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Żyj w rytmie swojej muzyki
Stwórz swoją prywatną przestrzeń. Pozwól by muzyka przeniosła cię w sam 

środek studia nagraniowego lub bezpośrednio przed rockową scenę. Dzięki 

naszym ekspertom możesz poczuć jej pulsujący rytm i czystą moc wysokiej 

jakości dźwięku. Wejdź do świata prawdziwego audio.

Adresy salonów i zamówienia on-line: www.tophifi.pl

http://www.tophifi.pl?utm_source=imagazine&utm_medium=img-lp&utm_campaign=180228&utm_content=img-lp-full-page-reklama-ogolna-tophifi&utm_term=tophifi
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Już tradycyjnie koniec lutego, tuż przed 

wydaniem marcowego iMagazine, to począ-

tek największych i najważniejszych na świecie 

targów mobilnych – Mobile World Congress 

w Barcelonie. Najwięksi i najważniejsi, a tak 

na prawdę wszyscy gracze na rynku mobile 

prezentują swoje nowości na 2018 rok. 

Najważniejsze produkty prezentujemy w rela-

cji w numerze oraz na naszej stronie.

W lutym też pojawił się wreszcie w sprze-

daży HomePod. Nowy, inteligentny głośnik, 

pierwszy tego typu produkt w ofercie Apple 

od 2007 roku. Następca w prostej linii kul-

towego iPod Hi-Fi. Nie jest dostępny nie-

stety w Polsce, póki co tylko w USA, Wielkiej 

Brytanii i Australii, ale my już go mamy 

i testujemy specjalnie dla Was.

Oprócz HomePoda mamy dla Was jeszcze 

inne produkty audio w numerze – nowo-

ści od B&O, czyli H8i i H9i, oraz kultowe słu-

chawki KOSS, model PortaPro.

Poza tym sporo ciekawych tekstów o nowo-

ściach TV, świetna, bezprzewodowa klawia-

tura Matiasa, świetne felietony i na deser…

Tesla X.

Zapraszamy!   Dominik Łada

facebook.com/iMagazinePL

twitter.com/imagazinepl

http://facebook.com/iMagazinePL
http://twitter.com/imagazinepl
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Przedstawiamy kompleksowe rozwiązanie głośnikowe dla 
miłośników kina w domu. ESTRADA 5.0 zapewnia czysty 
i mocny dźwięk w każdym z kanałów i zaspokoi potrzeby 
nawet wymagającego użytkownika. Ten zestaw głośników 
sprawdzi się w podstawowej konfiguracji kina domowego 
we współpracy z dobrej klasy amplitunerem AV.

Znajdź nas na

P O C Z U J  M O C  E S T R A D Y

www.wilson-hifi.eu

W I L S O N  |  E S T R A D A  5 . 0

http://wilson-hifi.eu
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KONIEC TWITTERA 
DLA MAC
Twitter 18.02.2018 r. ogłosił koniec 

wsparcia dla swojej aplikacji na 

macOS – nie jest już dostępna 

w Mac App Store i przestaną ją 

wspierać w ciągu 30 dni od ogłosze-

nia informacji.

Czytaj dalej...

HOMEPOD MOŻE 
USZKODZIĆ OLEJOWANE 
DREWNIANE PODŁOŻA 
Większość produktów Apple ma swoje mniejsze 

lub większe wady. Niekiedy są one prawdziwe, 

innym razem bardziej naciągane i wywoływane 

dla „klików”. Nowa afera nie ominęła również 

głośnika HomePod, który właśnie trafił do sprze-

daży. I tym razem, choć problem nie występuje 

masowo, jest prawdziwa. 

Czytaj dalej...

BĘDZIE DRUGI SEZON 
CARPOOL KARAOKE
Wciąż czekamy na ujawnienie planów telewizyjnych 

Apple. Pewne jest, że wkrótce pojawi się więcej pro-

dukcji filmowych od Apple. Najnowszą informacją jest 

praktycznie oficjalne potwierdzenie drugiego sezonu 

Carpool Karaoke, czyli jednej z pierwszych produkcji 

Apple, która już ujrzała światło dzienne.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2018/02/18/koniec-twittera-dla-mac/
https://imagazine.pl/2018/02/16/bedzie-drugi-sezon-carpool-karaoke/
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PRZYSZŁOŚĆ NOKIA 
HEALTH POD ZNAKIEM 
ZAPYTANIA
W 2016 roku Nokia przejęła francuski startup 

Whitings. W ten sposób, obok działalności B2B, 

Finowie zyskali nowy dział Health. Urządzenia prze-

szły rebranding, ale nie obyło się bez zgrzytów. 

Wiele wskazuje na to, że w produkty te całkowicie 

mogą zniknąć z rynku. Nokia bowiem zastanawia 

się, co dalej zrobić ze swoim działem Health.

Czytaj dalej...

TE DANE O APPLE ROBIĄ WRAŻENIE 
– FIRMA JEST NAJWIĘKSZYM 
PRODUCENTEM ZEGARKÓW I ZGARNIA 
51% PRZYCHODÓW Z RYNKU 
SMARTFONÓW
Z biznesowego punktu widzenia to, co robi Apple, jest godne podziwu, 

każde kolejne wyniki finansowe robią wrażenie i wzbudzają zazdrość 

u konkurentów. Wielu oddałoby dużo, aby mieć firmę tak dużą jak 

choćby część Apple. Ostatnie podsumowania robią niesamowite wra-

żenie – przychody Apple z zegarków są większe niż wszystkich szwaj-

carskich producentów, natomiast iPhone odpowiada za ponad połowę 

przychodów ze sprzedaży smartfonów na świecie.

Czytaj dalej...

GOOGLE VOICE ASSISTANT 
ZACZNIE MÓWIĆ PO 
POLSKU W TYM ROKU
To może być news roku już na początku 

roku. Vladim Makarenko, dziennikarz „Gazety 

Wyborczej”, opublikował tweeta z mapą rozwoju 

Google Voice Assistant, na której Polska jest 

zaznaczona na niebiesko, co oznacza wsparcie 

dla naszego języka w roku 2018.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2018/02/16/przyszlosc-nokia-health-pod-znakiem-zapytania/
https://imagazine.pl/2018/02/15/te-dane-o-apple-robia-wrazenie-firma-jest-najwiekszym-producentem-zegarkow-i-zgarnia-51-przychodow-z-rynku-smartfonow/
https://imagazine.pl/2018/02/15/google-voice-assistant-zacznie-mowic-po-polsku-w-tym-roku/


Według operatorów komórkowych w zasięgu Internetu LTE znajduje się obecnie 

ponad 99% populacji kraju. Również prędkości transmisji danych sprawiają że 

LTE może stanowić realną alternatywę jako główne łącze Internetowe w domu. 

Szczególnie w małych miejscowościach oraz na terenach podmiejskich, czyli na 

obszarach, gdzie infrastruktura kablowych dostawców jest często niedostępna 

lub przestarzała. Potrzebny jest tylko odpowiedni router.

Rozwiązaniem może być Internet LTE i  router Archer MR400 od TP-Link.

NIE MASZ DOSTĘPU DO INTERNETU 
STACJONARNEGO? 
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Archer MR400 to dwupasmowy, domowy router TP-Link, który zadowoli każ-

dego użytkownika ceniącego sobie duży i stabilny zasięg WiFi. Wykorzystanie 

najnowszego standardu WiFi 802.11ac, prostota konfiguracji i łatwość użytkowa-

nia tego modelu dają gwarancję swobodnego dostępu do bezprzewodowego 

Internetu 3G/LTE w całym domu.

Domowy router TP-Link Archer MR400 jest urządzeniem wszechstronnym i daje 

możliwość wykorzystania mobilnego LTE jako głównego łącza internetowego 

w domu. Jednocześnie w przypadku przeprowadzki lub dłuższego wyjazdu - 

urządzenie można zabrać ze sobą i korzystać z Internetu w dowolnym miejscu. 

Archer MR400 pracuje w dwóch pasmach: 2,4Ghz z prędkością do 450Mb/s 

i 5Ghz z prędkością do 867Mb/s, co umożliwia udostępnienie sieci wielu urzą-

dzeniom jednocześnie, bez obaw o zakłócenia w oglądaniu filmów czy szybkim 

pobieraniu plików. Oprogramowanie routera daje wiele możliwość typowych 

dla urządzeń stacjonarnych, takich jak: utworzenia dodatkowej sieci dla gości 

w obu pasmach czy włączenia kontroli rodzicielskiej. Możliwość stworzenia 

tuneli VPN docenią szczególnie osoby często pracujące z domu. Funkcja ta 
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pozwala m.in. na szyfrowany i bezpieczny dostęp do zasobów lokalnej sieci 

w firmie przez Internet. Dodatkowo Archer MR400 wyposażony jest w cztery 

porty LAN, dzięki którym można szybko i łatwo podłączyć urządzenia przewo-

dowe, takie jak telewizor czy konsola do gier.  

Konfiguracja  routera Archer MR400 jest bardzo prosta i nie przysporzy kłopotu 

nawet najmniej zorientowanym w tym temacie użytkownikom. Aby uzyskać 

dostęp do Internetu  wystarczy włożyć kartę SIM zakupioną u wybranego ope-

ratora i podłączyć router do prądu. Bardzo wygodnym rozwiązaniem jest rów-

nież opcja  zarządzania ustawieniami sieci  za pomocą aplikacji TP-Link Tether, 

dostępnej na telefony i tablety.

Specyfikacja techniczna urządzenia jest dostępna na stronie TP-Link. 

Router Archer MR400 jest dostępny w sprzedaży i objęty zostały 36-miesięczną 

gwarancją.

https://www.tp-link.com/pl/products/details/cat-14_Archer-MR400.html
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SONOS PRZYWITAŁ APPLE 
HOMEPOD NIETYPOWĄ 
PLAYLISTĄ
9 lutego zadebiutował HomePod. Z tej okazji konku-

rencja postanowiła hucznie go przywitać. Sonos na 

swoim Twitterze opublikował imprezową playlistę 

z serwisu Spotify. Lista utworów jest też swoistym 

przesłaniem do Apple.

Czytaj dalej...APPLE MUSIC DLA 
STUDENTÓW ZA 
9,99 PLN
Apple Music stało się jeszcze tańsze. 

Wreszcie także studenci z Polski mogą 

korzystać ze zniżki. Zapłacą połowę kwoty, 

czyli 9,99 zł miesięcznie.

Czytaj dalej...

UWAGA NA NOWY 
PHISHING ZWIĄZANY 
Z APPLE MUSIC 
Nie od dziś wiadomo, że najsłabszym 

ogniwem w bezpieczeństwie systemów 

jest człowiek. I właśnie to najsłabsze 

ogniwo najczęściej starają się wykorzy-

stać hakerzy przeprowadzając tzw. ataki 

phishingowe.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2018/02/10/sonos-przywital-apple-homepod-nietypowa-playlista/
https://imagazine.pl/2018/02/13/apple-music-dla-studentow-za-999-pln/
https://imagazine.pl/2018/02/13/uwaga-na-nowy-phishing-zwiazany-z-apple-music/
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USŁUGA TOMTOM ON-STREET 
PARKING DOSTĘPNA DLA 
ŁODZI I WARSZAWY
W San Francisco ponoć 70% ruchu w centrum miasta to 

samochody krążące w poszukiwaniu miejsc parkingo-

wych. Sytuację mają poprawić autonomiczne samochody, 

IoT w ramach Smart City czy wreszcie rozwój technologii 

car-to-car. Rozwiązanie problemu znalezienia miejsca par-

kingowego proponuje także TomTom, którego technolo-

gia już teraz ma działać w Łodzi i Warszawie.

Czytaj dalej...

ISE 2018 – TARGI 
EKRANÓW I GŁOŚNIKÓW 
W WYDANIU PRO
Targi ISE w Amsterdamie poświęcone są 

tematyce audio i wideo w wydaniu pro-

fesjonalnym. Miałem okazję po raz pierw-

szy w nich uczestniczyć i zobaczyć świat 

dźwięku i obrazu od zupełnie innej strony 

niż na CES czy IFA. Jednocześnie nadal 

były to produkty, które trafiają do naszych 

domów. Produktami z ISE jesteśmy otoczeni 

na co dzień, ale ich nie zauważamy.

Czytaj dalej...

AKCJA NAPRAWCZA DLA 
IPHONE’A 7, JEŚLI POJAWIA 
SIĘ WAM „NO SERVICE”
Apple ruszyło z akcją naprawczą dla iPhone’ów 7, któ-

rych mały procent może pokazywać „No Service” 

w pasku statusu, pomimo że telefon ma zasięg ope-

ratora komórkowego. Akcja dotyczy głównie telefo-

nów sprzedawanych w Chinach, Hong Kongu, Japonii, 

Macao i Stanach Zjednoczonych.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2018/02/09/usluga-tomtom-on-street-parking-dostepna-dla-lodzi-i-warszawy/
https://imagazine.pl/2018/02/07/ise-2018-targi-ekranow-i-glosnikow-w-wydaniu-pro/
https://imagazine.pl/2018/02/05/akcja-naprawcza-dla-iphonea-7-jesli-pojawia-sie-wam-no-service/
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Smartfony Galaxy S9 i S9+ zapewniają wysoką jakość dźwięku dzięki głośnikom stereo, dostro-

jonym przez inżynierów firmy AKG oraz technologii dźwięku przestrzennego Dolby Atmos. 

W nowych urządzeniach znajdziemy także poprawiony wyświetlacz Infinity Display, kluczowy 

element stylistyki nowych smartfonów marki Samsung oraz aplikację SmartThings, która łączy 

istniejące usługi Internetu Rzeczy firmy w jedno, inteligentne rozwiązanie.

Firma Samsung Electronics zaprezentowała podczas targów MWC smartfony Samsung 

Galaxy S9 i S9+, wyróżniające się najbardziej zaawansowanym aparatem fotograficznym 

w historii smartfonów tej marki. Wyposażone w nowy obiektyw ze zmienną przysłoną, 

pozwalają na robienie wysokiej jakości zdjęć nawet w słabym świetle, nagrywanie wideo 

w trybie Super Slow-mo i tworzenie spersonalizowanych Emoji AR. 

SAMSUNG GALAXY S9 I S9 PLUS ZAPREZENTOWANE
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Udoskonalony aparat
Aparaty w smartfonach Galaxy S9 i S9+ powstały z myślą o użytkownikach, którzy pragną 

korzystać z najnowocześniejszych technologii przetwarzania obrazów. Dzięki przydzieleniu 

czujnikowi Super Speed Dual Pixel dedykowanej mocy obliczeniowej i pamięci, aparat może 

łączyć nawet 12 klatek w jedno niesamowite zdjęcie, co zapewnia najwyższą możliwą jakość 

obrazu. Funkcje aparatu w Galaxy S9 i S9+ obejmują także: 

• Super Slow-mo: Codzienne, nawet najbardziej dynamiczne wydarzenia można zamienić 

w wyjątkowe historie dzięki filmom nagranym w zwol-

nionym tempie (960 klatek na sekundę). Galaxy S9 i S9+ 

mają również funkcję inteligentnego wykrywania ruchu 

w kadrze i automatycznie rozpoczynającą nagrywanie 

- wystarczy, że użytkownik ustawi zdjęcie. Po nagraniu 

filmu Super Slow-mo, użytkownicy mogą wybrać mu-

zykę w tle spośród 35 różnych opcji lub dodać melodię 

z ulubionej listy odtwarzania. Funkcja pozwala też ła-

two tworzyć i edytować treści, a nawet udostępniać pli-

ki GIF w trzech stylach zapętlenia.

• Aparat fotograficzny: Tylny aparat wyposażono 

w zmienną przysłonę (F1.5 – F2.4), dzięki czemu urzą-

dzenie dostosowuje wartość przysłony do warunków 

oświetleniowych i pozwala wykonać wyraźne, jasne 

i pozbawione szumów zdjęcia w dowolnych warunkach 

oświetleniowych.

• Emoji AR: Samsung pozwala użytkownikom tworzyć 

emotikony, które wyglądają, brzmią i zachowują się tak 

jak oni. Emoji AR wykorzystują algorytm uczenia ma-

szynowego, który analizuje obraz 2D i rejestruje ponad 

100 rysów twarzy, aby stworzyć trójwymiarowy model 

naśladujący użytkownika. Korzystając z formatu AGIF, 

użytkownicy mogą udostępniać swoje emotikony za 

pośrednictwem większości zewnętrznych platform do 

przesyłania wiadomości.

• Bixby: Zintegrowany z aparatem asystent Bixby, wy-

korzystuje rozszerzoną rzeczywistość i technologie 

deep learning, aby dostarczyć pomocnych informacji 
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o otoczeniu użytkownika. Dzięki wykry-

waniu i rozpoznawaniu obiektów w cza-

sie rzeczywistym, Bixby natychmiast ge-

neruje informacje o przedmiotach, na 

które wskazuje aparat. Użytkownicy 

mogą w ten sposób m.in. tłumaczyć języ-

ki obce w czasie rzeczywistym za pomo-

cą usługi Live Translation lub poznawać 

fakty na temat otoczenia.

Udoskonalona rozrywka
Firma Samsung stworzyła urządzenie, które 

oferuje doskonałe wrażenia dźwiękowe 

dzięki głośnikom stereo dostrojonym przez 

AKG. Galaxy S9 i S9+ obsługują także tech-

nologię Dolby Atmos, dając efekt dźwięku 

360 stopni. Uzupełnieniem doznań dźwię-

kowych jest wyświetlacz Infinity Display, 

który po raz pierwszy zaprezentowano 

w modelu Galaxy S8. Jasny ekran Super 

AMOLED jest niemal całkowicie pozba-

wiony ramek, a dzięki technologii adapta-

cyjnego wzmacniania kontrastu, może być 

używany nawet w bezpośrednim świetle 

słonecznym.

Urządzenie połączone z innymi
Galaxy S9 i S9+ to pierwsze smartfony obsługujące nową aplikację SmartThings, która jest 

narzędziem do zarządzania połączonymi siecią internetową urządzeniami w domu, w biurze 

lub w drodze. Aplikacja SmartThings zostanie wprowadzona razem z S9 i S9+ i będzie łączyć 

również urządzenia marki Samsung z urządzeniami innych producentów.

Wraz z Galaxy S9 i S9+ debiutuje także nowa generacja stacji DeX, dzięki której użytkownicy 

mogą łatwo podłączyć smartfon do większego monitora, klawiatury oraz myszy i edytować 

dokumenty czy grać w gry z poziomu własnego smartfonu. Z DeX Pad użytkownicy mogą 

również przekształcić Galaxy S9 i S9+ w gładzik.
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Fundamenty linii Galaxy
Oprócz funkcji znanych już poprzednich generacji smartfonów Galaxy, jak odporność na wodę 

i kurz zgodna z normą IP68 czy szybkie bezprzewodowe ładowanie, Samsung Galaxy S9 i S9+ 

zapewniają wysoką wydajność, zaawansowane funkcje przetwarzania obrazów i pamięć roz-

szerzalną nawet do 400GB. 

Ponadto Galaxy S9 i S9 + są wyposażone w Knox 3.1, najnowszą platformę bezpieczeństwa 

firmy Samsung. Galaxy S9 i S9 + obsługują trzy różne opcje uwierzytelniania biometrycznego - 

tęczówkę, odcisk palca i rozpoznawanie twarzy - dzięki czemu użytkownicy mogą wybrać naj-

wygodniejszy sposób ochrony swoich urządzeń i aplikacji. Urządzenia oferują również funkcję 

inteligentnego skanowania, nowy sposób identyfikacji, który łącząc skanowanie tęczówki 

i technologię rozpoznawania twarzy pozwala szybko i wygodnie odblokować smartfon 

w dowolnym środowisku. Galaxy S9 i S9 + wprowadzają również dedykowany odcisk palca do 

folderu bezpieczeństwa, dający użytkownikom możliwość użycia innego odcisku palca niż ten, 

który był używany do odblokowania telefonu.

Galaxy S9 i S9+ będą dostępne od 16 marca 2018 roku w wybranych sklepach w kolorach 

Midnight Black, Titanium Gray, Coral Blue oraz nowym Lilac Purple. Ceny to odpowiednio 

3599PLN oraz 3999PLN.
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APPLE LIDEREM RYNKU 
TABLETÓW W NAJNOWSZYM 
RAPORCIE IDC – DALEJ 
AMAZON I SAMSUNG
Rynek tabletów nie należy do najłatwiejszych, a do tego 

wciąż się kurczy. Taki los zgotowali mu sami produ-

cenci, zapychając go przed laty produktami słabej jako-

ści. Apple radzi sobie na nim nieźle i zgarnia ¼ rynku. 

W dodatku w przeciwieństwie do reszty nie oferuje szcze-

gólnie tanich produktów. Parę dni temu minęło 8 lat 

od prezentacji przez Steve’a Jobsa pierwszego iPada. 

Zapoczątkowało to boom na tablety, które wcześniej 

pojawiały się na rynku, ale nigdy w takiej skali. Tablety 

były wszędzie, chociażby w Biedronce i innych sklepach, 

gdzie oferowano tanią elektronikę. Za ich produkcję brali 

się kolejni producenci. Tablety były jednymi z pierwszych 

produktów Kruger&Matz. Tak szybko jak pojawiły się 

tablety na rynku, tak szybko stały się niszowe.

Czytaj dalej...

NAJNOWSZY 
RAPORT IDC 
– APPLE NA 
PIERWSZYM 
MIEJSCU, DUŻY 
SKOK XIAOMI NA 
CZWARTE
Według nowo opublikowanego 

zestawienia IDC, dotyczącego 

sprzedaży smartfonów w ostat-

nim kwartale 2017 r., Apple jest na 

pierwszym miejscu, wyprzedza-

jąc Samsunga. Niespodzianką, jest 

Xiaomi, który awansował na pozy-

cję czwartego najpopularniejszego 

producenta na świecie. Firma zano-

towała niemal dwukrotny wzrost 

sprzedaży w porównaniu z czwar-

tym kwartałem roku 2016.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2018/02/06/apple-liderem-rynku-tabletow-w-najnowszym-raporcie-idc-dalej-amazon-i-samsung/
https://imagazine.pl/2018/02/05/najnowszy-raport-idc-apple-na-pierwszym-miejscu-duzy-skok-xiaomi-na-czwarte/


Konkurs „JBL Street Dance Challenge” adresowany jest do tancerzy break dance, którzy 

ukończyli 16 lat. Wystarczy zarejestrować się na stronie internetowej jblstreetdance.pl oraz 

do 12 marca przesłać film z nagraniem swojego tańca (maksymalnie 30 sekund). Spośród 

zarejestrowanych zgłoszeń i nadesłanych filmów jury wybierze osoby, które zaproszone 

zostaną na eliminacje odbywające się w Katowicach (24 marca) i Warszawie (14 kwietnia). 

Polski dystrybutor sprzętu JBL ogłosił właśnie bardzo ciekawy konkurs dla tancerzy 

break dance – „JBL Street Dance Challenge”. Do wygrania są wartościowe nagrody: 

bezprzewodowy głośnik przenośny JBL Boombox (o wartości 1999 zł) oraz nagrody 

pieniężne (1000 zł i 500 zł). Szczegóły konkursu oraz rejestracja uczestnictwa 

odbywają się za pośrednictwem strony internetowej jblstreetdance.pl. 

JBL STREET DANCE CHALLENGE
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http://jblstreetdance.pl
http://jblstreetdance.pl
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Finał konkursu odbędzie się w sobotę, 26 maja 2018 roku, w Warszawie w ramach wyjątko-

wego wydarzenia. Gośćmi specjalnymi będą przedstawiciele świata mediów, mody i biz-

nesu. W ramach finału konkursu odbędzie się również pokaz mody marki GLAM by Natasha 

Pavluchenko. Punktem kulminacyjnym wieczoru będzie koncert Kamila Bednarka oraz sup-

portu – grupy Alergen. 

Konkurs trwać będzie od 19 lutego do 26 maja 2018 roku. Poszczególne etapy konkursu 

obejmują:

19 lutego – 12 marca – rejestracja uczestników na jblstreetdance.pl
24 marca – eliminacje w Katowicach

14 kwietnia – eliminacje w Warszawie 

26 maja – finał konkursu w Warszawie

Dla najlepszych tancerzy organizator przewiduje wyjątkowe nagrody: za zajęcie pierwszego 

miejsca bezprzewodowy głośnik przenośny JBL Boombox o wartości 1999 zł, za zajęcie dru-

giego i trzeciego miejsca nagrody pieniężne (1000 zł i 500 zł).

