionMag” czy „Strefa www”, z której to uczyłem się
pisania pierwszych linijek kodu HTML.
W czasach, gdy nie było stałego łącza internetowego, e-ziny i czasopisma były dla
nas podstawowym źródłem informacji, a strony www… cóż, były już oczywiście,
ale nie w takiej formie jak teraz. Ponieważ koszt połączenia się z internetem był
relatywnie drogi, strony były minimalistyczne, proste do bólu i skupione na treści.
Wchodziło się na nie, szybko zapisywało na komputer i dopiero potem czytało
(będąc już offline). Były to dziwne, choć piękne czasy.

Czemu jednak o tym wspominam? Z dwóch powodów. Po pierwsze, jako osoba żyjąca
z sieci zawsze zastanawiałem się, jakie to uczucie, być jednym z pierwszych twórców stron? Jedną z pierwszych firm działających w sieci? Widzisz, zupełnie inaczej
działa się bowiem na rynku, który jest już ustabilizowany, a inaczej, gdy dany rynek
dopiero się kształtuje, gdy masz możliwość partycypowania w nim, gdy nie jest jeszcze w pełni uregulowany, gdy niektóre zwyczaje, prawa czy sposoby robienia różnych
rzeczy dopiero się formują. Drugim powodem jest to, że internet umożliwił narodziny
technologii zwanej Blockchain, a ta z kolei umożliwiła powstanie rynku kryptowalut.
Choć piszę te słowa na tydzień przed premierą nowego iPhone'a, gdy Ty je przeczytasz, świat będzie już żył pierwszymi testami, recenzjami i porównaniami najnowszego smartfona od Apple. Ja jednak już dziś mogę Ci powiedzieć, że nie jest
on żadną rewolucją. Choć spece od reklamy w Apple zapewne powiedzą nam,
że jest to największa rewolucja od czasu wymyślenia samego iPhone'a, to tak
naprawdę słowa te będą mocno wyolbrzymione.
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Tak, na pewno nowy iPhone będzie szybszy od poprzedniego modelu, będzie robił lepsze zdjęcia, będzie miał nowy system, nieco inny kształt i lepszy ekran, ale poza kilkoma
gadżetami i nowymi rozwiązaniami jest to dalej ten sam smartfon, którego idea, podstawowe zastosowania i funkcje nie różnią się zbyt wiele od tego, co zaprezentował nam
Steve Jobs w 2007 roku. Prawdziwa rewolucja ma miejsce zupełnie gdzie indziej.
Żyjemy w ciekawych czasach. Czasach, które kiedyś będą wspominane przez przyszłe pokolenia dokładnie tak samo, jak teraz ja wspominałem początki mojej przygody z internetem. Czasach, w których na naszych oczach dokonuje się jedna
z największych rewolucji w sektorze finansowym i to w skali globalnej. Czasach, które
w niedalekiej przyszłości kompletnie zmienią nasze życie i to, co rozumiemy przez
słowo „pieniądz” oraz jak się nim posługujemy.
Być może dziś słowo kryptowaluty nie mówi Ci zbyt wiele? Radzę Ci je jednak dobrze
zapamiętać, za kilka lat bowiem będzie ono na ustach większości osób. No, ale czym
właściwie są te kryptowaluty?
Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy sobie najpierw powiedzieć, czym jest technologia Blockchain. W dużym skrócie Blockchain, czyli tak zwany łańcuch bloków, to
nic innego jak zdecentralizowana i rozproszona baza danych, oparta na kodzie open
source. Słowo klucz tutaj to „zdecentralizowana i rozproszona”.
Nasz współczesny świat choruje na finansowego raka. Pieniądze, którymi się dziś posługujemy, są systematycznie dodrukowywane przez wszystkie rządy całego świata,