Partnerem wydarzenia jest projektantka Natasha Pavluchenko (natashapavluchenko.pl). 
Organizatorem konkursu jest dystrybutor sprzętu marki JBL. Regulamin konkursu dostępny 

jest na stronie jblstreetdance.pl. 

http://jblstreetdance.pl
http://natashapavluchenko.pl
http://jblstreetdance.pl
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APPLE MUSIC MA 
36 MILIONÓW 
UŻYTKOWNIKÓW, LATEM 
POWINIEN DOGONIĆ 
SPOTIFY W STANACH 
ZJEDNOCZONYCH
Apple Music ma już 36 milionów subskrybentów, 

to wciąż blisko połowa tego, co Spotify. Jednak to 

Apple Music rośnie szybciej od swojego rywala 

i jeszcze tego lata powinno stać się serwisem stre-

amingowym numer 1 w Stanach Zjednoczonych.

Czytaj dalej...

iPHONE 7 
O POJEMNOŚCI… 
512 GB 
Czy 256 GB jest dla Was za małą 

pojemnością w iPhonie? Jak się oka-

zuje, dla chcącego nic trudnego. 

Jeśli chcecie mieć 512 GB, to nie ma 

problemu. Jest na to sposób.

Czytaj dalej...

BATERIA I WYDAJNOŚĆ 
TELEFONU IPHONE 
– STAN FAKTYCZNY 
Apple opublikowało nową wersję beta systemu 

iOS 11.3, a w niej dodano obiecywaną informa-

cję o kondycji baterii. Jednocześnie na stronach 

Apple pojawiła się oddzielna, bardzo obszerna 

podstrona, która informuje, jak odczytywać 

informacje, które pojawią się nam na telefonie. 

Ja zaś postanowiłem sprawdzić, jak to wygląda 

w praktyce. 

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2018/02/05/apple-music-ma-36-milionow-uzytkownikow-latem-powinien-dogonic-spotify-w-stanach-zjednoczonych/
https://imagazine.pl/2018/02/05/iphone-7-o-pojemnosci-512-gb/
https://www.youtube.com/watch?v=msPo1RzFBj8
https://imagazine.pl/2018/02/07/bateria-i-wydajnosc-telefonu-iphone-stan-faktyczny/
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AIRPLAY 2 ZNIKA W IOS 11.3 ORAZ TVOS 11.3
W ostatnich, trzecich wersjach beta iOS 11.3 oraz tvOS 11.3 Apple usunęło wsparcie 

dla AirPlay 2, które było obecne we wcześniejszych betach. To podobne zagranie jak 

z iMessage w iCloud, które było obecne we wczesnych betach iOS 11, a potem nagle 

zniknęło, aby pojawić się z powrotem właśnie betach iOS 11.3.

Czytaj dalej...

PRAWDOPODOBNIE JUŻ W MARCU ZOBACZYMY 
NOWE iPADY
Wszystko wskazuje na to, że nowego iPada, a może nawet nowe iPady, zobaczymy jeszcze 

w marcu. Według ostatnich przecieków Apple jest w trakcie uzyskiwania certyfikacji na nowe 

urządzenia. Pozostaje pytanie, co to będą za sprzęty i jak zostaną pokazane.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2018/02/20/airplay-2-znika-w-ios-113-oraz-tvos-113/
https://imagazine.pl/2018/02/22/prawdopodobnie-juz-w-marcu-zobaczymy-nowe-ipady/


Audio-Technica poszerza swoją gamę produktową o całkowicie nowe 

słuchawki. ATH-ANC700BT są wokółuszną konstrukcją bezprzewodową, której 

funkcjonalność zwiększa wbudowany układ redukcji hałasu (ANC). Dzięki 

kodekowi Qualcomm® aptX™ i zaawansowanym przetwornikom model ten 

dostarcza wysokiej jakości dźwięk. Sterowanie odtwarzaniem muzyki umożliwia 

wbudowany w słuchawki dotykowy panel.   

BEZPRZEWODOWE SŁUCHAWKI Z ANC I OBSŁUGĄ 
DŹWIĘKU HIGH-RES – AUDIO-TECHNICA ATH-ANC700BT
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Audio-Technica zaprezentowała najnow-

sze wokółuszne słuchawki z serii QuietPoint 

– ATH-ANC700BT.  Model ten wyposażony 

jest w układ aktywnej redukcji hałasu (ANC).  

Opatentowany system ANC opiera się na 

sprzężeniu zwrotnym i skutecznie (nawet 

w 90 proc.)ogranicza szum tła, zachowując 

jednocześnie jakość dźwięku oryginalnego 

nagrania. Słuchawki oferują również wygodę 

bezprzewodowego przesyłania sygnału 

audio, intuicyjne sterowanie dotykowe, 

a także obsługę dźwięku high-res w przy-

padku tradycyjnej łączności przewodowej. 

Sercem słuchawek są specjalnie opraco-

wane 40-milimetrowe przetworniki, dzięki 

którym ATH-ANC700BT dostarczają charak-

terystyczny dla produktów Audio-Techniki 

dźwięk – dynamiczny, czysty i szczegółowy. 

Wykorzystując łączność bezprzewodową 

użytkownicy mogą cieszyć się brzmieniem 

w jakości zbliżonej do CD (aż do 48 kHz/16 

bitów), co jest zasługą wbudowanego 

kodeka Qualcomm® aptX™. Aby cieszyć się 

dźwiękiem w pełnej rozdzielczości high-res 

wystarczy skorzystać  z przewodowego połą-

czenia, używając w tym celu kabel dostar-

czany wraz ze słuchawkami. 

Listę zalet ATH-ANC700BT wydłuża bardzo 

długi czas pracy. Wbudowany akumulator 

pozwala korzystać ze słuchawek non-stop 

przez 25 godzin, z włączonym trybem ANC 

i Bluetooth. Po wyłączeniu układu ANC ten 

czas wydłuża się do 30 godzin. Najnowszy 

model Audio-Techniki jest także bardzo 
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łatwy w obsłudze. Fizyczne przy-

ciski oraz dotykowy panel pozwa-

lają sterować odtwarzaniem 

muzyki, regulować poziom gło-

śności, a także odbierać i prowa-

dzić połączenia telefoniczne, co 

umożliwia wbudowany w ATH-

ANC700BT mikrofon.  

Niezwykle miękkie poduszki 

wokółuszne oraz pałąk nagłowny, 

wypełnione pianką z efektem 

pamięci, sprawiają, że ATH-

ANC700BT perfekcyjnie dopa-

sowują się do kształtu głowy 

użytkownika, ograniczając do 

minimum ryzyko zmęczenia pod-

czas długich sesji muzycznych. 

Wygodę użytkowania słucha-

wek zwiększa składana na płasko 

konstrukcja, która ułatwia trans-

portowanie i przechowywanie 

ATH-ANC700BT, np. w dołączo-

nym pokrowcu. 

Słuchawki Audio-Technica ATH-

ANC700BT zadebiutują na rynku 

w drugim kwartale br. Ich stylowe, 

minimalistyczne wzornictwo 

podkreśla matowe wykończe-

nie, dostępne w dwóch wersjach 

kolorystycznych – czarnej i sza-

rej. Nominalna cena detaliczna 

słuchawek będzie znana w chwili 

wprowadzania produktu do 

sprzedaży.
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WYNIKI FINANSOWE APPLE ZA Q1 2018 – iPHONE X 
Z REKORDEM, APPLE PAY JESZCZE NIE DLA NAS 
Wyniki finansowe Apple za fiskalny pierwszy kwartał 2018 roku, będący w rzeczywistości 

ostatnim kalendarzowym kwartałem 2017 roku, po raz kolejny są rekordowe. Apple notuje 

przychody na poziomie 88 miliardów dolarów, w czym pomaga iPhone, a w szczególności 

iPhone X. Ta zależność od iPhone’a w przychodach Apple nie maleje, a wręcz przeciwnie 

– to iPhone napędza funkcjonowanie całej firmy.

Czytaj dalej...

KONIEC ANDROID 
PAY, CZAS NA GOOGLE 
PAY – INNE PLANY 
GOOGLE’A MOGĄ BYĆ 
BARDZIEJ DOTKLIWE DLA 
UŻYTKOWNIKÓW

Google znów udowadnia, że jest firmą funkcjonującą na zasadzie wiecznych wersji beta i ekspery-

mentów na swoich użytkownikach. Firmie trudno zaufać i trudno zrozumieć jej działania. Właśnie 

zakończono projekt Android Pay i teraz płatności mobilne noszą nazwę Google Pay. Pod znakiem 

zapytania zostaje przyszłość Android Wear, czyli zegarków smart działających na systemie Google’a.

Czytaj dalej...

https://imagazine.pl/2018/02/02/wyniki-finansowe-apple-za-q1-2018-iphone-x-z-rekordem-apple-pay-jeszcze-nie-dla-nas/
https://imagazine.pl/2018/02/21/koniec-android-pay-czas-na-google-pay-inne-plany-googlea-moga-byc-bardziej-dotkliwe/
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WWDC 2018 MOŻE ODBYĆ SIĘ 
W DNIACH 4–8 CZERWCA
Joe Rossignol na łamach „MacRumors” sugeruje, 

że tegoroczne WWDC może odbyć się w dniach 

4–8 czerwca.

Czytaj dalej...JEŚLI KORZYSTACIE 
Z APFS I OBRAZÓW 
DYSKÓW, TO 
RYZYKUJECIE UTRATĄ 
DANYCH
Mike Bombich zwrócił uwagę na sporego 

buga w APFS, który może dotknąć osób 

wykorzystujących obrazy dyskowe do 

przechowywania swoich danych i skutko-

wać utratą danych.

Czytaj dalej...

WYNIKI 
IPHONE’A W MINIONYM 
KWARTALE SĄ LEPSZE, NIŻ 
MOGŁOBY SIĘ WYDAWAĆ
Wracając jeszcze do wyników finansowych Apple, warto 

poruszyć kwestię tego, jak iPhone’y sobie radzą na tle 

konkurencji. W minionym kwartale iPhone był najlepiej 

sprzedającym się smartfonem na rynku, a biorąc pod 

uwagę długość tego kwartału, był też najlepszym kwar-

tałem w historii dla iPhone’a.

Czytaj dalej...

 https://imagazine.pl/2018/02/19/wwdc-2018-moze-odbyc-sie-miedzy-4-8-czerwca/
https://imagazine.pl/2018/02/19/jesli-korzystacie-z-apfs-i-obrazow-dyskow-to-ryzykujecie-utrata-danych/
https://imagazine.pl/2018/02/03/wyniki-iphonea-w-minionym-kwartale-sa-lepsze-niz-mogloby-sie-wydawac/


http://tp-link.com.pl


Na wstępie przyznam się, że mam mieszane uczucia odnośnie tych targów. Gdyby nie pre-

miera Samsunga Galaxy S9, to z mojego punktu widzenia niewiele by się na nich działo. 

Rzekłbym, że wiało na nich nudą. Można było odnieść wrażenie, jakby inni producenci prze-

straszyli się, że zostaną przykryci prezentacją Samsunga i zdecydowali się dość zachowaw-

czo podejść do imprezy — czyli być, ale nie robić zbyt dużego zamieszania. A może taki już 

Dosłownie dzień przed publikacją bieżącego wydania iMagazine udało mi się 

wrócić z największych targów mobilnych na świecie – Mobile World Congress 

2018, które odbywają się w Barcelonie. Na targach byłem na zaproszenie 

Samsunga, który zdecydował się w tym roku na prezentacje swoich flagowców 

właśnie w stolicy Katalonii.

MOBILE WORLD CONGRESS 2018
DOMINIK ŁADA
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się zrobił rynek i spadki w sprzedaży pokazują, że 

się on nasycił?

Tak na serio można było odnieść wrażenie, że 

MWC to są targi Samsunga – reklamy, standy, 

banery. Cała Barcelona, zaczynając od lotniska, 

wygląda jak jedna, wielka reklama koreańskiego 

giganta. Wszędzie były reklamy S8 oraz Note8, 

które w magiczny i błyskawiczny sposób, przez 

noc po premierze, zostały powymieniane na 

reklamy S9. Zauważyłem i jestem pod wrażeniem 

operacji logistycznej.

Premiera Galaxy S9 i S9 Plus była ogromnym 

wydarzeniem. Kolejka do wejścia na prezentację 

ciągnęła się kilometrami. Gości było mnóstwo, 

bo tym razem, w odróżnieniu od zeszłego roku, 

była tylko jedna, światowa premiera, właśnie 

w Barcelonie. Prezentację prowadził sam DJ Koh, 

szef Samsung Mobile. Wystrój i forma prezentacji 

robiła duże wrażenie na żywo. Rzekłbym słowami 

klasyka, ale nie wypada na naszych łamach.

Prezentacja Galaxy S9 była w niedzielę, a targi 

zaczęły się w poniedziałek. Miałem prawie cały 

dzień na zwiedzanie. Targi są bardzo duże i całe 

szczęście, że są w jednym miejscu.

Zacząłem od stoiska Huawei. Jak wspominałem 

wcześniej, producent przeniósł premierę swo-
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LG pokazywało odświeżonego V30s ThinQ, który ma więcej RAM, nowszego Androida oraz 

wbudowane wsparcie AI.
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jego nowego flagowca P20 (zaraz, a czy to przy-

padkiem niedawno nie była już jakaś premiera 

flagowca od Huawei?) na 28 marca. Na MWC zde-

cydowali się pokazać nowy tablet MediaPad M5 

oraz bardzo ciekawego notebooka – MateBook X 

– z wbudowaną w klawisze kamerą.
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Kolejnym producentem, którego odwiedziłem, było Sony. Sony zmieniło charakterystyczny 

wygląd swoich Xperii. Wyglądają on teraz jak…każdy inny telefon, tyle że mają w odróżnie-

niu od nich…szersze ramki. No ale dodali ładowanie indukcyjne. Jednym słowem Sony sza-

leje i niestety pokazuje, że nie ma pomysłu na swoje produkty.

Dużo sobie obiecywałem i liczyłem na Nokię. Pokazała 

zreanimowanego banana, czyli model 8110, który 

wygląda ładnie, ale jest przeraźliwie plastikowy. Ma 

on kosztować około 80EUR. Producent pokazał też 

swoje nowe smartfony wspierające platformę Android 

One – model 6 i 8 Scirocco. W szczególności 8 Scirocco 

wygląda ciekawie, tylko ta cena na poziomie 750EUR 

chyba jest trochę za wysoka.
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Na stoisku Xiaomi też nie znalazłem 

nowości. Xiaomi pokazywało oczy-

wiście całe spektrum swojej oferty 

– bieżące telefony, ciekawy pro-

jektor 4K, akcesoria IoT oraz kom-

putery. Nie było zapowiadanego 

wcześniej MiMix2s. Xiaomi zdecy-

dowało się przenieść jego premierę 

na 27 marca…dzień przed premierą 

Huawei P20.

Na MWC 2018 nie zabrakło premier klonów…iPhone X – pojawiły się takowe w ofercie m.in. 

Wiko (View2 i View2 Pro) oraz Asus (ZenFone 5 i 5Z). Wyglądają bardzo, bardzo podobnie 

do iPhone, ale niestety nie są topowymi produktami, jeśli chodzi o parametry. Raczej są to 

modele pozycjonowane w kategorii mocnych średniaków.

Przez cały dzień polowałem na jednorożca – egzotyczny model Vivo Apex. Słyszałem, że 

ktoś go widział, ale nikt nie mówił gdzie. Ostatecznie okazało się, że był prezentowany na 

zamkniętych spotkaniach. Jest to bardzo ciekawy telefon, model koncepcyjny, pierwszy 

z działającym sensorem odcisków palców, który był wbudowany w ekran. Co więcej, telefon 

nie ma „notcha”, dzięki czemu cały jest ekranem. Kamera do wideorozmów/selfie wysuwa się 

z krawędzi, a głośnik działa na zasadzie indukcji, tak jak to było w pierwszym Xiaomi MiMix.

https://www.youtube.com/watch?v=yr1cKPR9aHc 


Na targach nie zabrakło polskich akcentów – były stoiska m.in. FIBARO, myPhone, ComArch, 

czy malutkie stoisko narodowe. Jednak nie było to tak spektakularne i widoczne jak sto-

iska albo wręcz całe hale, innych krajów np. Hiszpanii (co zrozumiałe), Izraela, Kanady, Danii, 

Niemiec, Szwajcarii, Tajwanu i jeszcze paru innych. Szkoda.

Targi MWC to oczywiście nie tylko targi „komórkowe”. To są targi mobilne. Dużo było sto-

isk i firm zajmujących się sieciami, rozwiązaniami telekomunikacyjnymi i softwareowymi. 

Był nawet Google…ale niestety nie można było wejść na ich teren, który był zamknięty 

i dostępny tylko dla zaproszonych gości.

Widząc rozmach wystawców oraz ilość zwiedzających myślę, że nie mamy się co martwić 

o przyszłość targów MWC. Liczę tylko, że przyszłoroczne będą bardziej spektakularne, jeśli 

chodzi o nowości…i że będzie lepsza pogoda, bo 4 stopnie i padający śnieg to nie jest nor-

malna pogoda w stolicy Katalonii o tej porze roku.

Do zobaczenia za rok. dominiklada
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https://geo.itunes.apple.com/pl/book/tekst/id1316765875?mt=11


WYSOKO PONAD MIASTEM
TOMASZ SZYKULSKI
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Mam ogromną słabość do punktów widokowych. Uważam, że jest coś niezaprzeczalnie 

magicznego w oglądaniu panoramy rozległej metropolii z perspektywy tarasu położo-

nego kilkaset metrów nad ziemią. Nie bez powodu miejsca te stanowią obowiązkowy 

punkt każdej wizyty w nowym dla mnie zakątku świata. Nawiązując do mojego tekstu 

sprzed kilkunastu miesięcy (https://imagazine.pl/2016/10/04/ponad-miastem/), w tym arty-

kule zebrałem kolejnych pięć ekscytujących punktów obserwacyjnych, które odwiedziłem 

w ostatnim czasie. Jeżeli planujecie wizytę w Malezji, Chinach czy Australii – koniecznie 

dopiszcie je do swojej listy!

Petronas Twin Towers – Kuala Lumpur, Malezja
Na tle większości podobnych miejsc taras widokowy na jednej z bliźniaczych, wysokich na 

452 metry wież wyróżnia przede wszystkim jego unikalna konstrukcja. Nieczęsto bowiem 

zdarza się, że znajdując się kilkaset metrów nad poziomem ulicy, możemy z bardzo bliska 

oglądać inny budynek; fakt, ten dodaje pewnego kontekstu zdjęciom panoramy malezyj-

skiej stolicy wykonywanym z góry. Dodatkową atrakcję stanowi dwupoziomowy, znajdu-

jący się na 43. piętrze most, który łączy oba drapacze chmur – bilet wstępu obejmuje także 

krótki spacer po tym miejscu. W moim prywatnym rankingu tarasów widokowych ten na 

Petronas Towers w Kuala Lumpur plasuje się w ścisłej czołówce. Bilety wstępu należy zare-

zerwować na tej stronie w cenie około 75 złotych za osobę.

42Wysoko ponad miastem

https://www.petronastwintowers.com.my/tickets


Sydney Tower Eye – Sydney, Australia
Jeżeli mieliście okazję odwiedzić Toronto, to pod-

czas pobytu w Sydney mogą rzucić Wam się 

w oczy pewne podobieństwa w wyglądzie miasta 

– a to ze względu na architekturę łączącą brytyjską 

tradycję i nowoczesność, położenie centrum nad 

zatoką oraz… górującą nad wszystkim „pinezką”. 

Zaraz, jaką pinezką? W przypadku kanadyjskiej 

metropolii chodzi oczywiście o strzelistą wieżę CN 

Tower, za której australijski (i nieco niższy) odpo-

wiednik można uznać Sydney Tower. O ile sama 

konstrukcja nie wyróżnia się niczym szczegól-

nym, to rozciągający się z jej szczytu widok jest 

jedyny w swoim rodzaju. Kierując wzrok w niemal 

dowolną stronę, zobaczymy bowiem coś cieka-

wego. Patrząc w kierunku północnym – wieżowce, 

most Harbour Bridge oraz nieco ukryty gmach 

słynnej opery; na wschód – wybrzeże oceanu 

i zatokę; na zachód – urokliwą zatokę Darling 

Harbour i dzielnicę Pyrmont; na południe – samo-

loty podchodzące do lądowania na miejskim lotni-

sku. Koszt biletów to około 60 złotych – można je 

zarezerwować na tej stronie, by uniknąć kolejek. 
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Shanghai Tower – Szanghaj, Chiny
Drugi najwyższy budynek świata (632 metry) i najwyżej położony taras 

widokowy (561 metrów) – tak w skrócie można przedstawić górujący nad 

Szanghajem drapacz chmur. W odróżnieniu od Burj Khalifa w Dubaju, którego 

bryła zwęża się kilkakrotnie wraz ze wzrostem wysokości, Shanghai Tower 

wygląda stosunkowo jednolicie, przez co pomimo bycia o niemal 200 metrów 

niższym robi równie imponujące wrażenie. To właśnie w tym budynku po raz 

pierwszy zdarzyło mi się narzekać, że punkt widokowy położony jest… zbyt 

wysoko, gdyż okoliczne, 200-, 300-metrowe biurowce wyglądają z tej per-

spektywy na kompletnie wyrwane z kontekstu. Przed wjazdem na górę warto 

upewnić się, że stężenie smogu nie jest zbyt wysokie – mocne zanieczyszcze-

nie powietrza w Szanghaju potrafi skutecznie zepsuć przyjemność z oglądania 

panoramy miasta. Normalny bilet to koszt około 100 złotych – pewną niedo-

godnością będzie długa kolejka do kasy, co w pełni zrekompensuje nam jednak 

widok z góry.

Wysoko ponad miastem



Q1 Tower – Gold Coast, Australia
Nie będzie przesadą, jeśli powiem, że widok rozciągający się z apartamentowca 

położonego w najbardziej rozpoznawalnym punkcie stanu Queensland łączy 

w sobie najlepsze, co ma do zaoferowania Australia. Z jednej strony zobaczymy 

długą, piaszczystą plażę u brzegu Oceanu Spokojnego; z drugiej – przedzielone 

kanałami dzielnice mieszkalne, których niska zabudowa w ciekawy sposób kon-

trastuje ze zgrupowanymi na wybrzeżu wieżowcami. Wszystko to otaczają nieco 

oddalone wzgórza oraz ogromne ilości zieleni. Raj? Może nie, ale z całą pewno-

ścią jedno z najlepszych miejsc do życia na świecie, szczególnie biorąc pod uwagę 

pogodę. Ceny biletów wstępu na zlokalizowany na 230 metrach punkt wido-
kowy zaczynają się już od około 50 złotych – co ciekawe, w większości wypad-

ków w kolejce do kasy znajdowało się przede mną najwyżej kilka osób. 

t_szykulski
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Poradnik Michała Śliwińskiego,
twórcy Nozbe.
O tym jak zapanować nad chaosem życia codziennego
i skutecznie zarządzać czasem! 

JUŻ W SPRZEDAŻY:
KursProduktywnosci.pl

Michał Śliwiński

Kroków do Maksymalnej

Produktywności

http://KursProduktywnosci.pl


   /   PRODUCTIVITY   /   47Podobne narzędzia do różnych celów, czyli: ile można... 47

PODOBNE NARZĘDZIA DO RÓŻNYCH 
CELÓW, CZYLI: ILE MOŻNA MIEĆ 
APLIKACJI DO NOTATEK?

MICHAŁ ŚLIWIŃSKI

W poprzednim felietonie opisałem moje nowe „workflows” do porannego i wieczornego 

rytuału oraz inne sposoby na automatyzację produktywnych nawyków. Kilka osób napisało 

do mnie z dużym zdziwieniem, że osoba promująca produktywność używa kilku zupełnie 

różnych aplikacji do notatek. Gdzie w tym efektywność i upraszczanie spraw? Skąd pomysł na 

kilka aplikacji, które w zasadzie robią to samo?
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 Jedna aplikacja do wszystkiego?
Rozumiem te wątpliwości. Kiedyś faktycznie byłem zdania, że powinienem 

mieć jedną aplikację do notatek – i tą opcją od lat był dla mnie niedościgniony 

Evernote.

Evernote to taki kombajn – aplikacja do wszystkiego. Do wrzucania dokumen-

tów, zdjęć, notatek… i do tego świetnie synchronizuje wszystko „w chmurze”. 

Korzystam z niej od początku istnienia. To właśnie Evernote był fundamentem 

mojego przejścia (w 2012 roku) w tryb #iPadOnly, czyli używania tabletu jako 

głównego komputera do pracy. Dzięki Evernote mogłem także zrezygnować 

z papieru – wszystkie informacje i dokumenty przechowywać w wersji cyfrowej 

zawsze „pod ręką” i nie martwić się o ich kopie „fizyczne”.