a dokładniej przez banki centralne (z akcentem na słowo centralne). Logicznie biorąc,
jeśli podaż pieniądza się zwiększa, a popyt na niego pozostaje bez zmian, wartość
tego pieniądza maleje. To dlatego mamy do czynienia ze zjawiskiem takim jak inflacja,
czyli wzrost cen. Bądźmy jednak szczerzy, to nie ceny danych dóbr rosną, tylko wartość
naszych pieniędzy maleje! Realna wartość butelki wody będzie dokładnie taka sama
dziś, jak była 10 lat temu. Wartość nabywcza złotówki już nie i stąd właśnie dziś płacimy
więcej za te same rzeczy niż jeszcze 10 lat temu. Po prostu środek wymiany (jakim jest
pieniądz), którym posługujemy się w celu zakupu różnych rzeczy, stracił na wartości
poprzez zwiększenie jego podaży.
W poprzednim akapicie celowo zaakcentowałem słowo „centralne”. Tzw. centralne
planowanie, znane nam Polakom szczególnie dobrze ze względu na historię naszego
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kraju, ma jeden fundamentalny problem. Zazwyczaj daleko mu do maksymalnej
efektywności. Ba, powiedziałbym, że daleko mu do jakiejkolwiek efektywności,
no ale to już moja osobista opinia.
Technologia zdecentralizowanych baz danych (czyli Blockchain) powstała właśnie
w celu walczenia z tzw. centralnym planowaniem. Walczenia z faktem, że nasze
dane osobowe, nasze życiowe oszczędności, zarobki i tysiące innych aspektów
naszego codziennego życia są zazwyczaj zapisane gdzieś w jednej bazie danych,
która jest kontrolowana przez pewną zewnętrzną i obcą nam jednostkę.
Gdy robimy zakupy w Allegro, to Allegro jest właścicielem bazy danych swojego
serwisu i przechowuje oraz zarządza naszymi danymi osobowymi przechowywanymi w tej bazie. To samo ma miejsce, gdy korzystamy z Facebooka, Twittera
i tysięcy innych usług internetowych. Tak więc w pewnym sensie to właściciele
tych serwisów są właścicielem naszych danych. Gdy trzymamy środki pieniężne
na koncie bankowym, to nie my jesteśmy ich właścicielem, a bank. Jeśli mi nie
wierzysz, poczytaj o tym, co działo się w Grecji, gdy kraj zbankrutował i jak dalece
dostępne były środki przechowywane przez Greków na ich kontach bankowych.
Nie wiem jak Ty, ale jeśli ja nie mam dostępu do własnych środków 24 h na dobę 7 dni
w tygodniu i nie mogę ich wysłać, kiedy chcę i gdzie chcę, to znaczy, że nie jestem
(przynajmniej w pełni) właścicielem tych środków, a co najmniej, że ich nie kontroluję. Jeśli myślisz, że w przypadku kryzysu uratuje cię trzymanie dużej ilości pieniędzy
w gotówce, też możesz mieć problem. Abstrahując od spadku wartości pieniądza
jako takiego (co zawsze się dzieje w przypadku kryzysu), być może jeszcze nie dziś,
ale za 5–10 lat, pewnie nie będzie już czegoś takiego jak pieniądz gotówkowy.
Choć może to brzmieć śmiesznie dziś, to w tym właśnie kierunku zmierza nasz
świat. Zakulisowa wojna z gotówką trwa już od jakiegoś czasu i staje się coraz
bardziej widoczna. W USA firmy takie jak Visa oferują mniejsze prowizje firmom,
które zdecydują się używać tylko ich systemu, nie przyjmując w ogóle gotówki.
W listopadzie 2016 Indie wycofały banknoty o wartości 500 i 1000 rupii,

co wywołało nie lada zamęt na ulicach tego kraju, były to bowiem jedne
z nielicznych banknotów, które tam mają jeszcze jakąś realną wartość. W niektórych krajach europejskich, takich jak na przykład Szwecja, 98% wszystkich
transakcji odbywa się bezgotówkowo. Co więcej, 900 na 1600 placówek ban-
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kowych nie ma w nich ŻADNYCH rezerw gotówkowych – zero. Co ciekawe, Szwecja jako jeden z nielicznych krajów w Europie ma… UJEMNE stopy
procentowe, co znaczy, że banki potrącają pieniądze z kont Szwedów za to, że
je tam trzymają. Niezbyt fajna sytuacja, no ale jak w 98% miejsc nie zapłacisz
gotówką, to jaki masz wybór?
Sam zresztą też prawie w ogóle nie korzystam już z gotówki. Ba, na co dzień
nawet nie noszę portfela. Telefon, prawo jazdy i karta kredytowa to wszystko,
czego mi potrzeba w codziennym życiu. Wszystko to jest wygodne, ale ma powiązane ze sobą olbrzymie ryzyko. Co, jeśli bank, w którym mam środki, zbankrutuje?
Do jakiejś kwoty nasze środki gwarantuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ale
to tylko do pewnej kwoty. Co, jeśli dany bank zostanie zaatakowany przez hakerów i nasze środki magicznie znikną z dnia na dzień? Co, jeśli – tu już wchodzimy
na płaszczyznę teorii spiskowych, ale co tam – rząd postanowi zablokować nam
środki finansowe, istnieje bowiem podejrzenie o cokolwiek, co nie spodobało się
jakiemuś urzędnikowi? Jak długo jesteś w stanie przeżyć, jeśli karta kredytowa
czy też Twoje konto bankowe stanie się nagle niedostępne?
Tu właśnie do gry wkracza technologia Blockchain i kryptowaluty. W dużym
skrócie – jeśli mamy jedną bazę danych kontrolowaną przez jedną osobę/firmę/
instytucję/rząd (zbędne wykreśl), to daje to pole do nadużyć i odbiera nam kontrolę nad dwiema najważniejszymi rzeczami w naszym życiu – naszą tożsamością
i finansami. Stąd też idea Blockchain, a więc idea zdecentralizowanej bazy danych,
która nie może być zmieniana (kontrolowana) przez jedną osobę.
Nie chcę w tym artykule wchodzić w techniczne aspekty samej technologii, dlatego powiem tylko ogólnikowo, że idea Blockchain mówi o tym, aby kopia bazy
danych była przechowywana przez wszystkie osoby/jednostki w niej działające,
a wszelkie zapisy (zmiany) w bazie były dokładane do głównego łańcucha bloków informacyjnych dopiero po jej weryfikacji przez odpowiednio dużą liczbę
jej uczestników. Innymi słowy, transakcja (np. wysłanie środków z konta X do Y)
zostanie potwierdzona i zapisana przez uczestników systemu dopiero po tym, jak
zostanie zweryfikowana przez odpowiednio dużą liczbę jej członków, co eliminuje możliwość nieuczciwej ingerencji jednostki. Jeśli bowiem jeden użytkownik
chciałby zmienić przechowywaną przez siebie kopię bazy danych, zostanie ona
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odrzucona od ogólnego łańcucha jako niespójna z całością, nie ma bowiem potwierdzenia w innych kopiach tejże bazy.
Dodatkowo kryptowaluty oddają (w końcu) całkowitą kontrolę nad własnymi środkami jednostce, czyli nam. Jeśli bowiem stworzę sobie wirtualny portfel w sieci zwanej bitcoin, to ja jestem jego właścicielem, nie bank, nie rząd czy zewnętrzna firma,
tylko ja. Ja decyduję o tym, jak chcę przechowywać moje środki (czy będzie to portfel na telefonie, czy komputerze, czy nawet kawałek papieru), ile środków mam, na
jakim koncie oraz kiedy i do kogo chcę je wysłać.
Jeśli dodamy do tego fakt, że waluty takie jak bitcoin możemy szybko (zazwyczaj
w ciągu minut albo i sekund!), tanio i bez konieczności interakcji z jakąkolwiek firmą
trzecią wysłać w dowolny zakątek świata (może być to kolega z miasta obok, jak
i rodzina mieszkająca na drugim końcu świata), to myślę, że zaczynasz rozumieć, dlaczego uważam to za rewolucję równie wielką, co samo stworzenie internetu.
Choć kryptowaluty istnieją już od 2009 roku (wtedy właśnie powstał bitcoin, który
został stworzony przez osobę bądź grupę osób o pseudonimie Satoshi Nakamoto),
to dopiero na przełomie kwietnia/maja tego roku zyskały na popularności. Przy czym
popularność (jak i wartość) samych kryptowalut rośnie w niespodziewanie szybkim
tempie. Dość powiedzieć, że wartość rynkowa wszystkich kryptowalut na początku
2017 roku wynosiła około 18,000,000,000 dolarów, natomiast obecnie wynosi ona
ponad 145,000,000,000 dolarów. Tak, to ponad 800% wzrostu w ciągu niespełna roku.
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wzrost popularności? Przede wszystkim zwiększa się świadomość społeczeństwa odnośnie do istnienia samych kryptowalut oraz możliwość ich fizycznego
zastosowania w wielu miejscach. Jako przykłady można przytoczyć takie serwisy
jak choćby pyszne.pl, który zdecydował się wprowadzić bitcoina jako jedną