Nadal korzystam z Evernote'a – mam w aplikacji znacznie ponad 10 tysięcy nota-

tek… Niezły kawał życia! I co roku opłacam abonament premium tej aplikacji.

Od 2012 roku minęło jednak sporo czasu. Wtedy zacząłem być „#iPadOnly”, za 

czasów iPada 3 z Retiną. Teraz mamy rok 2018, a ja pracuję (i piszę te słowa) na 

10,5-calowym iPadzie Pro z iOS11. Ekosystem aplikacji Apple jest bogatszy niż kie-

dykolwiek. Dlatego też zmienił się trochę sposób, w jaki używam iPada i kompu-

terów ogólnie.

Podstawową chmurą stał się iCloud
Wreszcie dożyliśmy czasów, kiedy iCloud od Apple po prostu działa i jest moto-

rem synchronizacji aplikacji oraz dokumentów na iOS i na Macu. Dodatkowy atut 

iCloud to fakt, że jest to podstawowy natywny system przechowywania informa-

cji na iPadzie i iPhonie, działa więc również „offline” lub kiedy mamy słabsze połą-

czenie z Internetem. I właśnie dzięki temu iCloud często sprawdza się lepiej niż 

Dropbox.

Co z tym notowaniem? Po co mi więcej aplikacji?
Wróćmy zatem do głównego tematu – notowania i aplikacji do notowania.

Okazuje się, że w pracy na iPadzie notowanie notowaniu nierówne i od jakie-

goś czasu, w zależności od tego, co chcę zrobić, sięgam po inne aplikacje do 

notowania. Oto one:

Podobne narzędzia do różnych celów, czyli: ile można...
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Apple Notes – do bazgrołów i różnych notatek
Aplikacja wbudowana w iOS. Używam jej do luźnych notatek, na przykład, aby 

coś zapamiętać lub opisać. Działa bardzo szybko, sprawnie się synchronizuje 

przez iCloud i do tego całkiem ładnie wygląda.

Często też „bazgrolę” sobie w tej aplikacji, bo ma świetne, natywne wsparcie dla 

ołówka Apple Pencil.

Linea – do rysowania notatek
Jeśli chcę więcej notować za pomocą Apple Pencil, korzystam z aplikacji Linea 

– jest znacznie bardziej rozbudowana i wygodniejsza do rysowania i zupełnie 

zastąpiła mi Paper by 53, niegdyś moje główne narzędzie do rysowania.

Scanbot – do dokumentów
Mój nowy skaner. Ostatnio testuję go zamiast Evernote. Cokolwiek muszę zeska-

nować, wrzucam do Scanbota. Genialne jest, że ma on superszybki OCR, czyli 

rozpoznawanie tekstu w plikach graficznych, i oczywiście synchronizuje się przez 

iCloud.

Działa niesamowicie, bo rozpoznany tekst zapisywany jest bezpośrednio w pliku 

PDF, mam więc do niego dostęp z każdej aplikacji obsługującej PDF-y.

Ulysses – do pisania
Ta aplikacja jest po prostu idealna do pisania długich tekstów na iPadzie, iPhonie 

i Macu. Każdy dłuższy artykuł zaczyna się tutaj. Ten także. Mam specjalny folder 

o nazwie „iMagazine” i piszę w nim wszystkie felietony. Dzięki takiej strukturze 

mam tutaj archiwum tekstów, mogę łatwo wszystko znaleźć i żadne stare teksty 

mi nie umkną.

Uwielbiam pisać, korzystając z formatowania Markdown i Ulysses się do tego ide-

alnie nadaje. Ma również proste funkcje eksportu do PDF czy Pages. Gdy felieton 

jest gotowy, eksportuję go do Pages i w tym formacie wysyłam Dominikowi.

W Ulyssesie prowadzę też mój dzienniczek (z ang. „Journal”) – w poprzed-

nim felietonie opisałem, jak za pomocą narzędzia Workflow komponuję wpisy, 

a następnie wrzucam do Ulyssesa.

Podobne narzędzia do różnych celów, czyli: ile można...
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Cała biblioteka moich tekstów w Ulyssesie synchronizuje się świetnie przez 

iCloud, mam zatem dostęp do moich tekstów z każdego urządzenia.

Bear – do notatek na każdy dzień
Radek, z którym nagrywam The Podcast, wpadł na pomysł, aby Bear używać do 

jednej tylko rzeczy: prowadzenia notatki, w której można śledzić postępy w pracy 

każdego dnia. Proces wygląda następująco: za pomocą Workflow codziennie two-

rzy się nowa notatka. Kiedy w ciągu dnia chcę ją uzupełnić, coś dodać lub zanoto-

wać, odpalam Bear i to robię.

I znowu dzięki iCloud mam dostęp do Bear na każdym urządzeniu! 

Wiem, twórcy Bear na pewno nie są zachwyceni, że używam ich aplikacji w tak 

okrojonym wymiarze, ale tylko do tego jest mi potrzebna. Dzięki temu nie 

zaśmiecam sobie Ulyssesa codziennymi notatkami.

MindNode – do myślenia
Od zawsze, przeprowadzając osobiste burze mózgu, czyli analizując i tworząc 

nowe koncepcje, rysowałem mapy myśli. Dotychczas używałem do tego kartki 

papieru, ściennej tablicy do pisania flamastrami albo iThoughts. Ostatnio prze-

siadłem się jednak na MindNode i jestem tą aplikacją zachwycony. Teraz każdy 

obszerniejszy tekst lub ważny koncept zaczyna swoje życie jako mapa myśli 

i dopiero potem idzie dalej i zmienia się w to, czym docelowo ma być.

Nigdy nie byłem fanem aplikacji typu „outline”, czyli na przykład OmniOutliner 

i jemu podobne. Są za bardzo „liniowe”, podczas gdy ja potrzebuję czegoś bar-

dziej „przestrzennego” i mapa myśli spełnia swoją funkcję wyśmienicie.

Ten felieton także powstał najpierw jako mapa myśli w MindNode. Dopiero 

potem wyeksportowałem ją jako dokument w Markdown do Ulysses, a teraz 

wypełniam go treścią i redaguję.

Habit List – do monitorowania nawyków
Na koniec zostawiłem dodatkowy przykład aplikacji, która nie jest narzędziem 

do notowania, ale obrazuje moje odchodzenie od monolitów aplikacji. Jak wiesz, 

wszystkie zadania mam w Nozbe: projekty, pomysły, zadania, czynności do wyko-

Podobne narzędzia do różnych celów, czyli: ile można...
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nania. Nie przechowuję tam jednak zadań związanych z nawykami, na przykład 

regularnymi ćwiczeniami.

Ich miejsce jest w specjalnej aplikacji Habit List – mogę w niej sprawdzać, jak mi 

idzie praca nad nawykami, jaką mam ciągłość danego nawyku itd.

Czy naprawdę warto mieć aż tyle różnych aplikacji?

Myślę, że tak. Ten nowy model sprawdza się w moim przypadku z kilku powodów.

Po pierwsze, porównując abonament Evernote do kosztów tych aplikacji oraz 

konta iCloud, nie rozbijamy tutaj banku. Każda z tych aplikacji trochę kosztuje, ale 

są na tyle dobre, że nie mam problemu, aby być płacącym klientem. Biorąc pod 

uwagę cenę iPada Pro, koszt oprogramowania jest niewielki.

Po drugie, każda z wymienionych aplikacji jest dopracowana i ma jedną czy dwie 

rewelacyjne i wyjątkowe funkcje, dla których korzystam z tego, a nie innego 

narzędzia:

• Apple Notes jest bardzo wszechstronną aplikacją ze wsparciem wielu forma-

tów notatek,

• Linea jest genialna, jeśli chodzi o rysowanie na kilku płaszczyznach,

• Scanbot ma świetne skanowanie i OCR,

• Ulysses idealnie wspiera Markdown do pisania długich tekstów,

• Bear ma super API i fajne wsparcie dla checkboksów,

• MindNode jest piękną appką do map myśli.

Po trzecie, wszystkie te aplikacje fajnie ze sobą współgrają, często dzięki ekspor-

towi danych. Moje mapy myśli jako pliki „Markdown” idą do Ulyssesa po to, aby 

kiedyś być opublikowane w iMagazine.

Po czwarte, dzięki temu, że każda z aplikacji spełnia konkretną funkcję w moim 

życiu, jestem automatycznie bardziej skupiony, kiedy z nich korzystam. Wiem, 

że aby dodać ogólną notatkę, idę do Apple Notes. Jeśli chcę napisać długi tekst 

– korzystam z Ulyssesa, kiedy chcę pracować nad notatką z bieżącego dnia 

– z Bear…

Podobne narzędzia do różnych celów, czyli: ile można...
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Po piąte i ostatnie, każda z tych aplikacji synchronizuje się z chmurą i ze 

Spotlightem, nie ma więc problemu, aby w systemie znaleźć to, czego potrzebuję. 

Wszystkie dane mam na zawołanie (gdyby tylko Siri lepiej działała…)

A ty, jak sobie radzisz?
To jest moje nowe podejście – seria wyspecjalizowanych aplikacji zamiast jednej, 

która rządzi wszystkim. A jak Ty sobie radzisz z Twoimi „notatkami”? Czy wyróż-

niasz różne typy notatek? Gdzie je zapisujesz? Daj znać na Twitterze: @MSliwinski 
– chętnie pogadam!

Podobne narzędzia do różnych celów, czyli: ile można...

http://www.twitter.com/MSliwinski
http://www.twitter.com/MSliwinski


ZLOTNICTWO
SZTUKA
    UZYTKOWA

“NA GALERYJCE”

K.L. Lada

BIŻUTERIA - UPOMINKI - ZEGARKI VINTAGE
Zapraszamy na nasze stoisko na Jarmarku Regionalnym na dziedzińcu kościoła Św. Anny w Warszawie, Krakowskie Przedmieście 68

Jesteśmy otwarci od 1.02.2018, każdy czwartek-niedziela w godzinach 11.00-20.00.

Możliwość płacenia kartami kredytowymi +48 501 757 027    |    www.nagaleryjce.pl

„NA GALERYJCE” 

http://nagaleryjce.pl
http://nagaleryjce.pl
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LIFESTYLE MACUSERA
MONIKA GUTOWSKA I NORBERT CAŁA

TOREBKI NICOLE LEE – CENA OD 279,00 PLN 
Wisienką na torcie każdej stylizacji są dodatki. 

Tym bardziej ważne jest, aby były dobrze 

dobrane. Nie jestem fanką krzykliwych styli-

zacji, mogę więc poszaleć właśnie dodatkami. 

Ostatnio uśmiech na mojej twarzy wywołał 

widok torebek amerykańskiej firmy Nicole Lee. 

Zajmują się produkcją torebek już od blisko 

15 lat i tak samo zachwycały one swoich klien-

tów lata temu, jak i teraz. Każda z nas jest w sta-

nie dobrać produkt, z którym będzie mogła 

się identyfikować. Jak twierdzą projektanci 

Nicole Lee: „Wierzymy, że moda powinna być 

zabawna i orzeźwiająca” i te akcesoria dokład-

nie takie są. Na sam ich widok na twarzy poja-

wia się banan. Idealnie sprawdzą się zarówno 

do eleganckiej stylizacji, jak i sportowego 

looku, na wieczorne wyjście i na co dzień, kiedy 

potrzeba torebki nieco większych gabarytów.

SQULA – CENA 14,99 PLN MIESIĘCZNIE 

Czynności wykonywane z pasją i radością po 

pierwsze sprawiają nam więcej przyjemności, 

po drugie zdecydowanie lepiej zdobywamy na 

ich podstawie wiedzę. Zasada ta działa zarówno 

w przypadku dorosłych, jak i dzieci, tyle tylko, 

że w przypadku tych drugich trochę trudniej tę 

pasję zaszczepić. Szczególnie trudno jest zain-

teresować dziecko nauką. Na szczęście świat 

idzie do przodu i z pomocą przychodzi nam 

technika, a dokładnie interaktywna platforma 

https://www.squla.pl. Znajdziemy na niej prawie 

60 000 zadań i quizów, które zapewnią naukę 

przez zabawę i pozwolą rozwijać talenty i pasje. 

Wartością serwisu jest zgodność z podstawą 

programową Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Oprócz zabawy dodatkową motywacją dla 

dzieci do prawidłowego rozwiązywania zadań 

jest system nagród, polegający na zbieraniu wir-

tualnych monet, które następnie można wymie-

nić na prezenty w sklepiku Squli.

Dla niej 54

https://nicolelee.pl/pl/13-torebki
https://www.squla.pl
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ALBUM URBAN GUIDE – CENA 99,00 PLN 

Stylowe, niebanalne rzeczy wymagają wyjątkowej oprawy. Z tego założenia 

wyszedł wydawca albumu Urban Guide, w którym znajdziemy godne uwagi 

miejsca w Polsce. W każdym z miast po swoich ulubionych miejscach oprowa-

dzają nas lokalni artyści, na przykład po Wrocławiu oprowadzi nas fotografka 

Paulina Kolondra. W albumie znajdziemy nietuzinkowe kawiarnie, restauracje, 

hotele, jednym słowem perełki projektowania. Jak twierdzi wydawca Label 

Magazine, kierowały nimi takie wartości, jak: „świetny projekt, pasja, kreatyw-

ność, dbałość o detale”. Cechą szczególną albumu są przepiękne zdjęcia, prze-

noszące nas bezpośrednio do opisywanych miejsc. Zaprezentowane rozmowy 

z twórcami wybranych lokali przybliżą nam historie ich powstania oraz inspirują 

innych do podobnych kreatywnych działań. Jakościowo świetnie wykonany 

zarówno na zewnątrz, jak i na 256 stronach w środku.

http://label-magazine.com/urban-guide.php
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MYMOMO – PERSONALIZOWANA 
KIEROWNICA – CENA OD 2000 PLN 
Jeśli bawicie się w motosport, to na pewno znacie firmę 

Momo, która wytwarza kultowe już kierownice. Teraz 

zaś odpalili usługę MyMOMO, czyli możliwość stwo-

rzenia naszej własnej kierownicy. Tworzenie naszej 

kierownicy zaczynamy od wyboru jednego z pięciu 

bazowych modeli. Potem od możliwości personaliza-

cji może zakręcić się w głowie. Zaczynamy od wyboru 

skóry na kierownicy, możemy się też zdecydować na 

alcantarę, wybieramy rodzaj i kolor przeszycia, kolor 

logotypu, rodzaj przycisku klaksonu, a nawet typ i kolor 

śrubek, którymi będzie przykręcona kierownica. Na 

koniec możemy wysłać własny logotyp, który zostanie 

umieszczony na wieńcu kierownicy. Czas dostawy to 12 

tygodni. Lepszego prezentu dla kogoś zaczynającego 

przygodę z motosportem nie znajdziecie.

Dla niego

GADŻETY WILLIAMS MARTINI RACING 
– CENY RÓŻNE 

Każdy team Formuły 1 sprzedaje swoje gadżety. To dosko-

nałe źródło dochodów mogące uzupełnić budżet od spon-

sorów. W tym roku dla Polaków liczy się tylko jeden team, 

Williams Martini Racing. A to oczywiście za sprawą sensacyj-

nego powrotu do królowej sportów motorowych Roberta 

Kubicy. Robert wraca jako kierowca testowy, ale będzie 

odgrywał w zespole ważną rolę. Na tyle ważną, że wyjdzie 

też linia gadżetów sygnowana jego nazwiskiem. Będziemy 

mogli kupić zarówno koszulki, bluzy, czapeczki, jak i typowe 

gadżety, w tym breloki. Ceny nie są najniższe, bo zaczynają 

się od koszulek za 60 euro, ale tak jest zawsze z oficjalnymi 

gadżetami. Kolekcja na rok 2018 będzie dostępna w najbliż-

szym miesiącu.
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https://www.momo.com/en-gb/products/custom-steering-wheels-eu/
http://www.wmrshop.com/stores/williams/
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MUZEUM FLIPERÓW PINBALL STATION WARSZAWA – CENA ZA BILET OD 35 PLN 

Zanim pojawiły się gry komputerowe i konsole, wszyscy zachwycali się fliperami i na 

nich marnowali czas. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to, wyjaśniam, że to automat do 

gry, na którym gra się za pomocą metalowej kulki i dwóch łapek. Trafiając w odpowied-

nie miejsca, gracz odkrywa nowe przygody, zdobywa punkty, a fliper stawia kolejne 

wyzwania. Moja młodość to były oczywiście automaty oraz właśnie flipery. Niestety 

zniknęły one z mainstreamu, ale, podobnie jak płyty winylowe, mają swoją niszę. 

W Warszawie w tamtym roku otworzyło się muzeum fliperów. Pinball Station to miejsce, 

w którym atmosferę buduje ponad 30 migoczących fliperów. Każdy z nich prezentuje 

barwną grafikę, grę świateł oraz charakterystyczną muzykę i dźwięki. Wszystkie te cechy 

nadają muzeum niepowtarzalny, oldschoolowy klimat pubów z lat 80. i 90.

http://www.pinballstation.pl


o d k r y j
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HOMEPOD – APPLE MOCNYM 
UDERZENIEM WRACA Z GŁOŚNIKIEM 

NORBERT CAŁA

Apple niezwykle rzadko bierze się za produkcję głośników. W swojej historii takich produktów ma 

naprawdę niewiele. Ostatnim był iPod Hi-Fi, czyli głośnik przeznaczony do iPodów ze złączem 30 pin. 

Przez wielu nadal uważany za kultowy sprzęt. Pojawił się w sprzedaży 28 lutego 2006 roku, półtora 

roku później zniknął. Prawie równo 12 lat później w sprzedaży pojawia się bohater tego artykułu, czyli 

HomePod. Po kilku dniach z nim mogę zdradzić, że przetrwa w sprzedaży dłużej niż jego poprzednik.
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HomePod to nie jest taki zwykły głośnik, to zupeł-

nie nowa kategoria, czyli smart głośnik. W sumie, 

skoro wszystko, łącznie ze szczoteczkami do zębów 

i papierem do… toaletowym, może być smart, to 

dlaczego smart głośniki nie są popularne. Co wię-

cej, w ich przypadku to smart może być naprawdę 

przydatne i potrzebne, czyli zupełnie inaczej niż 

„smartość” przytłaczającej większości smart rzeczy.

Jako że „smartość” różnych rzeczy rozumiemy 

różnie, warto powiedzieć, w czym HomePod jest 

smart. Przede wszystkim to jednostka całkowicie 

samowystarczalna, po konfiguracji z iPhone'a do 

działania nie potrzebuje nic więcej, prócz inter-

netu. Jest i źródłem, i odbiornikiem dźwięku. Takim 

obojniakiem – i samicą, i samcem. Wystarczy 

powiedzieć do niego „Hey Siri, play some music” 

i głośnik zacznie grać, wykorzystując nasze konto 
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w Apple Music. Zrobi to totalnie, bez udziału żadnego zewnętrznego urządzenia i nawet bez 

fizycznego dotykania głośnika.

Jednocześnie HomePod jest interfejsem do całego Siri. Interfejsem, który jest bardzo wygodny 

oraz zdecydowanie lepszy niż ten w iPhonie. Siri zapowiadało się jako świetny asystent gło-

sowy, ale szybko konkurencyjne usługi go wyprzedziły, a my, nie mając Siri mówiącej/mówią-

cego w naszym języku, nawet nie mogliśmy się przekonać, jakie to super. W HomePodzie Siri 

jest jakby na wyższym poziomie, rozumie więcej, lepiej i szybciej. Ja z obsługą Siri na iPhonie 

miałem duże problemy, nie rozumiała ona zupełnie mojego beznadziejnego akcentu, nagle, 

bez żadnej lekcji z lektorem mój angielski jest sporo lepszy, bo Siri na HomePodzie mnie rozu-

mie. Thanks, Siri.

W sumie najwięcej problemów jest z samym wywołaniem Siri – HomePod nie zawsze za pierw-

szym razem rozumie „Hey Siri”, czasem trzeba mu to powtórzyć dwa lub trzy razy, czasem 

trzeba też podnieść głos, jeśli jesteśmy zbyt daleko. Jeśli jednak HomePod stoi obok łóżka, 

to bez problemu będzie rozumiał nas leżących w łóżku. Po wywołaniu Siri na górze głośnika 

pojawi się charakterystyczna animacja przenikania kolorów, która informuje nas o tym, że Siri 

nas słucha. Jednocześnie, jeśli słuchaliśmy akurat muzyki, to zostanie ona wyciszona. Już po 

wywołaniu Siri jest dużo lepiej i wszystkie polecenia są idealnie rozpoznawane. To otwiera 
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zupełnie nowe drogi do sterowania smart domem, czyli urządzeniami HomeKit. Pewnie pamię-

tacie, jak robiłem kiedyś test czasu, w jakim zmienimy temperaturę na sterowniku w salonie. 

Czy szybciej będzie podnieść dupę z kanapy, czy zrobić to za pomocą apki. Zawsze szybciej 

było się ruszyć. HomePod to game changer w tej kwestii, możemy w dowolnym momen-

cie powiedzieć „Hey Siri, set temperature in salon for 25 degrees”. Zadziała to do razu i to 

naprawdę skutecznie.

Ale oprócz bycia interfejsem do Siri HomePod jest głośnikiem, po Apple zaś oczekujemy, że 

będzie grał dobrze. Mamy dwie możliwości odtwarzania na nim muzyki. Po pierwsze, jak już 

napisałem na początku, HomePod potrafi sam, bez udziału żadnego innego urządzenia odtwa-

rzać muzykę z Apple Music. Po prostu podpięty pod internet i zalogowany na nasze konto 

Apple może bezpośrednio streamować muzykę np. z naszej ulubionej playlisty. Są wady i zalety 

takiego rozwiązania. Oczywiście to bardzo wygodne, bo możemy wyjść z telefonem z domu, 

a muzyka będzie nadal odtwarzana. Jeśli chodzi o wady, to nie do końca wiadomo, co jest 

odtwarzane, bo nie ma żadnego wyświetlacza, jedynie możemy poprosić Siri o powiedzenie, 

czego słuchamy. Druga wada jest ta, że jak zadzwoni nasz telefon, to muzyka nie zostanie zasto-

powana. Trzecia jest taka, że w ten sposób da się odtwarzać jedynie to, co jest w Apple Music.

Ale oczywiście możecie słuchać swojego Spotify lub czegokolwiek, gdyż HomePod to gło-

śnik z AirPlay, czyli możemy do niego wysyłać muzykę z komputera Mac, z iPada, z iPhone'a, 

Apple TV, Apple Watch oraz z iPoda… touch oczywiście tylko. Żadnego innego źródła dźwięku 

nie ma, nie podepniemy starego iPoda kabelkiem mini Jack. Czy tego brakuje? Hello, mamy 

2018 rok, nic już kablami oprócz prądu nie łączymy. I żeby nie było, największa konkurencja 

HomePoda, czyli Sonos Play:1 też nie ma żadnego złącza do podpięcia źródła zewnętrznego.

Jeśli jesteśmy przy konkurencji, to warto ocenić, jak HomePod gra. Tak się składa, że mam 

w domu dwa konkurencyjne głośniki, które są bardzo podobnymi konstrukcjami (nie biorąc 

HomePod – Apple mocnym uderzeniem wraca z głośnikiem 
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pod uwagę funkcji smart) i mają podobną wielkość. Są to Sonos Play:1 oraz Beoplay M3. Zanim 

przejdę do wrażeń odsłuchowych, dwa zdania o tym, co mamy w środku HomePoda. Znajdziemy 

tam od góry 4-calowy głośnik średnio-niskotonowy umieszczony membraną do góry, siedem 

przetworników wysokotonowych umieszczonych dokoła głośnika. Wszystko to napędzane jest 

dwoma wzmacniaczami, jeden dla głośnika niskotonowego oraz oddzielny dla wysokotonowych. 

W środku też znalazło się miejsce dla 6 mikrofonów, które służą do słuchania poleceń dla Siri, ale 

też prawdopodobnie do słuchania otoczenia i na tej podstawie kalibrowania dźwięku.