z dostępnych form płatności za zamawiane jedzenie czy też powstawanie firm takich jak InPay.pl, która wprowadziła innowacyjną usługę umożliwiającą opłacenie niemal każdego rachunku oraz dokonanie płatności bitcoinami
w niemal dowolnym serwisie i sklepie internetowym w Polsce.
Ale jest jeszcze jeden element tej układanki… Wspomniałem wcześniej o tym, że
pieniądze, którymi się posługujemy, na co dzień systematycznie tracą na wartości.
Spadek ten jest niewielki (w skali roku), ale systematyczny. Dzieje się tak przez systematyczne zwiększanie podaży pieniądza przez banki centralne. Otóż większość
kryptowalut, w tym właśnie wspomniany wcześniej bitcoin, który jest największą
i najbardziej znaną kryptowalutą, ma często tak zwany maksymalny limit zaopatrzenia. Dla bitcoina wynosi on jedynie 21,000,000 monet. To znaczy, że nigdy
w historii nie powstanie więcej niż 21 milionów bitcoinów, a to sprawia, że zamiast
tracić na wartości, moneta ta systematycznie (i dość drastycznie) zyskuje na wartości, stając się świetnym sposobem na przechowanie wartości naszych ciężko zarobionych pieniędzy. Dość powiedzieć, że jeszcze w 2015 roku 1 bitcoin kosztował
około 250 dolarów, a dziś jego cena dziś wynosi już sporo ponad 4000 dolarów.
Na szczęście 1 bitcoin jest podzielny do dziewiątego miejsca po przecinku, dlatego jego duża wartość nie jest zbyt dużym problemem. Zawsze można bowiem
wysłać jedną dziewięciotysięczną bitcoina albo i mniej (przy czym przy mikrotransakcjach trzeba uważać, aby koszt samego przelewu nie przekroczył wartości
transakcji, ale to już zupełnie inna historia).
Pieniądze, którymi posługujemy się już dziś (niezależnie od tego, czy nazywamy
je złotówkami, euro, dolarami itp.), są w dużej mierze wirtualne. Dlatego kryptowaluty, choć mogą się wydawać na pierwszy rzut oka dziwne, nie powinny
być nam aż tak bardzo obce. Prawdziwie pytanie, jakie powinniśmy sobie zadać,
brzmi: czy wolę korzystać z systemu, w którym mam pełną kontrolę nad swoimi
środkami oraz wolność w ich używaniu, czy wolę pozostać w systemie, gdzie
oddaję większość tej kontroli (pod pretekstem bezpieczeństwa) innej firmie/
państwu?
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Dla każdego z nas ten wybór będzie na pewno inny, ale jedno jest pewne. Rynku
kryptowalut nie można już ignorować. Wyszedł on już z fazy wczesnej adaptacji i przebojem wdarł się na salony. Choć dziś jest on jeszcze raczej używany jako
narzędzie do inwestycji/spekulacji, to naprawdę niewiele potrzeba, aby niebawem stał się on kolejnym systemem płatniczym, którego używamy na co dzień
(notabene są miejsca, gdzie bitcoin jest już akceptowany tak samo, jak każda inna
zwykła waluta).
Już dziś rynek kryptowalut jest równie atrakcyjny dla inwestorów, co rynek Forex
czy giełda akcji, oferując im potencjalne zyski zdecydowanie przekraczające to,
co mają do zaoferowania jego tradycyjni konkurenci. Jest to jednak rynek wciąż
wielce niestabilny i podlegający dużym wahaniom.
Więcej informacji o kryptowalutach znajdziesz na moim blogu: ekryptopia.pl.
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TO – NAJLEPSZY
FILM GROZY OD LAT
JAN URBANOWICZ

Stephen King to autor, którego proza jest chyba najczęściej przenoszona na duży ekran
i chociaż nigdy nie byłem jego szczególnym fanem, to adaptacje jego książek zawsze
oglądało mi się z przyjemnością.

Na początku września do kin na całym świecie weszła nowa wersja ekranizacji „To”. Gdy
wiele miesięcy temu dowiedziałem się, że powstaje remake, tradycyjnie się obawiałem, gdyż
chyba wszyscy wiemy, jak to jest z tym zabieraniem się ponownie za klasyki. Byłem bardzo
pozytywnie zaskoczony i po seansie wyszedłem z myślą, że dawno nie dane mi było oglądać
czegoś tak dobrego. Bawiłem się znakomicie i z chęcią zobaczę ten film ponownie.
Poprzednia adaptacja jednej z najsłynniejszych książek Kinga to dwuczęściowa produkcja
telewizyjna z 1990 roku. Oglądałem ją w młodości, ale bardziej darzę ją sentymentem niż fak-
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tyczną sympatią. Po obejrzeniu filmu w 2017 roku cieszę się, że postanowiono na
nowo opowiedzieć historię dzieciaków z Klubu Frajerów, bo wypada ona dla mnie
lepiej niemal pod każdym względem.
Bohaterami historii są dzieciaki z miasteczka Derry, gdzie dochodzi do serii niewyjaśnionych morderstw, których ofiarami padają jedynie dzieci. Grupka przyjaciół
postanawia dowiedzieć się, kto za tym stoi. Wkrótce okazuje się, że odpowiedzialny za te wydarzenia jest Pennywise – Tańczący Klaun. Jest on właśnie tytułowym „Tym”, czyli demonem, który grasuje w Derry od setek lat i żywi się strachem
najmłodszych. Choć najczęściej widzimy go jako klauna, to przybiera on postać
tego, czego najbardziej boi się ofiara.
Książkowy pierwowzór oraz film telewizyjny z lat dziewięćdziesiątych dzielą się na
dwie części – pierwsza z nich jest historią młodych przyjaciół, a w drugiej grupa
ta jest już dorosła i znów będzie musiała się zmierzyć z „Tym”. Co prawda książka
działa się w nieco innych okresach, ale tu postanowiono pierwszą część umiejscowić w latach osiemdziesiątych XX wieku, a kontynuacja będzie miała prawdopodobnie miejsce w czasach współczesnych. Był to moim zdaniem jeden ze strzałów
w dziesiątkę. Podobnie jak uwielbiany przez wielu serial Netfliksa „Stranger Things”
„To” mocno bazuje na nostalgii i tęsknocie za latami osiemdziesiątymi. Klimat tamtego okresu jest tu niesamowicie oddany i jest jedną z sił napędowych filmu. Samo
„To” nie jest tylko filmem grozy, ale jednocześnie wspaniałym filmem przygodowym, który opiera się w dużej mierze na relacjach między bohaterami, ich przyjaźni
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i wspólnych przygodach. Z ostatnich produkcji siłą rzeczy przychodzi na myśl wspomniane już „Stranger Things”, ale również „Goonies” czy „Stand By Me”. Skojarzenie
z głośnym tytułem Netfliksa nie jest tu przypadkowe z jeszcze jednego powodu,
gra tutaj bowiem jedna z gwiazd serialu, Finn Wolfhard. Jego rola jest jednak nieco
odmienna, ale i tak pozwala mu zabłysnąć również talentem komediowym.

Cały film jest moim zdaniem ogromnym sukcesem kastingowym. Obsada została
tu znakomicie dobrana i każdy rewelacyjnie sprawdza się w swojej roli. Dotyczy
to zarówno chłopaków z Klubu Frajerów, jak i jedynej jego członkini. Młoda
Sophia Lillis grająca w filmie Beverly była jedną z najjaśniejszych gwiazd całej
produkcji i bardzo żałuję, że jej nie zobaczymy w drugiej części (prawdopodobnie). Dla mnie olbrzymim i pozytywnym zaskoczeniem okazał się sam Pennywise,
w którego wcielił się Bill Skarsgård – brat Alexandera i syn Stellana. Wyniósł on
tę postać na zupełnie inny poziom w porównaniu z wersją z 1990 roku, gdzie
w postać wcielał się Tim Curry. Stał się klaunem, którego możemy polubić, bać
się i naprawdę się go bać. Pomimo to, że Tańczący Klaun był momentami przerażający do granic możliwości (przynajmniej dla mnie), to polubiłem tę postać
i naprawdę podobało mi się to, jak została przedstawiona i zagrana.
„To” jest moim zdaniem jednym z najlepszych filmów grozy ostatnich lat. Nie
jest to typowy horror, ale – jak to bywa u Kinga – to przede wszystkim opowieść
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o ludziach, którzy muszą zmierzyć się z nowymi sytuacjami i przełamać własne
lęki. „To” jest znakomitą historią osadzoną w latach osiemdziesiątych i każdy, kto
się w tamtych czasach wychowywał, będzie tym filmem oczarowany. To wszystko
połączone z genialną obsadą, muzyką i całą otoczką wizualną sprawia, że nie ma ani
chwili nudy. Od pierwszych minut przez ponad dwie godziny jedziemy w kolejce
z wesołego miasteczka, która nawet na moment się nie zatrzymuje. Może na chwilę
zwalnia, ale tylko po to, by zaraz znów przyspieszyć. Idąc do kina, nie do końca wiedziałem, czego mogę się spodziewać. Obawiałem się, że będzie to kolejny remake,
zrobiony wyłącznie dla pieniędzy. Okazało się, że to jest to film zrobiony z pasją,
pomysłem i świeżością, której tak bardzo mi ostatnio brakowało, zwłaszcza w filmach grozy. Niezmiernie się cieszę, że twórcy stanęli na wysokości zadania. Mam
nadzieję, że podobnie będzie w przypadku kontynuacji, choć czeka ich również
zadanie bardzo trudne; wielką siłą „Tego” jest obsada i chemia między aktorami
wcielającymi się w te postaci. Nie wiem, czy uda się to powtórzyć w przypadku
dorosłych bohaterów, ale wierzę, że Andy Muschietti będzie wiedział, co robić.
Na koniec, jeśli jesteście z Warszawy, a film jeszcze nie zszedł z ekranów, kiedy to czytacie, to koniecznie wybierzcie się na niego do Cinema City w warszawskiej Galerii
Północnej. Otwarto tam niedawno kino z salą obsługującą dźwięk Dolby Atmos.
W tej właśnie technologii został nagrany film i wrażenia są naprawdę świetne.
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KINGSMAN: ZŁOTY KRĄG