Na papierze więc wygląda to naprawdę dobrze. Jeśli chodzi o same wrażenia odsłuchowe, to 

są one oczywiście bardzo subiektywne. HomePod gra bardzo ciepło, ma bardzo głęboki bas, 

jakiego nie ma konkurencja. Ma doskonałe tony średnie i bardzo ciepłe tony wysokie. To może 

się niektórym nie spodobać, bo wiele osób lubi, gdy są bardziej metaliczne. Ja preferuję te cie-

plejsze, dlatego dla mnie dużo lepiej gra HomePod 

niż na przykład Sonos Play:1. Jednocześnie 

HomePod jest dzięki głębokiemu basowi dużo bar-

dziej dynamiczny w ogólnym odbiorze. Brakuje mu 

jednak skali głośności. Kończy się ona zbyt szybko, 

konkurencja gra zdecydowanie głośniej. Oczywiście 

do dobrego nagłośnienia sypialni czy pokoju w biu-

rze wystarczy, ale kupując głośnik za 1600 złotych, 

często jest pokusa, żeby nagłośnić nim cały dom. 

HomePodem taka sztuczka się nie uda. Żeby nie 

było, znam głośniki w podobnej cenie i podobnym 

rozmiarze, którym się to udaje.
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Nie ma żadnego widocznego 
przycisku, nie ma żadnego 
widocznego wyświetlacza, cały 
zbudowany jest z takiego samego 
materiału, nie ma żadnych złączy, poza 
kablem zasilającym. Ideał minimalizmu.



   /   SPRZĘT   /   64

Tym, czego może bardzo brakować, jest brak możliwości sparowania dwóch HomePodów 

w trybie stereo. Konkurencja pozwala na to. Mam nadzieję, że wraz z aktualizacją softu i pełnym 

wsparciem dla AirPlay 2 HomePod też to będzie umiał. Taka mała ciekawostka, z iOS nie mamy 

możliwości grania tej samej muzyki po AirPlay na HomePod i na przykład na BeoPlay M3, ale dla 

iTunes na Macu to już nic trudnego i można to robić. Dlatego mocno czekam na pełne AirPlay 2 

na iOS. Niestety pewnie jego wdrożenie się opóźni i możemy go nie zobaczyć przed jesienią.

Design HomePoda pozostawiłem sobie na koniec. Jestem przekonany, że byłby ulubionym gło-

śnikiem Steve'a Jobsa. Wiele już minimalistycznych głośników widziałem, ale ten jest w tej kwe-

stii skończonym ideałem. Nie ma żadnego widocznego przycisku, nie ma żadnego widocznego 

wyświetlacza, cały zbudowany jest z takiego samego materiału, nie ma żadnych złączy, poza 

kablem zasilającym. Ideał minimalizmu. Jest dość mały, ale nie tak mały, jakby można się spo-

dziewać po pierwszych zdjęciach. Jest przy tym dość ciężki, waży 2,5 kg. Testuję wersję białą, 

można nabyć jeszcze czarną, w sumie sam nie wiem, która podoba mi się bardziej. Przychylam 

się jednak do tego, że biała może niektórym przypominać rolkę papieru toaletowego.

Głośnik jest pokryty prawie w całości siatką maskującą o strukturze plastra miodu, dzięki temu 

jest miękki. Biorąc go w rękę, mamy wrażenie, jakby się materiał uginał pod palcami. Wygląda 

to bardzo interesująco i na pierwszy rzut oka nie będzie widać na nim kurzu. Mam jednak 

obawy, czy kurz nie będzie się gromadził wewnątrz tej struktury, która jest bardzo ciężka do 

wyczyszczenia. Jedynym elementem zbudowanym z innego materiału jest góra głośnika. 

Mamy tam błyszczący plastik, pod którym ukryto zupełnie niewidoczny wyświetlacz. Wyświetli 
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się na nim animacja nasłuchującej Siri oraz to, kiedy jest odtwarzana muzyka, dotykowe przy-

ciski „-” oraz „+” do sterowania głośnością. Ta plastikowa część jest jednocześnie jedynym ele-

mentem sterującym. Możemy dotknąć, aby zatrzymać lub wznowić muzykę, dotknąć dwa lub 

trzy razy, żeby zmienić utwór, przytrzymać, aby wywołać Siri oraz właśnie używać przycisków 

plus i minus. W tym głośniku nawet kabel jest dopieszczony. Nie jest w zwykłej, plastikowej izo-

lacji, a w plecionej, materiałowej osłonce. Dzięki temu dobrze wygląda i nie plącze się. Nie da 

się w prosty sposób odpiąć, ale w sumie nie widzę powodów, żeby go odpinać.

HomePod to nie jest głośnik, który zapewni Wam muzykę na imprezę w dużym salonie. To nie 

jest głośnik, naprzeciwko którego będziemy siedzieć i wsłuchiwać się w niuanse dźwięków. To 

raczej urządzenie do codziennego słuchania muzyki w tle. To również doskonały głośnik do 

postawienia na blacie w kuchni lub na nocnym stoliku. Wszędzie tam, gdzie właśnie chcemy 

mieć muzykę tła lub chcemy posłuchać na przykład podcastów. Oczywiście genialne są wtedy 

jego funkcje smart, z HomePodem wreszcie Siri ma jakiś większy sens, szczególnie jeśli mamy 

zbudowaną automatykę opartą o HomeKit. Teraz jeszcze bardziej żałuję, że Siri nie mówi po 

polsku. Apple, ogarnij się w tym temacie, skoro w Google potrafią, to Wy potraficie dwa razy 

lepiej. Czekam też na kolejne aktualizacje softu, HomePod to tak naprawdę iPhone, w końcu 

napędza go system iOS, dlatego jestem pewien, że będzie mu przybywało funkcji.

Ocena iMagazine:        – czekamy na nowe funkcje norbertcala

HomePod – Apple mocnym uderzeniem wraca z głośnikiem 

http://www.twitter.com/norbertcala


KOSS PORTA PRO KTC 
– LEGENDARNE BRZMIENIE
PAWEŁ HAĆ

O Koss Porta Pro słyszał każdy, kto choć trochę interesuje się sprzętem audio. Przez lata 

ich wygląd i konstrukcja praktycznie się nie zmieniły, nieustannie udoskonalane jest 

natomiast ich brzmienie.
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Obecnie Porta Pro występują w kilku wersjach, 

różniących się jednak drobiazgami: jeden model 

ma inny kolor, inny mikrofon i pilot na kablu. 

To właśnie ten ostatni, oznaczony dopiskiem 

KTC, testowałem. Jest o około 100 PLN droższy 

od modelu podstawowego, a różni się pilotem 

dedykowanym urządzeniom z iOS – jeśli go nie 

potrzebujecie, możecie oszczędzić całkiem sporo. 

Konstrukcja słuchawek przywodzi na myśl lata 

90., mają bowiem płaski, aluminiowy pałąk, pla-

stikowe nauszniki i gąbki oddzielające je od uszu. 

Jakość materiałów jest niezła, wszystko spaso-

wano naprawdę dobrze i wątpię, by udało się mi 

je przypadkiem połamać, nawet podczas trans-

portu. Nie obyło się bez kompromisów, zaczyna-

jąc od absolutnie minimalnej grubości plastiku 

nauszników po niezwykle cienki i delikatny kabel, 

który (zgodnie z opiniami wieloletnich użytkow-

ników) można dość łatwo uszkodzić. Mamy do 

czynienia ze sprzętem z niskiej półki cenowej, 

a skoro jakość dźwięku stoi na wysokim poziomie, 

to na czymś trzeba było oszczędzić. Producent 

daje na nie dożywotnią gwarancję, co wyraźnie 

wskazuje na to, że jest pewny swoich rozwiązań, 

a ewentualne usterki będzie po prostu naprawiał.

Prosta konstrukcja wydawać by się mogła wręcz 

prostacka, jednak każdy, nawet najdrobniejszy 

element tych słuchawek jest ważny. Pałąk to 

tak naprawdę dwa nasuwające się na siebie ele-

menty, służące jednocześnie do regulowania 

szerokości słuchawek – nie dało się tego zrobić 

jednocześnie prościej i oszczędniej. Nauszniki 

składają się natomiast do środka, co ułatwia trans-

port. Nawet niewielki haczyk na jednym końcu 

pałąka i otwór na drugim się przydają – przy skła-

Nie obyło się bez kompromisów, 
zaczynając od absolutnie minimalnej 
grubości plastiku nauszników po 
niezwykle cienki i delikatny kabel
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daniu zaczepiamy je o siebie, by słuchawki zajęły 

jeszcze mniej miejsca. Mamy też regulację tego, 

jak mocno nauszniki są dociśnięte do uszu – ta 

jest akurat nieszczególnie wygodna, bo suwak, 

który do niej służy, należy przesuwać przy każ-

dym założeniu ich na głowę. W wersji KTC na 

lewym przewodzie słuchawkowym znalazł się też 

pilot z trzema przyciskami (w układzie znanym 

z EarPodsów) i mikrofonem. Kabel jest zdecydo-

wanie najsłabszym elementem tych słuchawek 

– przez to, że jest cienki, łatwo się plącze. Wtyczka 

jest prosta, a taka zazwyczaj sprawdza się lepiej 

niż kątowa. Wszystkie oszczędności materiałów 

oraz rozsądne wzornictwo sprawiły, że Koss Porta 

Pro są bardzo lekkie (ważą tylko 80 gramów) 

i praktycznie nie czuć ich na głowie.

Zakładając na głowę tanie słuchawki, nie mam 

wygórowanych oczekiwań – cena wynika zazwy-

czaj z oszczędności na etapie opracowania 

produktu bądź też z jakości użytych materia-

łów. Czy Koss zminimalizował koszty produk-

cji? Zdecydowanie tak. Porta Pro są na rynku od 

ponad 30 lat (miały premierę w 1984 roku!), dla-

tego też trudno ocenić to, jaki udział w cenie mają 

obecnie koszty rozwoju produktu. To, czego nie 

widać, a bardzo dobrze słychać, to bardzo szcze-

gółowe brzmienie. W każdym gatunku muzycz-

nym świetnie radzą sobie z wysokimi tonami, 

detali jest dużo, nie giną pośród innych dźwięków, 

nie są też sztucznie przyciszone, by ukryć niedo-

skonałości słuchawek. Na średnich tonach nieco 

Koss Porta Pro KTC – legendarne brzmienie

Porta Pro są na rynku od ponad 30 lat
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się zawiodłem, Porta Pro średnio radzą sobie z gitarami, szczególnie akustycznymi i klasycz-

nymi. Brzmią za cicho, przez co część tonów trudno usłyszeć. Zdarza się to też (choć rzadziej) 

z wokalem, zagłuszonym przez ostre, gitarowe riffy. Niskie tony mi natomiast odpowiadają. 

Jest ich dużo, ale nie dominują w brzmieniu, wybrzmiewają mocno, choć nie zawsze wystar-

czająco długo. Jest ich jednak zaskakująco dużo jak na słuchawki o otwartej konstrukcji.

Porta Pro to nie zwyczajne słuchawki. Ich wieloletnia historia sprawia, że nie sposób nie 

przyjrzeć się im dokładniej, niż innym aktualnie dostępnym produktom z tej półki. O nich 

nikt nie będzie najprawdopodobniej niedługo pamiętał, znikną w cieniu high-endowych 

modeli. Porta Pro sprawiają, pomimo pozornie przestarzałej konstrukcji, wrażenie wiecz-

nych, ważnych i… potrzebnych. Bo dzięki nim na słuchanie muzyki w dobrej jakości może 

pozwolić sobie znacznie więcej osób.

Koss Porta Pro KTC        

• Design: 5/6

• Jakość wykonania: 3/6

• Oprogramowanie: n/d

• Wydajność: 5/6

Plusy:
• ogólna jakość brzmienia

• lekka, przemyślana konstrukcja

• świetny stosunek jakości do ceny 

Minusy:
• delikatny kabel

• brzmienie niskich tonów

Cena: około 250 PLN

pawelhac

Koss Porta Pro KTC – legendarne brzmienie

http://www.twitter.com/pawelhac


BEOPLAY – H8i
JAROSŁAW  CAŁA
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W momencie, kiedy na rynku jest tak duża konkurencja, o wyborze słuchawek mogą 

decydować niuanse. Przypomina mi to wyścigi Formuły 1, gdzie zespół wydaje miliony 

dolarów, aby zyskać setne sekundy na jednym okrążeniu. Tak samo jest ze słuchawkami 

i B&O dobrze o tym wie, dlatego, jeśli może coś poprawić, to działa i to robi.
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Mając przed sobą kolejne najnowsze dzieło Bang 

& Olufsen, słuchawki H8i, cały czas w głowie tłucze 

mi się jedna myśl. Co więcej można zaoferować 

klientom? B&O przyzwyczaił nas do systematycz-

nego wypuszczania na rynek nowych modeli 

słuchawek, które za każdym razem zyskują jakąś 

funkcjonalność. Trzeba jednak pamiętać, że gdzieś 

jest ta technologiczna granica i w momencie, 

kiedy poprzednik, model H8, oferował bezprze-

wodowe połączenie oraz wyciszanie szumów, to 

wydawało mi się, że wspomniana granica została 

osiągnięta. Okazuje się, że B&O nie zamierza się 

zatrzymywać i cały czas stara się usprawniać 

modele, które i tak zgarniały bardzo dobre opinie. 

Jasne, można pomyśleć, że to świetny marketing 

i „naciąganie” klientów na nowy model. Pewnie 

w jakimś stopniu o to chodzi, ale proszę, spójrzmy 

na to z innej strony. Nawet jeśli technologia nie 

pozwala na jakieś drastyczne zmiany, to nie zna-

czy, że nic nie da się poprawić i udoskonalić. Kiedy 

na rynku jest tak duża konkurencja, o wyborze 

słuchawek mogą decydować niuanse. Przypomina 

mi to wyścigi Formuły 1, gdzie zespół wydaje 

miliony dolarów, aby zyskać setne sekundy na 

jednym okrążeniu. Tak samo jest ze słuchawkami 

i B&O dobrze o tym wie, dlatego, jeśli może coś 

poprawić, to działa i to robi. 

Bang & Olufsen BeoPlay – H8i

Mając przed sobą kolejne najnowsze 
dzieło Bang & Olufsen, słuchawki H8i, 
cały czas w głowie mam jedną myśl. 
Co więcej można zaoferować klientom?
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Efektem takiego myślenia jest produkt, który właśnie jest na mojej głowie. Jedno „i” w nazwie 

przekonuje mnie, że warto zawsze być na bieżąco. Nowy „bolid” B&O nadal służy dokładnie 

do tego samego, co poprzednik, czyli H8. Bezprzewodowo odtwarza muzykę i ma możliwość 

wyciszenia dźwięków z zewnątrz, robi to jednak szybciej, dłużej i lepiej. Zmiany można nazwać 

kosmetycznymi, ale tylko z daleka. Wiecie, o co mi chodzi? Co sezon cztery koła, podobne 

malowanie i ten sam opływowy kształt. 

Wszystko zmienia się, kiedy zaczynamy przyglądać się szczegółom. 215 gramów kontra 255 

brzmi jak żart, ale backpackers by się z tego nie śmiał. Przy częstych podróżach i długich 

odsłuchach te gramy zamieniają się w kilogramy i dobrze o tym wiem. Dlatego, gdy tylko 

nowy model wyciągnąłem z pudełka, od razu poczułem różnicę i przyznaję, że zrobiłem wiel-

kie oczy. Gdzie te układy, bateria, przetworniki i świetne materiały? Te słuchawki nic nie ważą 

i trudno jakoś to wytłumaczyć. W samej budowie nie zmieniło się wiele i zdradzę Wam, że to 

moja ulubiona konstrukcja B&O. Do tego stopnia spodobał mi się rozmiar On-Ear, że ich pier-

wowzór, przewodowy model H2, zagościł u mnie na stałe. Idealny w każdą podróż, a przy oka-

zji bardzo funkcjonalny również w domu. Teraz, porównując H8i z H2, w dalszym ciągu widać, 

że Bang & Olufsen jest wierny konstrukcji, ale technologicznie to przepaść. Wiecie, jak długo 

walczyłem ze sobą i z przekonaniem się do tych wszystkich nowinek. Teraz jak na dłoni mogę 

to wszystko sprawdzić i czuję się jak Ayrton Senna wsiadający do bolidu Formuły E. 



   /   SPRZĘT   /   73

Pozwólcie, że bezprzewodowość pominę, chociaż warto wspomnieć o powiększonym zasięgu 

i o samej szybkości podłączania i rozłączania. Myślę, że największą technologiczną zmianą 

w porównaniu do modelu H8 jest wycofanie się z uciążliwego panelu dotykowego. Można 

pomyśleć, że to regres, ale bardziej jest to czytanie 

opinii i dostosowanie się do uwag samych użyt-

kowników. Umówmy się, najczęściej tego rodzaju 

sterowanie bardziej drażni, niż ułatwia obsługę. 

B&O wrócił do najprostszego rozwiązania z trzema 

przyciskami na prawym nauszniku. Play/Stop i gło-

śność załatwiają sprawę i spisują się bez zarzutu. 

Tymi przyciskami w prosty sposób zmienimy rów-

nież numer na następny, odbierzemy rozmowę 

telefoniczną i włączymy Siri. Zamiast denerwu-

jącego panelu dotykowego producent wprowa-

dził coś, co zdecydowanie bardziej przydaje się 

w codziennym użytkowaniu. Czujnik, który usypia 

słuchawki, gdy tylko zdejmujemy je z naszej głowy 

Bang & Olufsen BeoPlay – H8i

Zamiast denerwującego panelu 
dotykowego producent wprowadził 
coś, co zdecydowanie bardziej 
przydaje się w codziennym 
użytkowaniu. Czujnik, który usypia 
słuchawki, gdy tylko zdejmujemy je 
z naszej głowy i wybudza się, kiedy 
te znowu na nią trafią.



   /   SPRZĘT   /   74Bang & Olufsen BeoPlay – H8i

i wybudza się, kiedy te znowu na nią trafią. Wygoda i oszczędność baterii, ale w tym miej-

scu mała uwaga. Mianowicie czujnik jest zbyt czuły i potrafi zadziałać nawet przy delikatnym 

poprawianiu słuchawek na głowie. Fajnie by było, gdyby w aplikacji pojawiła się możliwość 

wyłączenia tej funkcji. 

Na plus działa wspomniana oszczędność baterii, która przy tej wadze osiąga niewiarygodne 

wyniki. Oczywiście jest to zależne od podkręconego potencjometru głośności, ale jesteśmy 

w stanie osiągnąć tyle, ile gwarantuje producent (do 30 godzin z Bluetooth i ANC, do 45 godzin 

z Bluetooth, do 42 godzin tylko z ANC). Ładowanie odbywa się przez nowe złącze USB-C i fajnie, 

że w tym aspekcie B&O wprowadziło zmiany, ale jak duże rozczarowanie zagościło na twarzy 

Ayrtona Senny, gdy w zestawie znalazły tylko przewody Jack oraz USB-C do USB-A. W tajem-

nicy powiedział mi, że marzy mu się przewód z Lightningiem do jego nowego iPhone’a. 

Na osłodę dostał nowy system mikrofonów, dzięki którym świetnie może kontaktować się ze 

swoim inżynierem technicznym nawet przy 320 km/h. Pewnie to wszystko za sprawą elek-

trycznego silnika, czytaj: układu wycinającego zewnętrzne szumy. Pierwszy raz spotkałem się 

z tak wywarzonym efektem po włączeniu tej opcji. Nawet na początku zastanawiałem się, czy 

aby na pewno ten system udało mi się uruchomić. Zszokowało mnie to, jak mały wpływ ma on 

na charakterystykę dźwięku. W moim mniemaniu to zdecydowanie największy komplement. 

Izolacja jest perfekcyjna i to bez żadnego ustawiania i dostosowywania. B&O dopracował ten 

system do perfekcji. W końcu spełnia w 100% swoje zadanie, nie psując przy tym żadnych 

odczuć. Nie ma żadnego wpadania w studnie i bólu głowy, a muzyka „smakuje” tak samo. 
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calamuzyka

Cała zabawa z dźwiękiem odbywa się natomiast przez aplikację, w której znajduje się świetny 

equalizer. Miałem już przyjemność spotkać się z nim i tym razem skończyło się dokładnie 

tak samo, jak poprzednio. Oddajcie mój czas złodzieje z B&O! Jedna głupia kropeczka, którą 

przesuwa się po ekranie między strefami Warm, Excited, Relaxed i Bright, niczym w jakimś 

tunelu. Na mnie to działa tak, jak najbardziej wciągająca gra na świecie na geeka. Każdy 

numer to nowa łamigłówka, przygoda i zabawa. Dzięki temu te słuchawki potrafią zagrać 

wszystko. Zachowały to, co uwielbiam w moim modelu H2, czyli niezwykle dużą tolerancję 

i uniwersalność. 

Mimo tych wszystkich systemów, które często zabijają czystą radość z odsłuchu, w tym przy-

padku okazuje się, że zabawy może być jeszcze więcej. Zawsze można wrócić do korzeni i po 

prostu podłączyć je za pomocą zwykłego przewodu Jack. Wtedy czuć tę moc zasilania, gdzie 

potencjometr wydaje się nie mieć końca i dynamika również zyskuje, ale przyznam się, że tak 

bardzo brak mi wtedy tej magicznej kropeczki, którą dostosowywałem brzmienie do swo-

ich potrzeb. Wszystko wskazuje na to, że czas na poważne zmiany i kto wie, czy model H8i 

nie zastąpi mi mojego nieco przestarzałego modelu H2. Coraz bardziej odczuwam różnicę 

i wygodę używania zaawansowanych technologicznie słuchawek. „Bolid” H8i w barwach Bang 

& Olufsen został świetnie przygotowany na nowy sezon i może być tym samym pole position 

dla wielu kierowców, oj, przepraszam, klientów. 

Ocena:        

Bang & Olufsen BeoPlay – H8i

calamuzyka

http://www.twitter.com/calamuzyka
http://www.twitter.com/calamuzyka


Słuchawki są dla wielu osób tak osobiste, jak szczoteczka do zębów lub już oderwany kawałek papieru 

toaletowego. Te osoby nie tylko nie lubią, jak ktoś inny korzysta z nich, ale podobnie jak każdy ma ulubiony 

papier, tak wiele osób ma bardzo specyficzne preferencje dotyczące słuchawek. Najbardziej skrajny 

przykład, jaki kojarzę, był związany z Beats Solo3, tak chwalonych przez znajomą mi osobę. Rewelacyjne! 

Wygodne! Grają cudownie! Po piętnastu minutach nie tylko bolały mnie uszy, ale nie byłem w stanie 

słuchać tych wymiocin płynących do moich bębenków. Zapnijcie zatem pasy, bo będę starał się Wam 

przedstawić świat słyszany przez B&O H9i – jeden z pary najnowszych modeli duńskiej firmy.

BANG & OLUFSEN BEOPLAY H9I
PIĘKNE BRZMIENIE

WOJTEK PIETRUSIEWICZ
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Wstępnie
Część z Was wie, że jestem wielkim fanem firmy. 

Podziwiam ich produkty od dawna (mam z nimi 

styczność od ponad 30 lat) przede wszystkim 

za design, o ile nie każdy z nich jest perfekcyjny 

(a w zasadzie żaden, bo do perfekcji się dąży, ale 

nigdy się jej nie osiąga), to mam swojego zdecy-

dowanego faworyta. Moje prywatne B&O H6 są 

tym, czego zawsze oczekiwałem od słuchawek 

– pięknie zaprojektowane, z neutralnym i bardzo 

czystym brzmieniem, za „rozsądne” pieniądze 

i bardzo wygodne. To ostatnie ma szczególne 

znaczenie, bo moje uszy nie są małe i często 

nawet słuchawki over-ear (wokółuszne) nieprzy-

jemnie mnie uwierają. H6 mają jednak jedną 

wadę – kabel, który jest szczególnie zauważalny 

przy nowych iPhone’ach wymagających stoso-

wania przejściówki. To między innymi dlatego 

szukam czegoś nowego, bo wygoda korzy-

stania ze słuchawek bezprzewodowych jest 

niepodważalna.

Nowości
H9i (oraz jego nauszny brat H8i) zostały uaktu-

alnione o złącze USB-C oraz „dostrojono w nich 

dźwięk” tak, aby „przytłoczyć nas precyzją, mocą 

i detalami”. Wydłużono też czas pracy na baterii 

względem poprzednika – modelu H9 – o cztery 
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godziny (z 14 godzin do 18 godzin), jeśli korzystamy z Bluetooth i ANC. Czas pracy na bate-

rii na samym Bluetooth wzrósł z 16 do 23 godzin. Możemy też podłączyć urządzenie za 

pomocą dołączonego kabla mini Jack (nie ma pilota) – pracuje wtedy 24 godziny z włą-

czonym ANC (wzrost z 21 godzin). Sam design puszek też zmienił się niemal niezauwa-

żalnie – są ciut cieńsze i dopracowano w nich kilka detali, w tym sterowanie dotykowe. 