– WIĘCEJ, NIE ZAWSZE ZNACZY LEPIEJ
JAN URBANOWICZ

W 2014 roku Matthew Vaughn reżyseruje „Kingsman: Tajne służby” i sprawia, że wiele
osób na nowo zaczyna wierzyć w miłość. W filmie bowiem naprawdę nie sposób się
było nie zakochać. Jego kontynuacja jednak tę miłość zamienia bardziej w przelotny flirt.

Oj, co to była za świeżość. Co to był za pomysł! Pastisz filmów szpiegowskich i wszystkiego, w czym pojawiał się Bond, James Bond. To nie była głupia parodia, ale film, który
brał wszystko, co najlepsze ze wspomnianych produkcji, wyciskał je jak cytrynę i zamieniał
w złoto. To była dla mnie szpiegowska doskonałość. W „Tajnych służbach” otrzymaliśmy
bowiem świetny humor, połączony z czystą rozrywką, jaką były pościgi, walki, no i te garnitury! Po takim filmie nie było niczym dziwnym, że na pewno powstanie jego kontynuacja.
Na „Złoty krąg” nie musieliśmy długo czekać, bo zaledwie trzy lata. Niestety, nie otrzymaliśmy powtórki, a przynajmniej nie taką, jaką chcielibyśmy dostać.
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Ten film jest typowym przykładem sequela, jaki zazwyczaj otrzymujemy we współczesnym przemyśle filmowym. Wszystkiego jest więcej, mocniej i głośniej. Bierze się
sprawdzone przepisy i po prostu mnoży się je razy cztery albo pięć. Niestety, nie jest
to przepis, który dobrze się sprawdza, a przynajmniej już nie dziś. To straszne pójście
na łatwiznę, odzierające „Kingsmanów” z tego, co było w nich najlepsze – ze świeżości.
Może się wydawać, że nie może ona istnieć w przypadku kontynuacji i owszem, zachowanie jej nie jest proste, ale możliwe. Tutaj chyba nie starano się nawet jej zachować.
Idąc do kina, miałem co do niego spore oczekiwania, które nie zostały spełnione. Na
szczęście nie mogę powiedzieć, że jest to film zły. Wypada tak przede wszystkim na tle
poprzednika, choć i jako samodzielny twór nie broni się tak, jak powinien.
W „Złotym kręgu” bardzo wiele elementów nie zagrało. Scenariusz był dość dziurawy, a bohaterowie stali się trochę płascy i tak jakby odebrano im charakter.
Najgorzej w moim odczuciu wypada główna antagonistka, grana przez Julianne
Moore. Nie jestem fanem tej aktorki, ale wiem, że stać ją na więcej. Tutaj nie dość,
że miała naprawdę słabo napisaną postać, to jeszcze wyjątkowo źle przedstawiła ją na ekranie. Samuel L. Jackson w pierwszej części odwalił kawał doskonałej
roboty. Tu? Czułem, jakby główna przeciwniczka robiła wszystko, bo najzwyczajniej
się jej nudzi. Decyzje wielu bohaterów filmu podejmowane są w jeszcze bardziej
magiczny sposób niż wyjęcie królika z kapelusza.
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Najgorsze były dla mnie próby powielania już utartych dialogów i dowcipów,
które mogliśmy zobaczyć w poprzednim filmie. Tak jakby twórcy nie mieli już żadnego pomysłu, a musieli wypełnić jeszcze kilkanaście minut czasu ekranowego.
Momentami wypadło to bardzo sztucznie. Film nie broni się nawet audiowizualnie – sceny walki napakowane są efektami specjalnymi, a ścieżka dźwiękowa nie
porywa już tak jak poprzednio. Wielka szkoda.
Pomimo tego, co napisałem powyżej i jak bardzo na nowy film Matthew Vaughna
narzekam, to nie mogę powiedzieć, że w ogóle się na nim nie bawiłem. Miał on
swoje momenty, a te gorsze podczas seansu mi aż tak bardzo nie przeszkadzały,
ale to głównie przez sympatię dla głównych bohaterów. Czy bawiłem się na filmie
dobrze? Dobrze, ale nie wyśmienicie, jak przy poprzedniej części. Tam rozpływałem się nad wszystkim, co zobaczyłem podczas projekcji, tu po prostu przyjąłem
wszystko na klatę i teraz nawet nie pamiętam niektórych scen. „Kingsman: Złoty
krąg” miał ogromny potencjał, który niestety został zmarnowany w najgorszy
możliwy sposób – postanowiono, że nie zmienia się sprawdzonych przepisów,
zapominając o tym, że dowalenie po prostu większej ilości przypraw niekoniecznie sprawi, że potrawa będzie nam bardziej smakować.
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PREMIERY DVD I BLU-RAY

PAŹDZIERNIK 2017

JAN URBANOWICZ

MUMIA
Remake jednego z klasycznych już filmów. Wielu
z Was może się wydawać, że chodzi o tytuł Stephena
Sommersa z Brendanem Fraserem w roli głównej.
Jednak ten film również był remakiem klasycznego
obrazu z lat trzydziestych XX wieku. W najnowszej
wersji gra Tom Cruise – można się więc spodziewać
dobrego kina akcji, jednak… film na całym świecie
zebrał bardzo złe recenzje, które na pewno nie zachęcają do jego oglądania, choć przecież nie zawsze
trzeba się takimi opiniami sugerować.

KRÓL ARTUR: LEGENDA MIECZA
Guy Ritchie powraca. Wszystko wskazuje na to, że
brytyjski reżyser postanowił na nowo zadomowić się
w kinie (dwa lata temu na ekranach mogliśmy oglądać jego film „Kryptonim U.N.C.L.E.”) i tym razem na
warsztat wziął legendę o królu Arturze. Fabularnie
nic nas tu szczególnie nie zaskoczy, ale wizualnie…
to już Ritchie w najlepszym wydaniu. To już nie są
czasy „Przekrętu”, ale reżyser wciąż potrafi zrealizować naprawę niezłe widowisko. W rolach głównych Charlie Hunnam oraz Jude Law.
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WONDER WOMAN
Przez wiele osób ogłoszony najlepszym filmem na podstawie komiksu DC. Zbierający po premierze zachwyty
na cały świecie. Film Patty Jenkins rzeczywiście jest jedną
z lepszych rzeczy, jakie powstały w tegorocznym kinie
komiksowym. Niestety, trudno jest go nazwać arcydziełem. Pomimo tego, że Gal Gadot jest faktycznie idealnie
dobrana do swojej roli, to już samo jej rozpisanie aż tak
doskonałe nie jest. Mimo wszystko na tle innych produkcji
ze stajni DC „Wonder Woman” wyraźnie się wybija i jest
warta nawet powtórnego seansu, co momentami jest
trudne do powiedzenia o pozostałych filmach.

OBCY: PRZYMIERZE
Kilka lat temu Ridley Scott reanimował sagę, którą
sam zapoczątkował w 1979 roku. Tym filmem był
„Prometeusz”, który właśnie doczekał się kontynuacji. Choć sam Scott tak tego filmu nie nazywał, to po
seansie można już było śmiało o nim tak powiedzieć.
Niestety, „Obcy: Przymierze” – podobnie jak poprzednik – jest filmem rewelacyjnym od strony wizualnej, ale już nic więcej za tym nie idzie i otrzymujemy
dwugodzinny film, do którego już prawdopodobnie
nigdy nie wrócimy. Szkoda, bo zapowiadało się bardzo
dobrze, znacznie lepiej od „Prometeusza”.
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JAROSŁAW CAŁA

TACO HEMINGWAY

SZPRYCER

Ostatnim razem pisząc o albumie Taco, w głowie miałem
taką myśl, że mam przesyt i o następnej płycie już nie
wspomnę. Teraz muszę wszystko odszczekać, bo warszawski Hemingway w dalszym ciągu zaskakuje i intryguje w taki sposób, że nie można przejść obok niego
obojętnie. Bardzo szybko jego ksywa stała się najbardziej
rozpoznawalną w polskiej rap grze i do tej pory wszystko,
czego się dotknął, zamieniało się w złoto. Na popularność duży wpływ miał świetnie prowadzony marketing
i cała otoczka. Niespodziewane, darmowe i seryjne wypuszczanie albumów było
czymś kompletnie nowym na naszym podwórku. Poprzednie albumy „Umowa
o dzieło” i „Marmur” miały jakiś motyw przewodni i trzymały się w określonych
ramach. Kiedy już wydawało się, że Taco został „rozszyfrowany”, a przy tym również zaszufladkowany, on kolejny raz zaskoczył. Tylko tym razem posunął się o krok
dalej i jego nowy album „Szprycer” nieco wstrząsnął słuchaczami rapu. Dawno nie
czytałem tylu skrajnych i podzielonych opinii. Wszystko za sprawą nowej stylówki,
którą przyodział Taco, a ta jest rodem z amerykańskich trendów. Pisząc o stylówce,
nie mam na myśli tylko starych/nowych Nike Air Max 97, ale również muzykę i sam
sposób rapowania. Oczywiście nawet w Polsce autotune nie jest czymś nowym, jednak w ustach Taco wywołuje wspomniane wcześniej, skrajne odczucia. Pamiętajmy,
że raper znany jest z bacznej obserwacji otoczenia i trafnych porównań, a stolica,
z której pochodzi, chłonie nowe trendy najszybciej. Producencka ekipa znana z kolaboracji z Flirtini znacznie przyczyniła się do zmiany klimatu, który stał się mieszanką
wszystkiego, co teraz modne. Trap, elektronika i autotune nadal ubrane są w dobrze
napisane teksty, a album jest spójny. Pewnie dlatego tak podzielone są opinie słuchaczy. Fakt jest taki, że promujący album klip „Nostalgia” w tydzień miał trzy
miliony wyświetleń i tak to tu zostawię.