Dodano też czujnik zbliżeniowy, który pauzuje i startuje muzykę, jak zdejmujemy i zakła-

damy ponownie słuchawki. Bang & Olufsen zadbało również o „transparency mode”, który 

powoduje, że mikrofony służące do ANC zaczynają przenosić dźwięk z otaczającego nas 

świata do naszych uszu – zupełnie, jakbyśmy nie mieli na głowie słuchawek. Poprawiono 

też mikrofon, za pomocą którego możemy prowadzić rozmowy telefoniczne.

ANC
Zacznę od tematu, który cieszył się największym zainteresowaniem. ANC, czyli Active 

Noise Cancellation, wykorzystuje zewnętrzne mikrofony, aby zidentyfikować szumy, które 

potem stara się zlikwidować, transmitując do naszych uszu sygnał odwrócony. Za tę tech-

nologię jest zawsze chwalone Bose i słuchawki QuietComfort, które są tak często widziane 

u podróżujących samolotami. Sam korzystałem z QC35 przez ostatnich kilka miesięcy, mia-

łem więc okazję je porównać z H9i.

ANC niestety ma też negatywną cechę – jak jest włączone, to niszczy jakość odtwarza-

nego dźwięku. To trochę tak, jak powiedział jeden znany samochodowy audiofil: „Problem 

z profesjonalnym audio w samochodzie jest jeden – wszystko pięknie gra, dopóki nie uru-

chomimy silnika”. Ta strata jakości jest zauważalna nawet dla moich starzejących się uszu. 

Bang & Olufsen BeoPlay H9i – Piękne brzmienie
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Jednocześnie to znakomity kompromis pod-

czas podróżowania pociągami czy samolotami 

– możliwość odcięcia się nie tylko od wielo-

godzinnego szumu pozwala nam odpocząć. 

Różnica jest naprawdę diametralna i doceni-

łem ją już po jednym locie samolotem i jednej 

podróży Pendolino. ANC często pomaga też 

wyciszyć głosy wydzierających się dzieci i sam 

podczas podróży często zakładam słuchawki 

z ANC tylko po to, aby „usunąć” szumy z oto-

czenia – nawet nic na nich nie odtwarzam. 

Największą zaletą tego jest fakt, że łatwiej mi 

zasnąć, a największą wadą, że moje własne 

chrapanie mnie nie budzi, albo więc naprzy-

krzam się współpasażerom, albo brutalnie 

mnie budzą.

Mam nadzieję, że przekonałem Was już do 

ANC. Pozostało jedynie pytanie, czy ANC 

w H9i jest równie dobre, jak to w Bose QC35… 

Niestety, w ciągu ostatnich tygodni, odkąd 

mam H9i, nie miałem okazji podróżować ani 

samolotem, ani pociągiem. Pomimo tego sta-

rałem się zasymulować takie sytuacje na ulicy 

i w domu, spacerując wśród korków, ulicznego 

zgiełku oraz za pomocą dźwięku startującego 

samolotu puszczanego z kina domowego.

ANC w H9i nie powoduje u mnie sensacji, 

nie mam wrażenia, że znajduję się pod wodą 

– H8 i Beats Studio miały taką cechę – a jakość 

samego ANC jest bardzo zbliżona do tej 

od Bose. Najnowsze QC35 i QC35 II mają co 

prawda opcję korzystania z ANC „słabego” 

lub „mocnego”, ale w praktyce to tylko bajer 

– zawsze lubiłem mieć to włączone na maksa, 

Bang & Olufsen BeoPlay H9i – Piękne brzmienie
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więc brak tej możliwości w H9i nie przeszkadza. Jeśli miałbym znaleźć słabsze ogniwo 

w ANC Bang & Olufsena, to jedyna, bardzo subtelna, różnica istnieje w dźwiękach niejed-

nostajnych, na przykład krzyczące nagle dzieci – tutaj radzi sobie ciut gorzej. Ale to już 

czepialstwo – nie spodziewałem się, że ANC w H9i będzie aż tak dobre.

Transparency Mode i czujnik zbliżeniowy
Wystarczy machnąć palcem po dotykowej powierzchni w prawej puszce, a słuchawki pau-

zują odtwarzany dźwięk i natychmiast zaczynają przenosić dźwięk z naszego otoczenia 

do uszu. To znakomita sytuacja, gdy ktoś do nas podchodzi i chce z nami porozmawiać, 

a my z jakiegoś powodu nie chcemy zdejmować słuchawek z głowy. Dźwięk jest wyraźny 

i głośny, i momentami miałem wrażenie, że dzięki temu mam lepszy słuch… Ta funkcja to 

majstersztyk, jest wielce przydatna, jeśli często przebywamy w słuchawkach w miejscach 

publicznych.

Bang & Olufsen BeoPlay H9i – Piękne brzmienie
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Jeśli jednak wolimy słuchawki zdejmować z głowy, to pomoże nam w tym czujnik zbli-

żeniowy, który automatycznie pauzuje odtwarzane audio. W praktyce po zdjęciu H9i 

z uszu audio odtwarzało się jeszcze przez 1–2 sekundy, zanim czujnik ją wyłączył. W przy-

padku źródeł wideo (YouTube na iOS) zdarzało się, że po ponownym założeniu wideo 

nie uruchamiało się i trzeba było ręcznie pacnąć w przycisk play (z audio nie miałem pro-

blemów). Funkcję ostatecznie wyłączyłem, nie dlatego, że nie działała natychmiast, ale 

dlatego, że nie chciałem, aby audio było pauzowane. Dodam jedynie, że w międzyczasie 

pojawiły się dwa uaktualnienia firmware’u dla H9i, które mogły (ale nie musiały) poprawić 

działanie tej funkcji.

Sterowanie dotykowe
Jeśli mam szukać jakichkolwiek wad w konstrukcji H9i, to właśnie w systemie sterowa-

nia. Dotykowa powierzchnia na prawej puszce jest prawdopodobnie jedną z najgorszych 

decyzji firmy – w modelu H8i już nie ma tego systemu – i pomimo że zapewniają poprawę 

działania względem starszych modeli, to nadal jest źle. Bardzo. Puszka nie tylko nie zawsze 

reaguje na dotyk, ale wręcz częściej kompletnie nie reaguje. W praktyce gesty do włącza-

nia i wyłączania ANC oraz Transparency Mode (swipe przez środek odpowiednio w górę 

lub w dół) działały prawie zawsze, ale pacnięcie (play/pauza) oraz sterowanie głośnością 

prawie nigdy. Skończyło się na tym, że wolałem sterować muzyką i poziomami na iPhonie 

lub Apple Watchu – było to zdecydowanie wygodniejsze – nie frustrowało mnie więc to 

tak jak niektórych, ale mam nadzieję, że firma szybko wróci do fizycznych przycisków.

Jakość
Jakość wykonania słuchawek – jak można się spodziewać po B&O – jest wzorowa. Ich 

design wyjątkowo przypadł mi do gustu i uważam, że wyglądają znakomicie – to kwestia 

bardzo subiektywna.

Podobnie jest z jakością odtwarzanego audio… z uwagą, że należy osobno oceniać 

dźwięk z włączonym i wyłączonym ANC.

Audio bez ANC jest znacznie bliżej do blisko idealnego brzmienia H6 niż kiedykolwiek. Basy 

nie są nadmiernie podbite, ale nieznacznie bardziej zauważalne niż w H6, a średnie i wysokie 

tony pozwalają nam rozróżnić poszczególne instrumenty lub subtelne dźwięki, o których ist-

nieniu możemy nie wiedzieć, jeśli korzystamy z gorszego jakościowo produktu. Uważam jed-

nocześnie, że są ciut bardziej „mętne” niż w H6, ale nie jest to degradacja na tyle duża, aby 

dla mnie przekreślała H9i – wręcz przeciwnie. Co ciekawe, po podłączeniu się za pomocą 

Bang & Olufsen BeoPlay H9i – Piękne brzmienie
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kabla zamiast Bluetooth, dla porównania, różnica nie jest dla 

mnie zauważalna – dynamika jest być może ciut większa, ale 

zmiana jest tak subtelna, że mógł być to jedynie wytwór mojej 

wyobraźni. Przy włączonym ANC różnica jest ogromna – kom-

presja dźwięku jest zauważalna prawdopodobnie dla każ-

dego. Co ciekawe, Bose QC35 tutaj nie jest konkurentem – jeśli 

w obu modelach ANC jest włączone, to jak na dłoni słychać, że 

H9i są wyraźnie lepsze pod każdym względem.

Każdym?

Wygoda
H6są jednymi z najwygodniejszych słuchawek, jakie w życiu 

używałem. H9i, pomimo że są tak bardzo do nich podobne 

konstrukcyjnie, nie leżą już tak świetnie. To oczywiście bar-

dzo indywidualna sprawa i, jak wspominałem, nowy model 

B&O delikatnie opiera się o moje większe niż typowe małżo-

winy w paru miejscach. Nie powoduje to żadnego dyskomfortu 

nawet po paru godzinach, ale czuję je cały czas na głowie. 

Może to wynikać z ich większej wagi względem modelu H6, ale 

dla porównania QC35 na mojej głowie leżą lepiej.

BeoPlay.app
Za pomocą aplikacji BeoPlay możemy dokonywać zmian 

w brzmieniu poprzez korzystanie z kropki, którą należy 

umiejscowić na tarczy naszych preferencji. Są też wbudo-

wane presety, na przykład do słuchania podcastów. Jestem 

przeciwny tego typu funkcjom – nie będę się w to zagłę-

biał, bo inaczej korekta mnie zastrzeli za wyprodukowanie 

kolejnych setek słów – i staram się ich unikać. Wolę wierzyć, 

że tonmeister firmy podjął odpowiednie decyzje w profilu 

standardowym.

Tak czy nie?
Gdybym nie patrzył na ich cenę, to ze względu na sam 

design i wygląd brałbym je bez zastanowienia – poświęcił-
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bym jedynie chwilę, aby rozważyć, czy ten panel 

dotykowy rzeczywiście nie będzie mnie dobijał 

– ale jeśli wezmę pod uwagę cenę SRP wyno-

szącą 2199 złotych, to w tej cenie można prawie 

kupić Bose QC35 i Apple AirPods. W idealnym 

świecie miałbym wszystkie trzy – B&O dla jakości 

i na co dzień, Bose do podróżowania, a AirPods 

do momentów, kiedy potrzebuję słuchawek 

dousznych – ale w takim niestety nie żyjemy, 

dlatego decyzję musicie podjąć sami.

Na koniec podpowiem tylko, że będzie mi bar-

dzo ciężko rozstać się z H9i, bo pomimo że mają 

wady i nie są idealne, to jest to kolejny produkt 

duńskiej firmy, do którego podchodzę sercem, 

a nie rozumem. To w dzisiejszych czasach coraz 

rzadsze uczucie, które powinniśmy cenić, pozo-

staje więc wybrać: serce czy rozum?

BeoPlay H9i             

• Design: 4/6

• Jakość wykonania: 5/6

• Oprogramowanie: 5/6

• Wydajność: 6/6

Notatki do oceny:
• duży minus należy się za 

dotykowe sterowanie,

• duży plus za jakość dźwięku bez ANC,

• równie duży plus za 
skuteczność samego ANC.

Bang & Olufsen BeoPlay H9i – Piękne brzmienie
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QNAP TS-453BT3 – BŁYSKAWICZNY 
ZAWODNIK Z THUNDERBOLT 3

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

QNAP TS-453BT3 – błyskawiczny zawodnik z Thunderbolt 3

Jeśli szukacie rozsądniejszego cenowo kompana NAS-owego do Waszego komputera 

niż QNAP TVS-1282T3, który miałem okazję testować w połowie zeszłego roku, to firma 

zaprezentowała nowy model, który można wyposażyć w maksymalnie sześć dysków 

i połączyć się nim za pomocą Thunderbolt 3, celem uzyskania maksymalnej wydajności.

https://imagazine.pl/2017/10/18/qnap-tvs-1282t3-dla-wymagajacych/
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Co nowego?
TS-453BT3 charakteryzuje się możliwością podłączenia czterech dysków 2.5" lub 3.5" (HDD, 

SSD lub mieszanka) oraz dwóch SSD na złączu M.2. Ciekawostką jest to, że SSD mogą być 

normalnie jednym z dysków w RAID lub można je ustawić jako dysk cache'ujący, na podob-

nej zasadzie jak działa Fusion Drive w Macach. Za możliwość mieszania HDD i SSD odpo-

wiada technologia Qtier, a TS-453BT3 dodatkowo obsługuje 4K na wyjściu, jeśli macie 

odpowiedni telewizor lub monitor, który chcecie do niego podłączyć.

Najciekawszym elementem tego modelu jest jednak złącze Thunderbolt 3. Na przedniej 

ściance znajdują się dwa porty w tym standardzie (końcówka wtyczki to oczywiście USB-C), 

które umożliwiają transfer danych do i z komputera, z prędkością do 683 MB/s (zgodnie ze 

specyfikacją, z szyfrowaniem lub bez). Można też do nich podłączyć zewnętrzne dyski na 

USB-C celem przekopiowania danych bezpośrednio na QNAP-a.

Te dwa porty Thunberbolt 3 oznaczają, że dwa różne komputery mogą być podłączone do 

NAS-a jednocześnie, przykładowo po to, żeby zmontować film, korzystając bezpośrednio 

z materiałów na TS-453BT3 bez konieczności kopiowania ich na dysk lokalny. Ciekawostką 

jest jednak to, że po podłączeniu się do QNAP-a przez Thunderbolt 3 nie staje się on DAS-em 

(Direct Access Storage), ale pozostaje NAS-em (Network Attached Storage), ponieważ urządze-

nie ma wbudowany konwerter T2E – Thunderbolt-to-Ethernet. To ma znaczenie w przypadku 

wielu Maców, ponieważ (poza iMakiem Pro) żaden z nich nie wspiera Ethernetu 10 GbE. 

QNAP TS-453BT3 – błyskawiczny zawodnik z Thunderbolt 3
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Setup
Do pierwszych testów przyjąłem nietypową konfigurację w celu pokazania różnic w wydaj-

ności tego systemu. W TS-453BT3 zapełniłem tylko dwie z czterech kieszeni. Do pierw-

szej trafił SSD o pojemności 1 TB, a do drugiej 1 TB tradycyjny HDD o prędkości obrotowej 

5400 rpm. SSD został skonfigurowany jako dysk cache’ujący, a HDD jako nasze miejsce na 

docelowe pliki. QNAP został podłączony do routera za pomocą 1 Gb Ethernetu, a Mac był do 

niego podłączony po Wi-Fi – najbardziej typowy i komfortowy scenariusz.

Zaznaczam, że taki setup kompletnie nie zabezpiecza naszych plików w przypadku, gdyby 

dysk twardy padł – do tego celu polecam zapełnienie kieszeni w pełni, aby móc wykorzy-

stać RAID 5, 6 lub 1+0. Wzorową konfiguracją byłyby oczywiście cztery szybkie HDD wspie-

rane przez dwa SSD cache’ujące na M.2, ale, jak możecie się spodziewać, koszt samych 

dysków jest niemały.

Zanim przejdę do wyników, zaznaczę jeszcze, że cache’ujące SSD można skonfigurować, aby 

optymalnie pracował przy małych plikach i bazach danych lub przy dużych plikach, na przy-

kład materiałach wideo. Skorzystałem z tej drugiej opcji.

Na początek sprawdziłem wydajność po SMB, za pomocą Wi-Fi, z wyłączonym cache’em na 

SSD – w tej konfiguracji pracował pojedynczy HDD i jak można się spodziewać, nie oszołomił 

mnie swoimi wynikami. Odczyt i zapis był na poziomie 42 i 44 MB/s.

QNAP TS-453BT3 – błyskawiczny zawodnik z Thunderbolt 3
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Po włączeniu samego cache’owania za pomocą SSD całość nieznacznie przyspieszyła, ale 

te kilka megabajtów na sekundę to żadna różnica. Chciałbym jednak tutaj zaznaczyć, że 

gdybym zdecydował się na wykorzystanie testów niesyntetycznych, opartych przykła-

dowo o workflow z dużymi plikami wideo, to spodziewałbym się lepszych wyników – SSD 

w takiej sytuacji trzymałoby często wykorzystywane materiały na swojej powierzchni, 

a ich transfer byłyby sprawniejszy.

Po podłączeniu się przez Thunderbolt, ale 

nadal wykorzystując połączenie SMB i z włączo-

nym cache’owaniem SSD, wydajność również 

nie zwiększyła się znacząco – odpowiednio 55 

i 60 MB/s to nic specjalnego.

Ta niska wydajność jest wynikiem podpisywa-

nia SMB domyślnie w macOS 10.11.5 i nowszych. 

Zwiększone bezpieczeństwo w tej sytuacji oku-

pione jest ogromną stratą wydajności. Jeśli 

musicie się łączyć po SMB i chcecie mieć pełną 

wydajność, to QNAP opisał procedurę, za 
pomocą której możecie wyłączyć tę funk-
cję. Jest jednak prostsze rozwiązanie…

Po skorzystaniu z połączenia po AFP, oczywiście 

wykorzystując kabel Thunderbolt 3, wydajność 

wzrosła do poziomu 620 MB/s przy odczy-

cie i blisko 300 MB/s przy zapisie. To 10-krotny 

wzrost w odczycie i 5-krotny w zapisie! Przy jed-

nym HDD i SSD wykorzystywanych do cache-

’owania, chciałbym przypomnieć, a TS-453BT3 

przecież można wyposażyć w maksymalnie 

sześć dysków.

Na koniec
Dla osób, które wymagają dużej wydajności, 

a jednocześnie nie chcą rezygnować z zalet 

QNAP-a, które tak często dodatkowo służą 

QNAP TS-453BT3 – błyskawiczny zawodnik z Thunderbolt 3

https://www.qnap.com/en/how-to/faq/article/how-do-i-improve-slow-file-transfer-speeds-between-mac-os-10-11-5-and-newer-and-my-nas-via-smb-protocol
https://www.qnap.com/en/how-to/faq/article/how-do-i-improve-slow-file-transfer-speeds-between-mac-os-10-11-5-and-newer-and-my-nas-via-smb-protocol
https://www.qnap.com/en/how-to/faq/article/how-do-i-improve-slow-file-transfer-speeds-between-mac-os-10-11-5-and-newer-and-my-nas-via-smb-protocol
https://pl.wikipedia.org/wiki/Apple_Filing_Protocol


   /   SPRZĘT   /   88

wyimek

jako serwery Plexa, prywatne ser-

wery VPN, do wirtualizacji i wielu 

innych funkcji, złącze Thunderbolt 3 

w TS-453BT3 może być zbawieniem, 

szczególnie gdy mamy potrzebę 

przenoszenia lub dostępu do 

dużej ilości materiałów o znacznej 

pojemności.

A cena? Ta z pozoru wydaje się 

wysoka, ale biorąc pod uwagę 

dodatkowe możliwości QNAP 

TS-453BT3, których nie ma bezpo-

średnia konkurencja, uważam ją za 

bardzo rozsądną.

QNAP TS-453BT3             

• Design: 5/6

• Jakość wykonania: 5/6

• Oprogramowanie: 4/6

• Wydajność: 6/6

Dane techniczne:
• Producent: QNAP

• Model: TS-453BT3

• CPU: Intel Celeron J3455 quad-
core 1.5 GHz (do 2.3 GHz)

• RAM: 8 GB DDR3L

• Kompatybilność HDD/SSD: 3.5" SATA 
HDD, 2.5" SATA HDD, 2.5" SATA SSD, 
M.2 2280 SATA 6 Gbps SSD

• Sloty: 4x 3.5" HDD lub 2.5" SSD/
HDD, 2x M.2 2280 SSD

• Hot swap: Tak

• Porty: 1x 10 GbE, 2x 1 Gbps Ethernet, 1x 
PCIe 2.0 x2, 2x Thunderbolt 3, 5x USB 3.0, 
2x HDMI 1.4b (3840 x 2160 przy 30 Hz)

• Wyświetlacz: OLED

• Pilot IR: w zestawie

• Wymiary: 168 × 170 × 226 mm

• Waga: 4,05 kg

QNAP TS-453BT3 – błyskawiczny zawodnik z Thunderbolt 3

morid1n
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OWC USB-C TRAVEL DOCK

PAWEŁ HAĆ

OWC USB-C Travel Dock

Wraz z wprowadzeniem na początku 2015 roku 12-calowego MacBooka USB-C stał 

się głównym portem komunikacyjnym urządzenia. Ta forma złącza może bowiem 

wszystko, a dzięki odpowiedniemu adapterowi nawet podstawowy MacBook jest 

w stanie obsłużyć wiele urządzeń peryferyjnych jednocześnie.
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Dock do komputera kojarzy się przede wszyst-

kim z pracą stacjonarną, gdy jednym kablem 

podłączamy laptopa do monitora, dysków, sieci 

i innych urządzeń. Tak pracowałem kilka lat temu, 

korzystając z docka OWC podpinanego do złącza 

Thunderbolt. Obecnie we wszystkich kompute-

rach Apple ujednolicono dostępne złącza i każdy 

z nich ma przynajmniej jeden port USB-C (w przy-

padku MacBooków Pro jest on w standardzie 

Thunderbolt). To znacznie upraszcza dobór akce-

soriów i zwiększa ich uniwersalność, zwłaszcza 

że z tego standardu korzystają też producenci PC 

oraz smartfonów. Dock przydaje się nie tylko na 

biurku, ale i w bardziej mobilnej pracy – pozbawie-

nie MacBooków starszych typów złącz bywa wciąż 

ograniczeniem nie do przeskoczenia, choćby na 

prezentacji. OWC wprowadziło do oferty urządze-

nie, które nie dość, że znosi niektóre ograniczenia 

wynikające z małego zróżnicowania gniazd, to 

ponadto zajmuje na tyle mało miejsca, że z powo-

dzeniem może towarzyszyć nam na co dzień.

Wzornictwo OWC od dawna pozostaje niezmiennie 

surowe i funkcjonalne. USB-C Travel Dock nie jest 

OWC USB-C Travel Dock
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tu wyjątkiem, boki zrobiono z matowego aluminium (w kolorze srebrnym, szarym, złotym bądź 

różowozłotym), natomiast góra i dół to odporny na zarysowania plastik. Na spodzie znalazły się 

też cztery gumowe nóżki, które mają zapobiegać przesuwaniu się na stole, ale z uwagi na małą 

wagę urządzenia nie spełniają do końca swojej funkcji. Dock ma na stałe wpięty krótki prze-

wód USB-C – wolałbym, by jednak dało się go odczepić, to ułatwiłoby transport i zapobiegło 

trwałemu uszkodzeniu urządzenia w przypadku przełamania kabla. Na bokach znalazły się dwa 

porty USB-A 3.1, pełnowymiarowe HDMI oraz czytnik kart SD. Nie zabrakło też pojedynczego 

wejścia USB-C służącego do podłączenia ładowarki bądź innego urządzenia. Porty są rozmiesz-

czone w odpowiedniej odległości od siebie, nie wyobrażam sobie sytuacji, w której podłącze-

nie do jednego z nich urządzenia uniemożliwiłoby skorzystanie z sąsiedniego gniazda.

Złącze USB-C może dostarczyć na wyjściu moc do 60 W, czyli niemal tyle, co zasilacz 13-calo-

wego MacBooka Pro (mający 61 W mocy wyjściowej), ale sporo mniej niż ten dodawany 

standardowo do większego, 15-calowego modelu (ten ma 87 W). Przepinanie kabla łado-

warki z docka do komputera w celu szybszego naładowania go będzie więc konieczne tylko 

w przypadku ostatniego z wymienionych MacBooków. Porty USB-A w standardzie 3.1 gen. 1 

obsługują transfer z prędkością do 5 Gb/s, należy jednak pamiętać o tym, że z ich możliwości 

skorzystamy w pełni dopiero w przypadku MacBooków Pro mających porty USB 3.1 gen. 2 

o przepustowości do 10 Gb/s. 12-calowy MacBook ma USB-C w standardzie 3.1 gen. 1, co ozna-

cza, że maksymalną prędkość transferu uzyskamy jedynie przy podłączeniu urządzenia do 

jednego z portów USB-A docka. Czytnik kart SD obsługuje standard UHS-II, który jest obec-

nie najszybszym z dostępnych na rynku 

rozwiązań. HDMI 2.0 pozwala natomiast 

na transmisję obrazu w 4K (w rozdziel-

czości 4096 × 2160 pikseli), z odświeża-

niem 30 Hz i w 24-bitowej głębi kolorów. 

Ponownie ograniczeniem jest wyłącznie 

port komputera, do którego podłączymy 

dock. Gdybym miał wskazać, czego bra-

OWC USB-C Travel Dock

Czytnik kart SD obsługuje 
standard UHS-II, który jest obecnie 
najszybszym z dostępnych na 
rynku rozwiązań.
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kuje w urządzeniu, to byłby to jeszcze 

jeden port USB-C – obecnie korzystam 

przede wszystkim z dysków z takim złą-

czem, standard ten staje się zresztą coraz 

popularniejszy.

Na co dzień port USB-C służy mi zazwyczaj 

do podpinania ładowarki, ale w momen-

cie, gdy muszę coś zaprezentować bądź 

przerzucić dane z fizycznego nośnika ze 

starym USB-A, pojawia się problem. Travel 

Dock go rozwiązuje, pozwala mi jednocze-

śnie mieć zgrabny, pozbawiony sporadycz-

nie wykorzystywanych portów komputer, 

a jednocześnie oferuje kompatybilność 

z obecnymi na rynku standardami. W sto-

sunku do oferowanych możliwości jest też 

dość tani – Apple w tej cenie oferuje jedy-

nie adapter na USB-A oraz HDMI.

OWC USB-C     
Travel Dock            

• Design: 5/6

• Jakość wykonania: 5,5/6

• Oprogramowanie: n/d

• Wydajność: 5/6

Plusy:
• mnogość portów 

w niewielkiej obudowie

• obsługa 4K i UHS-II 

Minusy:
• tylko jeden port USB-C

• kabel zamontowany na stałe

Cena: około 250 PLN
Dystrybutor: eXtremeMem

pawelhac

http://extrememem.com
http://www.twitter.com/pawelhac
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BEZPRZEWODOWA 
KLAWIATURA FIRMY MATIAS

Bezprzewodowa klawiatura firmy Matias

MACIEJ SKRZYPCZAK

Od dłuższego czasu część użytkowników Apple marzy o bezprzewodowej klawiaturze, 

która byłaby dodatkowo podświetlana, tak jak to jest w MacBookach. Życzenia te 

spotykają się na razie z zerowym odzewem giganta z Cupertino. Nie znaczy to jednak, 

że takiej klawiatury nie da się zrobić.
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Dowód 

na to daje 

firma Matias, która 

powstała w 1989 roku 

w Toronto. Jej specjalizacją są 

klawiatury i jakiś czas temu do pol-

skiej dystrybucji trafił jeden z jej produk-

tów – Matias Wireless Aluminum Keyboard with 

Backlight. Zajmijmy się nazwą, która zdradza bardzo 

dużo na temat tego produktu.

Klawiatura wykonana jest z aluminium w dwóch wersjach kolory-

stycznych – Silver i Space Gray, przy czym ta druga nie kosztuje kilkunastu 

tysięcy (to oczywiście prztyczek w nos odnośnie do wersji kolorystycznej akceso-

rium sprzedawanego wyłącznie z iMakiem Pro). Budowa i wygląd są niemal identyczne 

z Apple’owymi odpowiednikami, zarówno pod względem skoku klawiszy, ich rozmiarów, jak 

i rozmieszczenia. Do dyspozycji w produkcie Matias mamy też blok klawiszy numerycznych.

Klawiatura łączy się z urządzeniami poprzez Bluetooth. Specjalnie nie napisałem „z kom-

puterem”, bo może się również parować z urządzeniami mobilnymi pod kontrolą iOS 

i Androida. Akcesorium potrafi zapamiętać cztery urządzenia, a przełączać się między nimi 

można za pomocą specjalnych klawiszy nad klawiaturą numeryczną. Przyciski te wyposa-

żone są dodatkowo w niebieskie diody, które migają przy próbie połączenia, a przez pozo-

stały czas są niewidoczne.

Wreszcie najważniejsze, czyli podświetlenie. Przede wszystkim jest osobne dla każdego 

klawisza. Włącza się je ręcznie za pomocą kombinacji wciśnięcia specjalnego przycisku -/+ 

backlight ze znakiem +, - lub cyframi od 1 do 0, gdzie każda z cyfr odnosi się do dziesiątek 

procent podświetlenia. Łatwo więc zauważyć, że 

mamy aż dziesięć stopni podświetlenia.

Tyle, jeśli chodzi o sprawy techniczne. W przy-

padku klawiatury najważniejsze jest jednak coś 

innego – wygoda pracy. Bo co z tego, że jakiś pro-

Bezprzewodowa klawiatura firmy Matias

Odczucia z korzystania są bardzo 
podobne do tego, co oferuje Apple.
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dukt byłby napakowany przeróżnymi fajerwerkami, jeśli nie dałoby się z niego korzystać? 

A jak jest w przypadku produktu firmy Matias?

Dzięki wspomnianemu wcześniej układowi klawiszy i ich skokowi powinniśmy poczuć się 

jak w domu. Odczucia z korzystania są bardzo podobne do tego, co dają klawiatury od 

Apple. Klawisze wciskają się miękko. Odnoszę wrażenie, że w przypadku klawiatur Apple 

jest jeszcze bardziej miękko, ale z drugiej strony może to kwestia wyrobienia. Jeśli chodzi 

o głośność, to tutaj widać już większą różnicę na niekorzyść kanadyjskiego produktu. Z dru-

giej strony nie jest to nie wiadomo jak głośno, da się przyzwyczaić. Dzięki identycznemu 

układowi klawiszy nie musimy przestawiać pamięci mięśniowej. A wiadomo, że choćby 

parę milimetrów różnicy może przysporzyć takich problemów. Tymczasem od pierwszego 

momentu mojego zetknięcia z klawiaturą Matias nie odczułem pod tym względem żadnej 

różnicy. Odczucia z pisania na niej są więc jak najbardziej pozytywne, nawet pomimo więk-

szej głośności.

Druga sprawa, która powinna nas interesować, to bateria. Nie po to się przecież kupuje bez-

przewodowe akcesorium, żeby co chwilę było podłączone do ładowania. Klawiatura Matias 

ma wbudowane dwa akumulatory – jeden zasila klawiaturę, a osobny odpowiedzialny jest 

tylko za podświetlenie. Ten pierwszy ma zapewnić pracę na klawiaturze przez około rok 

bez potrzeby ładowania. Z kolei drugi w zależności od intensywności oświetlenia i czasu 

jego używania zapewnia energię do dwóch tygodni. Dodatkowo, dla oszczędności, pod-

świetlenie wyłącza się samoczynnie po trzydziestu sekundach bezczynności, a jeśli bateria 

odpowiedzialna za dostarczenie światła jest na wyczerpaniu, to automatycz-

nie zmniejsza się intensywność podświetlenia do dwudziestu procent. 

Rozdzielenie baterii jest w pełni zrozumiałe z punktu widze-

nia osób, które najczęściej piszą w trakcie dnia lub 

w mocno oświetlonych pomieszczeniach, 

siłą rzeczy z podświetlenia korzy-

stają więc sporadycznie. 

Z drugiej jednak 

strony 

Bezprzewodowa klawiatura firmy Matias



nie po to kupuje się klawiaturę z podświetleniem, żeby z niego nie korzystać. A skoro baterii 

do jego podtrzymania starcza do dwóch tygodni, a jeśli korzystamy z niej intensywniej, to 

jeszcze krócej, to w takim przypadku i tak musimy ją doładowywać w miarę często (szcze-

gólnie w porównaniu z czasem działania samej klawiatury). Ciekawe więc, dlaczego twórcy 

nie zdecydowali się jednak na wspólny akumulator, który może nie pozwalałby na roczną 

pracę klawiatury, ale na przykład na miesiąc, dwa, ale przy dowolnych ustawieniach pod-

świetlenia? Tego się raczej nie dowiemy. Ktoś mógłby też powiedzieć, że się czepiamy, bo 

przecież nikt nie korzysta z klawiatury przez dwadzieścia cztery godziny siedem dni w tygo-

dniu, w międzyczasie można ją więc podłączyć do ładowania i mieć cały problem z głowy. 

Taka osoba miałaby zupełnie rację. Ba, nawet gdy klawiatura się nam zupełnie rozładuje, to 

możemy z niej korzystać po podpięciu kabla ładującego.

Podsumowując, Matias Wireless Aluminum Keyboard with Backlight jest produktem solid-

nym, wygodnym w używaniu, dającym imitację tego, jak mógłby wyglądać podobny 

wypust od Apple. Choć ma parę mankamentów, jak nieco głośniejsza praca czy ogranicze-

nie swobody korzystania z podświetlenia kosztem krótszej pracy na baterii, to nie są one 

bardzo uciążliwe. A dzięki możliwości zapamiętania do czterech różnych urządzeń klawia-

tura ta może być bardzo wygodnym narzędziem pracy.

Zdjęcia: Matias

Klawiatura Matias        

Producent: Matias 
Gdzie kupić: iMad
Cena: 549 PLN
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Bezprzewodowa klawiatura firmy Matias   /   SPRZĘT   /   

http://matias.ca/aluminum/backlit/
https://imad.pl/matias-podswietlana-klawiatura-aluminiowa-mac-bluetooth-gwiezdna-szarosc.html
http://www.twitter.com/mcskrzypczak


MOPHIE POWERSTATION 
USB-C XXL

PAWEŁ HAĆ

Jedną z moich ulubionych cech iPada jest to, że mogę na nim pracować mobilnie niemal 

w nieskończoność – po wyczerpaniu mocnej baterii mogę go doładować z powerbanku. 

Jak się okazuje, w bardzo podobny sposób można korzystać też z MacBooka.
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Zasilanie komputera z powerbanku nie jest 

niczym nowym, wszak już trzy lata temu 

12-calowego MacBooka dało się naładować 

z powerbanku przeznaczonego raczej dla smart-

fonów, a i na pewno nie był to jedyny kom-

puter, którego można było tak potraktować. 

Praktykowałem to od czasu do czasu – w abso-

lutnie podbramkowych sytuacjach – tempo 

ładowania było bowiem niskie (10 W na wyjściu 

spowalniało jedynie rozładowywanie się akumu-

latora, jeśli jednocześnie pracowałem). Fakt, na 

rynku były dostępne przenośne baterie do łado-

wania laptopów, rozmiarem i poręcznością bliżej 

im jednak było do akumulatora samochodo-

wego niż do zgrabnej, ładowanej z USB baterii. 

Nawet Thermaltake P-MEGA, czyli powerbank 

o ogromnej pojemności przekraczającej 40 

000 mAh, ma rozmiary znacznie ograniczające 

jego mobilność. Technologia akumulatorów 

od lat nie doczekała się przełomu, ale niektóre 

Mophie Powerstation USB-C XXL



   /   SPRZĘT   /   99Mophie Powerstation USB-C XXL

firmy potrafią znacznie efektywniej od innych wykorzystywać dostępne rozwiązania tech-

niczne. Widać to na przykładzie nowego Powerstation XXL, które na dopisek do nazwy 

zasłużyło sobie nie rozmiarem, a pojemnością.

Nowy powerbank Mophie jest teoretycznie kolejną pojemną baterią w ładnej obudowie. 

Korpus zrobiono z plastiku, ale pokryto go przyjemną w dotyku tkaniną, która, choć nie 

wpływa na parametry urządzenia, to czyni je… delikatniejszym. Spore rozmiary maskują 

też umiejętnie zaokrąglone brzegi, nijak nie da się jednak ukryć wagi (niemal 400 g to 

sporo). Oba porty USB (jeden A i jeden C) umieszczono na jednym z krótszych boków, na 

froncie znalazł się natomiast przycisk ładowania i czterodiodowy wskaźnik naładowania 

akumulatora. Pojemność baterii to aż 19 500 mAh, czyli ponad siedmiokrotnie więcej niż 

w iPhonie X oraz ponad czterokrotnie więcej niż w 12-calowym MacBooku i 13-calowym 

MacBooku Pro. Ponadto moc wyjściowa to aż 30 W, zatem minimalnie więcej niż w przy-

padku dodawanego do 12-calowego MacBooka zasilacza (ten ma 29 W). Port USB-C nie 

znalazł się w powerbanku bez przyczyny – dostosowano go nie tylko do zasilania smartfo-

nów i tabletów, ale i komputerów.

Moim podstawowym komputerem jest MacBook (12-calowy, z 2015 roku), którego zabie-

ram ze sobą w każdą podróż. Komputer wytrzymuje cały dzień, o ile tylko nie obcią-
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żam go za mocno (zdarza się, że pomimo niewielkiej mocy uruchamiam na nim nawet 

AutoCAD-a). Ponadto, zawsze mam też ze sobą smartfon, czasem dokładam też do tego 

tablet – iPad wytrzymuje jednak zawsze, w ciągu dnia praktycznie nigdy go nie dołado-

wuję. Powerstation XXL zastępowało mi w ramach testu ładowarkę, nie tylko w trasie, ale 

i na co dzień, używałem go też podobnie. Komputer ładowany był więc głównie pod-

czas pracy, co znacznie odbijało się na wydajności Mophie. Przy uruchomionym Outlooku 

i kilku arkuszach w Excelu, a także działającym Safari, Slacku i OmniPlanie naładowanie 

akumulatora od 5% do 100% zajęło 1 godz. 50 min i spowodowało spadek naładowania 

akumulatora powerbanku o około 75% (z czterech diod świeciła się tylko jedna). Komputer 

w tym czasie przez około pół godziny był w stanie uśpienia. Udało mi się z niego nałado-

wać też telefon, od 20% do około 90% (iPhone 7, w trybie oszczędzania energii). To bardzo 

dobry wynik, zważywszy na to, że z komputera 

korzystałem tak samo, jakby był podłączony do 

ładowarki (tyle tylko, że mogłem go przenieść 

gdziekolwiek, bo nie był podpięty do gniazdka). 

Uśpiony MacBook ładuje się szybciej i już po 1 

godz. 15 min jest naładowany.

Sam powerbank ładuje się około trzech godzin, 

jeśli korzystamy z zasilacza o mocy 30 W. 

Ponadto, w sytuacji, gdy podłączony jest on do 

Port USB-C nie znalazł się 
w powerbanku bez przyczyny 
– dostosowano go nie tylko do 
zasilania smartfonów i tabletów, ale 
i komputerów
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zasilania przez USB-C, a jednocześnie podłączono do niego sprzęt przez USB-A, w pierw-

szej kolejności jest ładowana bateria właśnie tego urządzenia na końcu łańcuszka. To 

doskonałe rozwiązanie, wszak w razie nagłej potrzeby oddalenia się od zasilania bardziej 

potrzebuję naładowanego telefonu niż powerbanku. W komplecie z Powerstation XXL 

dostajemy kabel USB-A do USB-C oraz USB-C do USB-C, oba są dość krótkie, ale wystarcza-

jące do ładowania peryferiów. W zestawie nie ma co prawda żadnego etui, ale nie wydaje 

się ono niezbędne, noszę powerbank w torbie razem z zasilaczem, dyskiem i innymi dro-

biazgami i nie zdołałem go w ten sposób uszkodzić.

Dodatkowa energia może przydać się w najmniej oczekiwanym momencie – awaria zasi-

lacza, nieoczekiwany wyjazd czy chwilowy brak prądu w mieszkaniu powodują, że nasz 

rytm dnia (zwłaszcza pracującego) może się niebezpiecznie zachwiać. Powerstation XXL 

zabezpiecza przed takimi sytuacjami, trzeba go tylko w miarę regularnie ładować. Pozwala 

też pracować dłużej w podróży, i to przynajmniej dwukrotnie. Owszem, jest ciężki i drogi, 

ale szybko potrafi na siebie zapracować.

Mophie Powerstation USB-C XXL

Mophie Powerstation   
USB-C XXL             

• Design: 5/6

• Jakość wykonania: 5/6

• Oprogramowanie: n/d

• Wydajność: 5/6

Plusy:
• duża pojemność przy 

niewielkich gabarytach

• moc wyjściowa 

Minusy:
• duża waga

Cena: około 570 PLN
Dystrybutor: Alstor 

pawelhac

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.alstor.pl/
http://www.twitter.com/pawelhac
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TWELVE SOUTH 
CADDYSACK & CABLESNAP

PAWEŁ HAĆ

Twelve South CaddySack & CableSnap

Jak na erę bezprzewodową kabli mamy całkiem dużo. Do naładowania telefonu, 

przesłania danych czy przesłania obrazu wciąż się przydają.
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Schowanie kabli czy ładowarek na dno szuflady jest dobre do momentu, w którym gwał-

townie ich zaczynamy potrzebować. Z drugiej strony, trzymanie wszystkiego na wierzchu 

niespecjalnie dobrze wygląda, a na dłuższą metę powoduje jedynie bałagan. Bez kabli 

obejść się jednak trudno, trzeba więc nad nimi jakoś zapanować. Z pomocą przychodzi 

Twelve South, które zazwyczaj tworzy przedmioty ładne i przydatne – w tym przypadku 

oba te aspekty są równie istotne. Co prawda rodzina akcesoriów BookBook ma rów-

nie duże grono swoich zwolenników, jak i przeciwników, nie można jednak odmówić jej 

oryginalności. Pomysł, by upodobnić etui na elektronikę do książki, jest bowiem bardzo 

niecodzienny. CaddySack to kolejne akcesorium z tej serii, tym razem uniwersalne, a nie 

przeznaczone do konkretnego urządzenia. W duecie z nim (a właściwie w kwartecie) uży-

wałem też CableSnap, czyli trzech pasków z zatrzaskami do spinania kabli. Wydawały mi 

się banalnym dodatkiem, ale w praktyce okazały się genialne.

Twelve South nie zawodzi zazwyczaj pod względem jakości materiałów – zarówno 

CaddySack, jak i CableSnap zrobiono ze skóry, przy czym okładka BookBooka jest sztywna 

i trochę się rysuje, natomiast opaski są mięk-

kie i zdecydowanie bardziej odporne na wszel-

kie uszkodzenia. To akurat dobrze, bo są na nie 

zdecydowanie bardziej narażone, CableSnap 

opracowano bowiem z myślą o noszeniu w kie-

szeni spodni czy torby, podczas gdy CaddySack 

Twelve South CaddySack & CableSnap

Wnętrze BookBooka może być dość 
swobodnie zaaranżowane.
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sprawdza się zdecydowanie lepiej w warunkach domowych bądź spakowane do walizki. 

Wnętrze BookBooka może być dość swobodnie zaaranżowane – po jednej stronie znala-

zły się dwa elastyczne paski z zapięciem na rzep, po drugiej natomiast mamy niewielką 

kieszeń i trzy uchwyty na mniejsze przedmioty. Po wewnętrznej stronie grzbietu wszyto 

natomiast uchwyt na rysik bądź zwykły ołówek. „Książka” jest dość gruba, więc zmieści 

zarówno ładowarkę do MacBooka po jednej stronie, jak i kilka kabli po drugiej, a przy tym 

bez trudu się zamknie. Trudno robi się dopiero w momencie, gdy po obu stronach umie-

ścimy grubsze akcesoria.

Pomimo tego, że CaddySack pomieści zdecydowanie więcej sprzętu, korzystam z niego 

rzadziej niż z CableSnap. Nie potrzebuję bowiem na co dzień aż tylu adapterów, łado-

warek i kabli (wbrew pozorom USB-C wystarcza niektórym ludziom do wszystkiego), 

a z przewodowych rzeczy w torbie noszę zazwyczaj kabel do komputera i słuchawki. 

CableSnap są sprzedawane w zestawach po trzy, dostajemy jeden większy i dwa mniej-

sze paski. Ten duży sprawdza się do spinania dłuższych kabli – przewlekamy końcówkę 

przez dwa podłużne wycięcia, zwijamy na palcach przewód i spinamy całość zatrzaskiem. 

Gdy mam gniazdko na biurku, rozwijam tylko kawałek kabla, a resztę zwijam i spinam, 

dzięki czemu przewód nie zajmuje więcej miejsca, niż to niezbędne. Krótsze paski są dla 

mnie bardziej uniwersalne, najprawdopodobniej dlatego, że korzystam częściej z urzą-
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dzeń mobilnych, a kable do nich są zazwyczaj 

cieńsze i krótsze niż do komputerów. CableSnap 

to wybawienie od plączących się w kieszeni 

EarPodsów, choć podczas korzystania z nich 

spięta pętelka opaski potrafi przeszkadzać, prze-

suwając się po kablu i zahaczając o ubranie. 

Innym zastosowaniem CableSnap jest spinanie 

ze sobą tych dwóch przewodów, których uży-

wamy zazwyczaj jednocześnie (choćby do łado-

wania smartfona i zegarka).

Mam już kilka BookBooków, ale dopiero 

CaddySack na stałe zagościł na półce z książkami. 

To, że wygląda jak jedna z nich, pozwala mu być 

niewidocznym na co dzień, a jednocześnie skry-

wać wszystkie niezbędne w salonie oprzewo-

dowanie. Kable do ładowania padów, rzadziej 

używanych urządzeń, dodatkowe ładowarki dla 

gości czy adaptery HDMI-USB-C – to wszystko 

mam pod ręką, ale nie na widoku. Elastyczne 

tasiemki wewnątrz pozwalają spakować dwa dłu-

gie i jeden krótszy przewód, jednocześnie zmie-

ści się też ładowarka do komputera i adapter 

z USB-A i czytnikiem kart, a w kieszeni będzie jesz-

cze miejsce na kilka pendrive'ów. Żałuję trochę, 

że Twelve South nie oferuje nieco wyższej wer-

sji, która pomieściłaby dodatkowy rząd kabli, ale 

rozumiem, że CaddySack był projektowany tak, 

by zmieścić się nie tylko na półce, ale i w podręcz-

nym bagażu. W podróży daje sobie zresztą świet-

CableSnap to wybawienie od 
plączących się w kieszeni EarPodsów.

Twelve South CaddySack & CableSnap
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nie radę, akcesoria w środku ani drgną, wszystkie są też dostępne od razu po otwarciu etui. 

BookBook jest jednak dość ciężki, o ile więc w walizce jego wagi nie da się odczuć, to nosze-

nie go na co dzień, zwłaszcza w torbie na ramię, nie wydaje się kuszącym pomysłem.

CaddySack i CableSnap to akcesoria absolutnie banalne, a jednocześnie niezwykle przy-

datne i w ogromnym stopniu wpływające na produktywność i komfort. BookBook 

pozwala mi mieć wszystkie niezbędne kable i drobne akcesoria w jednym miejscu, nato-

miast CableSnap oszczędza mi frustracji podczas rozplątywania EarPodsów. O ile opa-

ski z klipsami są pomysłem zrealizowanym idealnie, to już do BookBooka mam trochę 

zastrzeżeń, zwłaszcza jeśli potraktuję go jako przenośne akcesorium. W domu jest świetny, 

w podróży jednak – za ciężki i zbyt łatwy do uszkodzenia.

BookBook CaddySack        

• Design: 5/6
• Jakość wykonania: 4/6
• Oprogramowanie: n/d
• Wydajność: 4/6
Plusy:
• dużo miejsca na akcesoria
• na półce wtapia się w otoczenie 
Minusy:
• skóra łatwo się rysuje
• za ciężki do noszenia na co dzień
Cena: 49,99 USD

CableSnap                            

• Design: 5,5/6
• Jakość wykonania: 5,5/6
• Oprogramowanie: n/d
• Wydajność: 5,5/6
Plusy:
• miękka, wytrzymała skóra
• mnóstwo zastosowań na co dzień
Minusy:
• zaczepia się o kieszeń przy 

spinaniu EarPodsów
Cena: 19,99 USD

Twelve South CaddySack & CableSnap

pawelhac

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.twitter.com/pawelhac
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TEST DEVIREG SMART 
SMART OGRZEWANIE PODŁOGOWE

NORBERT CAŁA

Test DEVIreg Smart – smart ogrzewanie podłogowe

Testując dużo różnej automatyki domowej, często dostaję pytania o możliwości jej 

zastosowania w różnych sytuacjach. Jednymi z naczęściej otrzymywanych pytań były te 

o sterowanie ogrzewaniem podłogowym. W sumie temat na pierwszy rzut oka nie jest 

skomplikowany, ale moje poszukiwania urządzenia, które by mogło zastąpić popularny 

sterownik ogrzewania podłogowego, nie dawały dość długo rezultatu.
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Wreszcie trafiłem na urządzenie od chyba najbardziej popularnego producenta w naszym 

kraju, czyli firmy Danfoss. Jest to model DEVIreg Smart. W moim przypadku, ale też w 95% 

Waszych przypadków, jeśli macie elektryczne ogrzewanie podłogowe, ten sterownik 

w prosty sposób zastąpi ten, który macie już zainstalowany na ścianie, a sama instalacja, 

nawet jeśli nie jesteście inżynierami, nie powinna Wam zająć więcej niż 30 minut. Czyli 

urządzenie dokładnie spełnia warunki brzegowe, jakie przed nim postawiłem. Jest smart, 

sterujemy nim z telefonu i jest proste w instalacji.