/ CAŁA MUZYKA

225

ILLA J

HOME

Wyobrażacie sobie, co musiałby czuć brat Michaela
Jordana, który po zakończeniu kariery przez tego najwybitniejszego koszykarza świata, zaczął grać na parkietach NBA? Ja też nie, ale mówimy tu o wiecznym
porównywaniu, od którego nigdy by nie uciekł. Jedynie
takie porównywanie przychodzi mi do głowy w przypadku Illa J, brata nieodżałowanego producenta J Dilli.
Wchodząc na rynek muzyczny, dobrze wiedział, że
będzie musiał sprostać historii, jaką stworzył jego starszy brat. Pewnie dlatego nawet nie starał się uciekać od jego twórczości, a wręcz
postanowił zbudować swoją karierę, oddając hołd wybitnemu bratu. Illa J rapował
pod stare, często niepublikowane bity brata, ale cały czas poszukiwał swojej drogi,
czego przykładem była druga płyta, która odbiegała brzmieniowo od debiutu.
Wszakże muzyka pompowana była w jego żyły od urodzenia. Na muzycznej mapie
Stanów Zjednoczonych Detroit można podkreślić i zaznaczyć kółkiem, a rodzina
Yancey jest tego świetnym przykładem. W domu, wypełnionym po brzegi muzyką,
rodzą się i wychowują tacy ludzie, jak Illa J, a właściwie John Darek Yancey, który
jest raperem, wokalistą, producentem i multiinstrumentalistą. Album „Home”
wydaje się w końcu idealnie i świadomie obraną drogą, którą Illa J oczywiście
zaczyna od Detroit, bo tego z DNA nie da się usunąć, ale granice tego miasta znacznie przekracza. „Home” jest ukłonem dla muzyki soul, o czym świadczy zaczynający album numer „Sam Cook”. Wcześniejsze flirty ze śpiewaniem Illa J zamienił na
stałą miłość i na nowej płycie słychać zdecydowanie mniej rapowanych wersów.
Strzał w dziesiątkę, bo jako raper niczym ciekawym się nie wyróżniał, a jako wokalista jego falset brzmi niezwykle kojąco. Muzyczną stroną, w większości zbudowaną
na soulowych samplach, zajął się Calvin Valentine i przyjemnie przeniósł nas w analogowe, ciepło brzmiące klimaty Motown. Odpalam kominek, biorę ciepły koc
i dobre słuchawki. Nie ma mnie, do zobaczenia.
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Racuszki z jabłkami
PRzepis

MAŁGORZATA ŁADA
Jabłka obrać, usunąć gniazda nasienne, pokroić w kawałki i skropić
• 1/2 litra kwaśnego mleka

sokiem z cytryny. Mleko dokładnie rozmącić z jajkami, a następ-

• 35–40 dkg mąki

nie dodać mąkę i bardzo dokładnie wymieszać. Wybijać łyżką na

• 1 czubata łyżeczka sody

gładką, pulchną masę, pod koniec dodać sodę i jeszcze chwilę

• 3 jajka

wyrabiać. Ciasto ma mieć konsystencję gęstej śmietany.

• 3–4 lekko kwaśne jabłka

Jabłka dodać do masy i dobrze wymieszać.

• sok z cytryny do pokropienia
jabłek
• olej do smażenia

Na głębokiej patelni rozgrzać olej. Nabierać łyżką placuszki i kłaść
na mocno rozgrzany olej. Smażyć na złoty kolor po obu stronach.

• cukier puder do posypania
Usmażone placuszki odsączyć na ręczniku papierowym, a następnie posypać cukrem pudrem.
Smacznego!
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