Przy okazji spełnia jeszcze jeden warunek – jest ładne, a to ważna cecha, bo zazwyczaj 

taki sterownik jest instalowany w dość eksponowanym miejscu. Sterowanie odbywa się 

z panelu dotykowego, a wyświetlacz jest bardzo dyskretny. DEVIreg Smart występuje 

w czterech wersjach kolorystycznych: białej, snieżnobiałej, kości słoniowej, czarnej. Można 

go też zainstalować w ramkach, które będą identyczne z innymi ramkami do na przykład 

sterowników światła. Producent na swojej stronie wymienia całe mnóstwo kompatybil-

nych ramek: ELKO RS16, Schneider Exxact, GIRA Esprit, ELJO Trend, LeGrand Valena, Merten 

M-smart, ABB JUSSI 85 mm, LeGrand Galea Life, Merten M-plan. Na pewno dobierzecie dla 

siebie coś, co się wtopi w wystrój Waszego mieszkania lub domu. DEVIreg Smart to nie jest 

termostat Nest, który wygląda tak, żeby przyciągać wzrok, to urządzenie, którego design 

jest totalnie uniwersalny, ma się wtopić w otoczenie i robi to doskonale.

To dzieje się za sprawą minima-

listycznego wyświetlacza, o któ-

rym już wspominałem. Nie jest to 

wyświetlacz LED, tylko matrycowy 

– taki jak w starych zegarkach elek-

tronicznych. Wyświetla aktualną 

temperaturę, jaką odczytuje z czuj-

Test DEVIreg Smart – smart ogrzewanie podłogowe

Wreszcie trafiłem na urządzenie 
od chyba najbardziej popularnego 
producenta w naszym kraju, czyli firmy 
Danfoss. Jest to model DEVIreg Smart.
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ników oraz informację o tym, czy aktualnie grzeje, czy nie. Wyświetlacz nie świeci się 

na stałe, aby go aktywować, należy nacisnąć lewy górny róg. Po aktywacji możemy też 

nacisnąć przycisk „góra” lub „dół” i zwiększyć lub zmniejszyć aktualną temperaturę, jaka 

wynika z planu ogrzewania. Tak naprawdę sterowanie z poziomu sterownika na tym się 

kończy. Większość ustawień robimy za pomocą aplikacji mobilnej, która jest dostępna 

oczywiście na iOS oraz na Android. Do aplikacji jeszcze wrócę, a teraz na chwilę chciałbym 

przejść do instalacji tego termostatu.

Skupię się na sytuacji, którą zastałem w swoim 

domu i która pewnie będzie najbardziej 

powszechna wśród Was, Czytelników. Mamy 

w domu ogrzewanie i sterownik do niego, 

ale chcemy przejść na coś smart. Przy zaku-

pie DEVIreg Smart producent zaleca skorzy-

stanie z certyfikowanego instalatora, ale samo 

skomplikowanie instalacji jest na tyle małe, że 

powinniście dać radę sami. Po pierwsze musi-

cie odłączyć prąd od obwodu, na którym jest 

ogrzewanie podłogowe. Jest tam 230 V, warto 

więc to zrobić. Najbezpieczniej głównym bez-

piecznikiem wyłączyć zasilanie w całym domu. 

Potem już będzie tylko łatwiej. Do Waszego 

sterownika wchodzi sześć kabli. Dwa z zasila-

niem 230 V, dwa, które podają zasilanie na matę 

grzewczą i dwa od czujnika temperatury w pod-

łodze. Wystarczy je podłączyć w odpowiednie 

styki w nowym sterowniku. DEVIreg Smart jest 

złożony z dwóch części, puszki, która ma wszyst-

kie złącza i wyświetlacza, który po podłączeniu 

do puszki kabli osadzamy na niej. To naprawdę 

prosta sprawa, na której kończą się przygody 

instalacyjne. Teraz możemy załączyć zasilanie 

i przejść dalej.

Jak to często w smart sprzętach bywa, DEVIreg 

Smart w celach instalacyjnych robi swoją sieć 

Test DEVIreg Smart – smart ogrzewanie podłogowe

W moim przypadku, ale też 
w 95% Waszych przypadków, jeśli 
macie elektryczne ogrzewanie 
podłogowe, ten sterownik w prosty 
sposób zastąpi ten, który macie już 
zainstalowany na ścianie.
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Wi-Fi. My musimy za pomocą naszego smartfona pobrać aplikację, połączyć się z właściwą 

siecią i przejść przez konfigurator. Oczywiście po procesie konfiguracji termostat podłączy 

się do naszej Wi-Fi, za jej pomocą do chmury Danfoss, a my uzyskamy możliwość sterowa-

nia z dowolnego miejsca na świecie.

W czasie konfiguracji termostatu w aplikacji natkniemy się na dwa kroki, które mogą nas 

zaskoczyć. Pierwszy to wybór rodzaju czujnika temperatury. Kompatybilne czujniki tem-

peratury NTC to: Aube 10K, Eberle 33K, Ensto 47K, FENIX 10K, Teplolux 6K8, OJ 12K, Raychem 

10K, Warmup 12K, DEVI 15K. Jeśli nie wiemy, jaki mamy – a tak jest zazwyczaj – to mamy 

problem. Ja to rozwiązałem tak: zmierzyłem termometrem na podczerwień temperaturę 

podłogi, a następnie wybierałem każdy z czujników po kolei i na końcu zdecydowałem się 

na ten, który podawał najbliższą stanu faktycznego temperaturę. Drugim krokiem, który 

może sprawić Wam trudność, jest wybór mocy maty grzewczej. Tu ryzyko złego wyboru 

jest małe, bo służy to jedynie szacowaniu, ile energii na ogrzewanie zużyliśmy. Ja wsze-

dłem na stronę marketu budowlanego i wybrałem matę ze średniej półki przeznaczoną 

na tyle metrów kwadratowych, ile mam i taką wartość wybrałem w apce. Jeśli macie jakieś 

dokumenty zakupowe od maty, którą macie, będzie Wam dużo łatwiej.

Od tego momentu już wszystko robimy w aplikacji. Na początek ustawiamy harmono-

gram pracy. Jeśli robiliście to kiedyś z naściennego termostatu, to wiecie, że to droga przez 

mękę. U mnie skończyła się tym, że grzało cały czas. Tu jest prosto, definiujemy, jaką tem-

peraturę chcemy mieć, gdy jesteśmy w domu, a jaką, kiedy nas nie ma. Potem definiujemy 

godziny i ewentualnie kopiujemy taki schemat dla innego dnia. Proste i szybkie. Co więcej, 

jeśli mamy w domu kilka takich termostatów, to wystarczy skonfigurować jeden i wyge-

nerować potem kod z konfiguracją. Po wpisaniu tego kodu na drugim mamy przeniesioną 

całą zawartość ustawień. Oczywiście, możemy zawsze przejść na tryb ręczny i sami z apli-

kacji sterować ogrzewaniem. Jeśli zaś podniesiemy lub opuścimy temperaturę z poziomu 

sterownika na ścianie, to wówczas ustawienie będzie aktywne do następnej zaplanowanej 

w harmonogramie godziny. Aplikacja ma funkcję wykrywania otwartego okna, która auto-

Test DEVIreg Smart – smart ogrzewanie podłogowe

Jednak to nadal kawał dobrej elektroniki, cena w okolicach 500 złotych 
jest bardzo przystępna, a wygoda użytkowania dużo większa niż 
zwykłego sterownika.
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matycznie wyłącza ogrzewanie. Pozwala też na odczyt zużycia energii z 7 dni, 30 dni oraz 

od początku instalacji.

Największą wadą DEVIreg Smart jest brak możliwości integracji z innymi systemami auto-

matyki domowej. Nie ma z-wave, zapomnijmy o HomeKit, nikt nie napisał plug-inu do 

HomeBridge. Trochę szkoda, z drugiej strony to urządzenie typu zaprogramuj i zapomnij. 

Jego automatyka powinna zadbać o wszystko sama, ale połączenie z wykrywaniem ruchu 

byłoby bardzo wskazane. To jednak nadal kawał dobrej elektroniki, cena w okolicach 

500 złotych jest bardzo przystępna, a wygoda użytkowania dużo większa niż zwykłego 

sterownika. Do tego pięcioletnia gwarancja producenta, w końcu Danfoss to w ogrzewa-

niu klasa sama w sobie.

Ocena iMagazine:       

Test DEVIreg Smart – smart ogrzewanie podłogowe

norbertcala

http://www.twitter.com/norbertcala
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INTELIGENTNE ŚWIATŁO 
OD KOOGEEK

Inteligentne światło od Koogeek

MACIEJ SKRZYPCZAK

Ponieważ inteligentne domy są coraz popularniejsze, akcesoria do sterowania nimi 

stają się przystępniejsze dla użytkowników, zarówno pod względem obsługi, jak i ceny. 

Razem z Norbertem otrzymaliśmy do testów sprzęt firmy Koogeek. Mnie w udziale 

przypadły światła.



Z oświetleniem jest tak, że wszyscy w domu jakieś jego źródła mają. Czy to lampka na biurku, 

żyrandol na suficie, każdy z nas z czegoś takiego korzysta. Jest to więc pierwszy element, który 

można zastąpić inteligentnym odpowiednikiem. Nie wymaga praktycznie żadnych przeróbek 

w domu, bo wystarczy zakupić odpowiednią żarówkę pasującą do gwintu w lampie.

Inteligentne akcesoria można podzielić na dwie grupy. Pierwsza z nich do działania wymaga 

osobnego mostka, z kolei druga potrafi się komunikować z systemem inteligentnym bezpo-

średnio. Akcesoria firmy Koogeek zaliczają się do tej drugiej kategorii. Rozwiązanie to ma jeden 

oczywisty plus – nie ma potrzeby szukania miejsca na dodatkowe pudełko, doprowadzenie do 

niego zasilania i podłączenie do sieci. Komunikacja z systemem nadzorującym, w naszym przy-

padku – HomeKit – odbywa się przez Wi-Fi. W tym momencie należy zwrócić uwagę na jedną 

wadę tego połączenia w przypadku urządzeń Koogeek. Działają tylko z siecią bezprzewodową 

o częstotliwości 2,4 GHz. Co prawda pewnie sporo osób korzysta jeszcze z tego zakresu sieci 

lub mają przynajmniej możliwości jej włączenia razem z siecią 5 GHz, jak to jest na przykład 

w moim przypadku. Ale nie da się ukryć, że wyższa częstotliwość w końcu zupełnie zastąpi tę 

niższą, a wtedy może wyniknąć problem… Jest to na razie jednak tylko pomniejszy problem.

Dwa produkty, które otrzymałem do testów, to LED Light Strip oraz LED Light Bulb, czyli odpo-

wiednio taśma LED oraz żarówka LED. Zacznijmy od tej drugiej.

Żarówka LED Light Bulb swoim kształtem przypomina grubszą wersję żarówek-świeczek, tyle 

że jest od nich ze trzy razy większa. Kolejnym zaskoczeniem jest waga tego produktu. 245 gra-
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Z oświetleniem jest tak, 
że wszyscy w domu jakieś 
jego źródła mają.
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mów, czyli więcej niż ważą dwa iPhone’y SE razem 

wzięte (jeden – 113 g). Osobiście lubię takie pro-

dukty, bo sprawiają wrażenie bardziej solidnych. 

Jeszcze bardziej utwierdza w tym przekonaniu 

fakt, że obudowa wykonana jest z aluminium. 

Na naszym rynku żarówka ta jest dostępna ze 

standardowym gwintem E27 i działa pod napię-

ciem 200–240 V. Jej maksymalna moc to 8 watów, 

co odpowiada 60 watom w przypadku zwykłej 

żarówki. Jedna wystarczy więc, żeby oświetlić nie-

wielką przestrzeń. LED Light Bulb od Koogeek jest 

w stanie wyświetlić aż 16 milionów kolorów, można 

ją też dowolnie ściemniać. 

Bardzo ciekawą opcją jest również LED Light Strip, 

czyli taśma LED. Taśmy nie podmieni się za żarówkę 

w lampie, ale ma dużo innych zastosowań, które 

mogą wzbogacić dom. Świecący obszar produktu 

Koogeek ma dwa metry długości, na które składa 

się sześćdziesiąt diod. Od spodu zastosowano kle-

jącą powierzchnię, która ułatwi montaż. Istnieje 

możliwość skrócenia taśmy co trzy diody lub mniej 

więcej dziesięć centymetrów. Z drugiej strony nie 

można jej niestety przedłużać. Taśma zasilana jest 

przez port USB, ale w zestawie nie ma zasilacza, 

musimy więc wyposażyć się we własny. Na kablu 

zasilającym znajduje się ręczny włącznik urządze-

nia. Podobnie jak w przypadku LED Light Bulb rów-

nież LED Light Strip potrafi wyświetlić 16 milionów 

kolorów.

Tyle ze spraw technicznych, a jak jest z działaniem? 

Koogeek umożliwia dwa sposoby na sterowanie 

tymi akcesoriami. Jednym z nich jest specjalna 

aplikacja tej firmy – Koogeek Home. Z jej pomocą 

dodamy poszczególne produkty oraz je obsłu-

   /   SPRZĘT   /   Inteligentne światło od Koogeek



115

żymy. Z tego miejsca można również ustawić automatykę – jak na przykład włączanie o okre-

ślonych porach lub warunkach. Wszystko to, włącznie z parowaniem, oferuje również HomeKit 

i jego aplikacja Dom od Apple.

Szczerze pisząc, były to dwa pierwsze urządzenia działające z HomeKit, z jakimi miałem do 

czynienia. I trzeba przyznać, że zarówno Apple, jak i Koogeek zadbali, by proces konfiguracji 

i obsługi były niesamowicie proste w obsłudze. Nawet automatyka jest bardzo łatwa do ogar-

nięcia. Taśma LED włącza mi się na przykład tuż po zachodzie słońca, a wyłącza o 22. Z kolei 

żarówka, którą umieściłem w przedpokoju, włącza się po zachodzie, ale tylko wtedy, gdy przy-

jeżdżam do domu. Oczywiście mogę ją też w razie potrzeby włączyć z poziomu aplikacji. No 

i całością mogę też sterować przez Siri.

Na koniec pozostawiłem kwestię ceny. Można byłoby się spodziewać, że w przypadku urządzeń 

inteligentnych, tworzonych głównie z myślą o Apple, będziemy mieli do czynienia z produktem 

dość drogim. Tymczasem nie jest wcale tak źle. Zarówno LED Light Strip, jak i LED Light Bulb 

kosztują w okolicach 200 PLN.

Jeśli więc planujecie wzbogacić swój dom o inteligentne oświetlenie, to z pewnością mogę 

polecić produkty Koogeek, które są łatwe w obsłudze, nie wymagają dodatkowych mostków 

i przedstawiają się w miarę przystępnie cenowo.
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mcskrzypczak

Producent: Koogeek
Gdzie kupić: Mobidick.pl
Cena: 199 PLN

http://www.twitter.com/mcskrzypczak
https://www.koogeek.com
https://mobidick.pl/produkty/koogeek/
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SZAFKA 
RTV SZYTA 
NA MIARĘ

Szafka RTV szyta na miarę

Telewizor to nie tylko elektroniczny gadżet, to także mebel. W dodatku zwykle oprócz samego 

ekranu towarzyszą mu dodatkowe urządzenia – Apple TV, konsola do gier, odtwarzacz Blu-

ray, amplituner kina domowego, dekoder. Zapominają o tym projektanci wnętrz, zapominają 

producenci mebli. Znalezienie idealnej szafki RTV jest prawdziwym wyzwaniem – na szczęście 

można pogodzić stronę praktyczną ze stylem naszego dużego pokoju.
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Ocenianie telewizora wyłącznie przez pryzmat obrazu jest dobre dla maniaków, dla nabywcy 

urządzenie musi zaoferować znacznie więcej. Idealny telewizor łączy w sobie dobry obraz, 

praktyczne rozwiązania, jeśli chodzi o interfejs i sterowanie, oraz ciekawe wzornictwo. Zdają 

sobie z tego sprawę producenci. W 2017 roku w sklepach pojawił się LG Wallper, Samsung 

The Frame, seria Samsung QLED, Panasonic EZ1000, a od lat Philips ma szeroką gamę telewi-

zorów z technologią Ambilight. Same nowoczesne telewizory dają już spore pole do popisu, 

jeśli chodzi o aranżację salonu, niezależnie od tego, czy telewizor będzie wisiał na ścianie, 

czy też stał na szafce.

Pomijając lokalizację, praktycznie w każdym przypadku nie wystarczy wyłącznie gniazdko. 

Owszem, Android TV czy Tizen dają już spore możliwości i większość treści nie wymaga 

dodatkowych urządzeń, ale w praktyce zwykle są one potrzebne. A to oznacza dużo prze-

wodów i trzeba o tym pamiętać, często nie na etapie urządzania pokoju, a na etapie 

remontu. To właśnie na etapie gołych ścian powinniśmy pomyśleć o przewodach do gło-

śników, odpowiednim rozmieszczeniu gniazdek czy kablach antenowych, a także o tunelu 

na przewody za telewizorem, jeśli ma on wisieć na ścianie czy innym sprytnym rozwiąza-

niem, jeśli miałby on stać niezależnie, bo to na przykład QLED na podstawce ArtStand albo 
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Bang&Olufsen Eclipse, albo designerski telewizor 

Loewe. Ostatecznie i tak gdzieś trzeba te wszyst-

kie sprzęty ukryć.

Szukając odpowiedniej szafki RTV dla siebie, 

spędziłem dobre pół roku, przeglądając ofertę 

sklepów meblowych, inspirując się magazynami 

wnętrzarskimi. W końcu sam ją zaprojektowałem, 

a wykonała ją lokalna firma meblarska specjali-

zująca się w kuchniach. Naprawdę jest niewiele 

szafek RTV na rynku, które są w stanie pomieścić 

więcej sprzętu i jeszcze nieźle go zamaskować. 

Jeśli szukacie czegoś tańszego i przyzwoitego, 

to zwróćcie uwagę na system MEDIAN w skle-

pach Black Red White. Jest to dość przemyślana 

szafka z otworami wentylacyjnymi, listwą na 

przewody z tyłu i materiałem, który powinien 

przepuszczać sygnał większości pilotów. W IKEA 

natomiast system BESTA jest jednym z lepszych 

rozwiązań, choć będzie problem, by zmieścić 

tam amplituner kina domowego tak, aby się nie 

zagotował. Dysponując większym budżetem, 

możemy wybrać się do KLERA. Firma oprócz wła-

snych mebli dystrybuuje też produkty włoskiej 

firmy Munari. Szafki tej firmy są bardzo solidne 

i przemyślane.

Moja szafka RTV jest praktycznie zabudową całej 

ściany i składa się z pięciu elementów. Po bokach 

umieściłem cokoły na głośniki. Może nie jest to 

pomysł, który w pełni pochwalą audiofile, ale 

w praktyce dzięki temu zgrabnie zamaskowa-

łem przewody głośnikowe. Następnie po bokach 

mam dwie wysuwane szuflady, w jednej groma-

dzę filmy, a w drugiej płyty winylowe. Centralny 

punkt jest najważniejszy, ponieważ to uchylana 

Szafka RTV szyta na miarę
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paweloko

szafka z przyciemnioną szybą na froncie. Co ważne, nie każda szyba radzi sobie z przepusz-

czaniem sygnału pilotów i trzeba o tym pamiętać. W środku są dwie półki, brakuje tyłu, 

zrobiona jest spora szczelina na przewody do głośnika centralnego i gramofonu, pełniąca 

też funkcję wentylacji. Polecam zrobić jednak większą wentylację niż u mnie. W moim przy-

padku wyraźnie czuć ciepło od schowanych urządzeń. Zmieścił się amplituner, centralka 

Fibaro, TP-Link Deco M5, dekoder nc+, Apple TV oraz Xbox One S. Wszystko schowane, urzą-

dzenia zdradzają z zewnątrz świecące diody, ale wciąż jest to bardzo dyskretne. Oczywiście, 

czy taka aranżacja się podoba, to już kwestia gustu.

Telewizor nie kończy się na samym ekranie, myśląc o jego wyborze i lokalizacji w nowym 

mieszkaniu czy po remoncie, pamiętajcie też o pozostałych sprzętach. Dzięki dobrym pomy-

słom możecie mieć dobrze urządzony salon, a jednocześnie cieszyć się doskonałym dźwię-

kiem i obrazem, bez wszechobecnych przewodów i rzucających się w oczy urządzeń.

https://twitter.com/paweloko
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TELEWIZORY SONY 2018

PAWEŁ OKOPIEŃ

Telewizory Sony 2018

Sony już na targach CES w Las Vegas w pierwszych dniach stycznia odsłoniło swoje 

karty co do flagowych modeli. Teraz w Wiedniu miałem okazję spojrzeć na nie z bliska 

i dowiedzieć się więcej na temat całego tegorocznego line-upu. XF90 oraz OLED AF8 to 

murowane hity japońskiego producenta.
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To, co może zaskakiwać, a powinno cieszyć, to fakt, że model ZD9 wciąż pozostaje w sprze-

daży. Mocarny model zaprezentowany jeszcze w 2016 roku wciąż pozostaje jako najwyższy 

model w wariantach 65,75 i 100 cali. Nadal w cenach nieosiągalnych dla przeciętnego użyt-

kownika w przypadku tej najwyższej przekątnej, ale to pokazuje, że postęp w dziedzinie 

wyświetlaczy jest wolniejszy niż przed laty. Tego dowodzi też drugi pozostawiony w ofer-

cie model – OLED A1 z roku ubiegłego. Zmiany w tegorocznych ekranach OLED u konku-

rencji zresztą też są kosmetyczne. 

Jeśli chodzi o nowość, to pozytywną informacją jest skrócenie i uproszczenie rodziny tele-

wizorów. W tej gamie i tak prawie każdy powinien znaleźć coś dla siebie, zwłaszcza jeśli 

uwielbia produkty z logo Sony. Lada moment do sklepów trafi nowy ekran OLED AF8, 

który od A1 różni się uproszczoną konstrukcją. Minimalistyczny design szczególnie doce-

nią te osoby, które zdecydują się powiesić go na ścianie. Wciąż jednak mamy do czynienia 

z technologią, w której to ekran jest głośnikiem, czyli „Acoustic Surface”. Niestety w kar-

tonie znajdziemy też pilot odbiegający wykończeniem od klasy premium i to mnie nieco 

smuci, być może jednak gdy Google Assistant na dobre się zadomowi także u nas, to zapo-

mnimy o takich urządzeniach jak piloty.

Linia telewizorów LCD w Polsce będzie składać się z pięciu modeli, w wybranych krajach 

będzie to sześć modeli. Co ciekawe na nasz rynek nie zostanie wprowadzony najtań-
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szy model RF4, który dostępny jest jedy-

nie w wariancie 43-calowym. To model bez 

funkcji Smart, z opcją wyświetlania treści 

HDR z PlayStation. W sumie to słuszna decy-

zja – Sony jest pozycjonowane jako marka 

z wyższej półki, a te najtańsze modele przez 

swoje ograniczone funkcje i wysoką cenę nie 

są w stanie konkurować z produktami innych 

firm. Za to tradycjonaliści, czyli osoby uparcie 

chcące trwać jeszcze w świecie rozdzielczości 

Full HD, będą mogły zdecydować się na model 

WF6 o przekątnych w rozmiarach 50 i 43 cali. 

Tutaj będzie dostępna autorska platforma 

Smart od Sony z podstawowym dostępem do 

serwisów streamingowych, nie zabrakło rów-

nież wsparcia dla HDR z PS4.

W ofercie Japończyków będą trzy średniaki 

XF75, XF80 oraz XF85, wszystkie, podobnie jak 

wyższe serie, napędzane system Android TV. 

Wszystkie też najprawdopodobniej z matrycą 

IPS. Najciekawsze jest to, że seria XF85 będzie 

dostępna w rozmiarach 43, 49, 55, 65, 75 

oraz 85 cali. To powinno znów obniżyć ceny 

naprawdę dużych telewizorów, jeśli obraz 

będzie wystarczająco płynny, to ekran ten może 

stać się hitem przed nadchodzącym mundialem 

także do lokali gastronomicznych itp.

Najbardziej cieszy brak rozdwojenia w ofer-

cie ekranów Bravia 4K HDR Premium. Modele 

XE90, XE93 oraz XE94 mają wspólnego następcę 

w postaci XF90. To telewizor dostępny w rozmia-

rach 49, 55, 65, 75 cali z pełnym tylnym podświe-

tlaniem, procesorem X1 Extreme znanym z OLED 

A1 i Sony ZD9. Zapowiada się naprawdę mocny 

Telewizory Sony 2018
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telewizor, który może nie będzie tani, 

ale też nie będzie ekstremalnie drogi.

Cieszy fakt, że Sony praktycz-

nie całkowicie skupia się na jako-

ści obrazu, dźwięk pozostawiając 

takim urządzeniom jak soundbar, 

które również ma w ofercie łącznie 

z tymi wspierającymi Dolby Atmos 

i DTS:X[1. Niestety wspieranie nie 

oznacza referencyjnego dźwięku, 

ale jest to po prostu technicznie 

niemożliwe.] Kwestia Android TV 

została zmarginalizowana do faktu 

obecności tego systemu w większo-

ści telewizorów oraz wsparcia dla 

Google Assistant. Co jeszcze ciekaw-

sze, Sony w swoich produktowych 

prezentacjach praktycznie milczy 

w kwestii Dolby Vision. Logotypu 

Dolby nie było widać przy telewizo-

rach, choć ekrany OLED oraz model 

XF90 wspierają tę technologię. To 

Telewizory Sony 2018



   /   SPRZĘT   /   124

wyimek

Telewizory Sony 2018

może być znak, że ekspansja Dolby Vision wyhamowała. Technologia zawita tylko do 

kilku tegorocznych modeli, natomiast HDR10+ pojawi się we wszystkich ekranach 4K od 

Samsunga, Philipsa i Panasonica. Nadal dla użytkownika kluczowy jest efekt, czyli szeroka 

paleta kolorów, dobry kontrast oraz ponadnormatywna jasność, a nie to, w jakim forma-

cie wyświetlany jest film.

O Sony AF8 już dziś mogę powiedzieć, że gorąco polecam, bazując na doświadczeniach 

z A1 i ciesząc się z uproszczonego wzornictwa. Na model XF90 czekam z niecierpliwo-

ścią, ponieważ widzę w nim spory potencjał. Dla pozostałych modeli będę nieco brutalny 

i powiem, że są po prostu produktem obowiązkowym w portfolio producenta. Żaden 

liczący się gracz nie może sobie pozwolić na trzy modele w ofercie, musi mieć szeroką 

gamę. Osoby, które się na nie zdecydują, nie będą zawiedzione. W swojej klasie będą to 

solidnie wykonane, ciekawie zaprojektowane, przyzwoite modele, posiadające niezbędne 

wyposażenie. Natomiast XF90 i AF8 dołączają do grona moich typów na telewizory roku 

2018 roku. Dobra robota Sony! Cieszę się z tego, ponieważ jeszcze dwa lata temu wycze-

kiwałem momentu, gdy Sony ogłosi rezygnację z produkcji telewizorów. Obecne modele 

obrazują wciąż silną pozycję Sony Bravia w świecie telewizorów.

paweloko

https://twitter.com/paweloko


NIE TYLKO AMBILIGHT
CZYLI ATUTY TELEWIZORÓW PHILIPSA

PAWEŁ OKOPIEŃ

To, co z pewnością wyróżnia i skłania do zakupu telewizor z logo Philips, to technologia 

Ambilight. Podświetlany tył za telewizorem daje świetny efekt i jest niespotykany u konkurencji. 

Nie jest to jednak jedyny argument za wyborem ekranu tej marki. W telewizorach w 2018 roku 

jeszcze bardziej zadbano o obraz, dźwięk i design.
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Wchodząc do sklepów czy przeszukując strony 

internetowe, chcąc kupić telewizor Philips z serii 

wprowadzonych w 2018 roku, należy szukać 

„3” na końcu nazwy. Przedstawicielami nowej 

generacji są na przykład 65PUS8303, 75PUS7803, 

65PUS6703 czy ekrany OLED 65OLED973 

i 65OLED873. Wszystkie wspomniane modele 

korzystają z technologii Ambilight, mają też euro-

pejskie wzornictwo i wyposażone są w funk-

cje Smart TV. Różnią się wielkością, technologią 

wyświetlania, a także ceną. W ofercie Philipsa 

znajdziemy modele bardzo przystępne cenowo, 

jak i te ze średniej półki i średniej wyższej. 

Najdroższym modelem jest Philips 65OLED973, 

którego cena zaczyna się od 15 999 złotych.

W przypadku telewizorów 65OLED973 

i 65OLED873 zalety, poza technologią Ambilight, 

nasuwają się same – mowa oczywiście o tech-

nologii OLED. Organiczne wyświetlacze są gwa-
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rantem rewelacyjnej czerni. Szeroka paleta kolorów, nieograniczony kontrast i najlepsza 

płynność spośród wyświetlaczy OLED. Podczas ślepego testu organizowanego w Londynie 

Philips POS9002 wygrał z ekranami OLED konkurencji. Za jakością obrazu stoi nie tylko orga-

niczna matryca, ale też procesor P5. To układ stworzony przez Philipsa z myślą o analizie 

i poprawie pięciu elementów wpływających na obraz. Przedstawiciele firmy nazywają je 5 

filarami. Mowa o kolorze, kontraście, płynności ruchu, ostrości oraz źródle obrazu. Wszystko 

to w jednym procesorze, który odpowiada także między innymi za efekt HDR. W przypadku 

najnowszych telewizorów Philipsa wspierany jest także format HDR10+.

Drugim argumentem przemawiającym za ekranami Philipsa jest dźwięk. To jedyny producent 

na rynku telewizorów, który tak dużo uwagi poświęca tej tematyce, wychodząc z założenia, że 

nie każdy nabywca nowego ekranu musi decydować się na zakup zestawu kina domowego czy 

dodatkowego soundbara. W przypadku modelu 65OLED973 soundbar jest elementem telewi-

zora. Gdy telewizor stoi na szafce pełni on funkcję podstawy, natomiast gdy zawiesimy ekran 

na ścianie, to soundbar znajduje się tuż pod nim. W soundbarze schowano też całość elektro-

Nie tylko Ambilight – czyli atuty telewizorów Philipsa
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niki i złącz, dzięki czemu ekran modelu 973 jest niezwykle smukły. Także w innych modelach 

zadbano o jakość dźwięku. Z tyłu obudowy lub od spodu umieszczane są głośniki dużej mocy, 

wspierające także dźwięk DTS-HD Premium. Na przykład w modelu 65PUS8303 zastosowano 

technologię potrójnego pierścienia, łączna moc wyjściowa głośników w tym telewizorze to 45 

W. Wystarczająco, by poczuć napięcie w filmach akcji i dreszczyk emocji podczas mrocznych 

scen w horrorach. Znów trzeba pamiętać o technologii Ambilight, która potęguje wrażenia. 

Dźwięk z telewizorów Philips można uznać za ponadprzeciętny, a to ważne, gdy nie chcemy lub 

nie możemy sobie pozwolić na dodatkowy sprzęt audio w naszym pokoju.

Doskonałe wykończenie poszczególnych telewizorów Philips to kolejny atut tych urządzeń. 

Co ważne, nie dotyczy to wyłącznie modeli z najwyższej półki. Modele z 2018 od serii 6 róż-

nią się minimalizmem, prostą formą i dbałością o detale. Z przodu nie znajdziemy żadnych 

tandetnych plastików. Na przykład w modelu 55PUS6703 zastosowano delikatne wykoń-

czone aluminium nogi. W serii PUS7803 mamy do czynienia z bardzo wąską ramą wykonaną 

Nie tylko Ambilight – czyli atuty telewizorów Philipsa
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ze szczotkowanego aluminium. Philips co prawda 

nie stosuje wyglądu 360 stopni, ale założenie 

technologii Ambilight sprawia, że telewizor powi-

nien być zlokalizowany blisko ściany. Przemyślane 

są też piloty. W topowym modelu OLED znaj-

dziemy malutki pilot, który przede wszystkim 

będzie wykorzystywany przy kontroli głosowej. 

Natomiast w większości telewizorów znajdziemy 

różne wariacje pilota, który z jednej strony jest 

dość tradycyjny, a z drugiej posiada wygodną 

klawiaturę QWERTY. To też unikalne rozwiąza-

nie, które ułatwia przeszukiwanie YouTube’a, czy 

Netfliksa bez konieczności sięgania po telefon.

Design, dźwięk, obraz oraz Ambilight – to wszystko 

prezentuje się doskonale w tegorocznych telewi-

zorach Philipsa. Można rzec, że każdy z tych ele-

mentów został jeszcze poprawiony względem 

roku ubiegłego. Najważniejsze, że nie dotyczy to 

wyłącznie topowych modeli. Philips dostarcza te 

elementy dla każdego segmentu rynku. 

paweloko
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PRAWDZIWE KINO W DOMU 
– ZA SPRAWĄ PROJEKTORA

PAWEŁ OKOPIEŃ

Prawdziwe kino w domu – za sprawą projektora

Współczesne telewizory są coraz większe, nadal jednak nie dorównują rozmiarami 

ekranom kinowym. Prawdziwe kino w domu możemy mieć tylko za sprawą projektora. 

Możemy do tego wykorzystać zwijany ekran w salonie, pustą ścianę czy też stworzyć 

dedykowaną salkę. Postanowiliśmy sprawdzić, co w tej materii oferuje Epson – firma 

specjalizująca się w projektorach wykorzystujących technologię 3LCD.



Przyjęło się uważać, że telewizor jest bardziej uniwersalny i, aby w pełni cieszyć się projek-

torem, powinniśmy mieć do niego dostosowane zaciemnione pomieszczenie. Jednak tylko 

projektor jest w stanie zaoferować nam potężny 100-, 150-, a nawet ponad 300-calowy 

ekran i to często za stosunkowo niewielkie pieniądze. W dodatku obecne projektory, 

zwłaszcza te wykonane w technologii 3LCD, są bardzo jasne, co pozwala na cieszenie się 

dużym, czytelnym obrazem nawet w ciągu dnia, w nie w pełni zaciemnionym pokoju. 

Naturalnie, jeśli macie takie możliwości, idealnie jest stworzyć sobie pokój kinowy lub tak 

dostosować salon, by mógł się nim stać za sprawą paru kliknięć (elektrycznie sterowane 

rolety, wysuwany ekran i dobry zestaw audio). 

Zalety? Mecz na dużym ekranie, gry komputerowe, a przede wszystkim filmy, które 

obejrzymy bez długich reklam znanych z multipleksów, bez denerwujących komenta-

rzy widowni, na własnej, wygodnej kanapie. Obecnie filmy na UHD Blu-ray oferują tak 

fenomenalną jakość obrazu 4K z HDR, że większość sal kinowych przegrywa z topowymi 

projektorami, co więcej smak tej przygody możemy odczuć, kupując coś za znacznie 

mniejszą kwotę. 
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Aby pokazać, że kino w domu jest dla każdego, przedstawiam Wam trzy projektory na 

każdą kieszeń. Wszystkie wykorzystują technologię 3LCD, która charakteryzuje się dużą 

jasnością wszystkich kolorów (nie tylko białego światła), niskimi kosztami eksploatacji czy 

brakiem efektu tęczy znanego z projektorów DLP. 

Porządne kino w domu możemy mieć za mniej niż 4 tysiące złotych. To cena, za którą 

moglibyśmy kupić co najwyżej 55-calowy telewizor średniej klasy. Tymczasem olbrzymią, 

cieszącą oczy projekcję będziemy mieć dzięki Epsonowi EH-TW5650. To projektor o jasno-

ści 2500 ANSI lumenów. W tej cenie nie możemy liczyć co prawda na rozdzielczość 4K, ale 

mamy pełną rozdzielczość Full HD i obsługę materiałów, zarówno 2D, jak i 3D. To dobra 

opcja dla tych, którzy mają bogatą kolekcję filmów na Blu-ray 3D – teraz mogą naprawdę 

poczuć się jak w kinie. Projektor ma wbudowane Wi-Fi, dzięki czemu treści z systemu 

Android prześlemy za sprawą Miracast, a w przypadku iOS możemy posiłkować się dedy-

kowaną aplikacją. To także dobra propozycja dla fanów piłki nożnej przed zbliżającym 

się mundialem. Sport smakuje inaczej na 300 calach niż na 40, czy 50. Żywotność lampy 

w trybie normalnym to 4500 godzin. Nie jest to mało, projektor w przeciwieństwie do tele-

wizora uruchamiamy tylko na dany seans, w praktyce oznacza to nawet 11 lat oglądania 

Prawdziwe kino w domu – za sprawą projektora
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przy zachowaniu wysokiej jasności. Dlatego EH-TW5650 przy swojej atrakcyjnej cenie dla 

jednych będzie głównym urządzeniem do odtwarzania wideo, dla innych może stać się 

uzupełnieniem telewizora wtedy, gdy pragniemy dużego ekranu. I jeszcze jedno – dzięki 

niskiemu opóźnieniu docenią go pasjonaci gier – w swej klasie oferuje maksimum emocji 

podczas cyfrowych zmagań na wielkim ekranie.

Żyjemy jednak w czasach, gdy rozdzielczość 4K zaczyna nas otaczać. Dlatego osobom, 

które są już w pełni zdecydowane na kino w domowym zaciszu i mogą sobie pozwolić na 

większy wydatek, proponuję model EH-TW9300W, także od Epsona. Ten projektor korzysta 

z technologii 4K Enhancement. Przetworniki tego projektora mają fizycznie co prawda roz-

dzielczość 1080p, ale specjalny element optyczny przesuwa je z bardzo dużą szybkością, 

co pozwala uzyskać duże zagęszczenie pikseli, a to oznacza, że w praktyce uzyskujemy 

obraz o rozdzielczości 4K. Nadal nie brakuje też wyświetlania 3D, tak trudno dostępnej 

już technologii w telewizorach. EH-TW9300W wspiera nie tylko rozdzielczość 4K, ale też 

HDR i poszerzoną paletę barw. Technologia 3LCD daje bardzo wysoką jasność, jednocze-

śnie jest to model z dobrą czernią i bardzo wysokim kontrastem. HDTVPolska podczas 

swoich zaawansowanych testów stwierdził, że ma on najlepsze parametry w swojej klasie. 

Dodatkowo projektor ma niski input lag, co sprawia, że granie na nim będzie prawdziwą 

przyjemnością. Fanów dziesiątej muzy ucieszy możliwość ustawienia obiektywu w forma-

cie kinowym (2,39:1). Za takie możliwości przyjdzie nam zapłacić ponad 15 tysięcy złotych, 

to wciąż cena porównywalna do 65-calowego ekranu OLED. Tymczasem tu możemy cie-

szyć się rozdzielczością 4K na olbrzymim ekranie.

Na koniec jeszcze jedna propozycja, mniej oczy-

wista, a pozwalająca sprawić, że projektor cał-

kowicie zastąpi nam telewizor w każdej sytuacji. 

Wszystko to za sprawą wykorzystania lasera jako 

źródła światła w projektorze ultrakrótkiego rzutu. 

Epson EH-LS100 potrafi wyświetlić 140-calowy 

obraz Full HD nawet z odległości kilku centyme-

trów od ściany, więc wystarczy postawić go na 

półce przy ścianie. Jego jasność to 4000 lumenów 

i dotyczy to zarówno światła białego, jak i barw-

nego. Dzięki temu EH-LS100 jest w stanie uzyskać 

wyraźny i żywy obraz nawet w zwykłym salonie 

w środku dnia. Dynamiczny kontrast na poziomie 

Prawdziwe kino w domu – za sprawą projektora

Epson EH-LS100 potrafi 
wyświetlić 140-calowy 
obraz Full HD nawet 
z odległości kilku 
centymetrów od ściany, 
więc wystarczy postawić 
go na półce przy ścianie. J
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wyimek

2 500 000:1 oferuje głębokie czernie, wyraźne cienie i szczegóły. Laserowe źródło światła 

przekłada się na nawet 30 tysięcy godzin żywotności urządzenia, co oznacza, że naprawdę 

posłuży nam wiele lat. Epson EH-LS100 nie ma też wygórowanej ceny jak na projektory 

laserowe, kosztuje nieco ponad 13 tysięcy złotych. Dla tych, którzy mogą sobie pozwolić na 

więcej i chcą korzystać z nowoczesnej projekcji laserowej w 4K, Epson przygotował model 

EH-LS10500.

Odpowiednio wykorzystane projektory potrafią dać dużo radości i zaoferować niezapo-

mniane wrażenia. Mecz ze znajomymi na dużym ekranie, rywalizacja na torze wyścigo-

wym na 300 calach, czy wreszcie film w warunkach lepszych niż w przeciętnej sali kinowej 

– wszystko to jest w stanie zapewnić ten sprzęt. Telewizory jeszcze długo nie zaoferują 

ponad 100-calowych przekątnych w cenie 4–15 tysięcy złotych. Epson pokazuje, że nie 

trzeba wiele, by cieszyć się kinem w domu.

Partnerem artykułu jest firma Epson paweloko

http://www.epson.pl/kino-domowe
https://twitter.com/paweloko
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TESLA X SAMOCHÓD 
W WERSJI BETA

Tesla X samochód w wersji beta

NORBERT CAŁA

Pewnie wiecie, że jestem człowiekiem beta. Uwielbiam instalować wszystkie softy 

jako pierwszy, używać urządzeń, które nie są skończone, jestem typowym – tu ładny 

angielski zwrot – early adopterem. Mogę to zaakceptować w telefonie, lampce na 

biurku, odkurzaczu i nawet szczoteczce do zębów. Te urządzenia mają to do siebie, że 

cieżko jest im mnie zabić. Co innego samochód, to odbezpieczony rewolwer.
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Ale jednak wsiadłem do Tesli X, a to samochód, 

który momentami jest jak soft we wczesnej wersji 

beta. Z jednej strony daje niesamowitą frajdę z uży-

wania czegoś, czego nie używają wszyscy, a z dru-

giej strony zmusza nas do codziennego użerania się 

z czymś, co nie jest finalną wersją.

Do Tesli wsiadłem dzięki www.teslawynajem.pl, 
co więcej, od razu do najbardziej spektakularnego 

modelu, czyli Tesla X P90D. Ten elektryczny 6-miej-

scowy SUV przyspiesza od 0 do 100 km/h w nieco 

ponad 3,4 s! Tak, w 3,4 s. To tyle, co dobra wer-

sja Porsche 911 lub Ferrari F40. A ciągle mówimy 

o dużym SUV-ie. Już dla samego przyspieszenia 

warto się nim chociaż raz przejechać. Takie przy-

spieszenie uzyskujemy w trybie Ludicrous. Tak, 

ludzie od oprogramowania Tesli nie zrobili tego 

tak samo jak np. koledzy z Mercedesa. Nie mamy 

tu trybu ECO, Normal czy Dynamic. Mamy za 

http://www.teslawynajem.pl
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to Chill, Sport (to odpowiednik trybu codziennego) oraz właśnie Ludicrous czyli Absurdalny/

Niedorzeczny. To naprawdę doskonale pokazuje, jakim samochodem jest Tesla X.

Już samo wsiadanie to przygoda. Pewnie kojarzycie zdjęcia Tesli z podniesionymi do góry 

drzwiami. Tego typu drzwi możecie znaleźć w sportowych lub tuningowanych samochodach, 

ale tu mamy je w SUV-ie, co więcej, choć to niedorzeczne, te drzwi zapewniają dostęp do dru-

giego i trzeciego rzędu siedzeń, a nie do najcześciej używa-

nego – przedniego. W sumie to wiem, dlaczego otwierają 

się za wolno, nie zawsze do końca, czasem trzeba im pomóc 

ręką, bo nagle zatrzymują się w połowie otwierania. Tak, 

oprogramowanie drzwi też jest w wersji beta. Tak więc 

twórcy dodali je, bo mogli, a poza tym robią świetne wraże-

nie, ale nie chcąc utrudniać życia kierowcy, dodali je z tyłu. 

Raz na jakiś czas można je otworzyć, aby zadać szyku. Jedno 

muszę przyznać, tak wygodnego wsiadania do drugiego 

i trzeciego rzędu siedzeń nie ma żaden inny samochód.

Ale żeby kierowcy nie było przykro, dostał też coś i on. 

Uwielbiam komfortowy dostęp do samochodu, kiedy łapię 

za klamkę i bez wyciągania kluczyka z kieszeni samochód 

Uwielbiam komfortowy dostęp 
do samochodu, kiedy łapię za 
klamkę i bez wyciągania kluczyka 
z kieszeni samochód się otwiera. 
W Tesli X jest to jeszcze na 
wyższym poziomie, wystarczy że 
podejdę do samochodu, a drzwi 
lekko otworzą się same.

Tesla X samochód w wersji beta
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się otwiera. W Tesli X jest to jeszcze na wyższym poziomie, wystarczy, że podejdę do samo-

chodu, a drzwi lekko otworzą się same. Robi to wrażenie, ale z drugiej strony, co się stanie, jeśli 

tylko przechodzimy obok samochodu i wcale nie chcemy wsiadać, no trudno, otworzą się. Może 

to nie jest wygodne, ale jakie widowiskowe.

Po zajęciu miejsca w środku od razu rzucają nam się w oczy trzy rzeczy. Ogromny, ogromny 

ekran centralny, wielka szyba, która zachodzi na dach i słabe wykonanie wnętrza. Takie szyby już 

widziałem, słabe wykonanie w sumie też, więc wróćmy do ekranu. On jest naprawdę ogromny 

i jeśli oglądacie zdjęcia I wydaje się Wam, że może nie jest aż tak wielki, to uwierzcie mi, na żywo 

jest wielki. Ten ekran to centrum sterowania samochodem. W Tesli X prawie nie ma przycisków, 

może to i lepiej, bo te, które są, robią wrażenie, jakby miały zaraz odpaść. Całość sterowania 

samochodem odbywa się właśnie z tego dużego ekranu i wymaga uwagi i nauczenia się menu. 

Do Tesli X nie można wsiąść tak od razu i pojechać. Nie znajdziecie wszystkiego tak od ręki. To 

jak przesiadka z Nokii 3110 na iPhone'a. Wymaga to przyzwyczajenia i nauki, lepiej to zrobić na 

parkingu. Przejechałem Teslą X trochę kilometrów i nawet mnie, geeka, ten ekran i interfejs 

lekko przerażał. W czasie jazdy dobrze, że mamy autopilota pilnującego, żebyśmy nie wjechali 

komuś w tył, bo łatwo możemy stracić skupienie na drodze, szukając czegoś w menu.

Jeśli już jesteśmy przy systemach półautonomicznej jazdy, to nie zrobiły na mnie jakiegoś spe-

cjalnego wrażenia. Może dlatego, że ostatnio sporo jeździłem samochodami o poziomie auto-
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nomiczności 2, czyli takimi, które pilnują za nas odległości, pasa itp. Systemy w Tesli działają tak 

samo dobrze, jak w ostatnio testowanym nowym BMW X3 czy Volvo XC60. Najbardziej przydają 

się w korkach, kiedy możemy spokojnie przeglądać telefon (oczywiście nie powinniśmy tego 

robić), oraz na drogach szybkiego ruchu i autostradach, kiedy mogą nas uratować np. kiedy 

przyśniemy. Cięgle jednak nie rozumiem, dlaczego w żadnym z wymienionych samochodów 

łącznie z Teslą nie ma systemu automatycznego hamowania, kiedy samochód wykryje czer-

wone światło. Co ciekawe, mimo że systemy asystowania kierowcy działają w Tesli podobnie jak 

w innych samochodach, to już informowanie kierowcy o tym, co się dzieje wokoło, jest w Tesli 

dużo lepsze. Na ekranie przed sobą, czyli tam, gdzie zwykle mamy klasyczne zegary, wyświe-

tlany jest nasz samochód i całe otoczenie. Widzimy inne samochody na kilka aut do przodu, 

a system rozróżnia ciężarówki i motocykle. To daje kierowcy wiedzę, jak mocno samochód kon-

troluje sytuację na drodze. Pewnie inne samochody z podobnymi systemami robią to samo, ale 

Tesla informuje o tym w dużo lepszy sposób. Tu zaś znowu było miejsce do popuszczenia wodzy 

fantazji przez programistów. Teslę X możemy przełączyć w tryb Świętego Mikołaja, zaczyna grać 

wtedy Ho Ho Ho, a na ekranie przed sobą zamiast samochodów widzimy sanie Mikołaja i reni-

fery! Serio. W sumie Tesla X ma też tryb demo, w czasie którego macha drzwiami, błyska świa-

tłami i robi show. Możemy też zamienić obraz z nawigacji na mapę Marsa. Tego nie znajdziecie 

w żadnym innym samochodzie. To jest zabawka.

Same wrażenia z jazdy oczywiście odbieramy przez pryzmat przyspieszenia w trybie niedo-

rzecznym. Bo jest ono naprawdę niedorzeczne. Przy czym, jako że model, którym jeździłem, 

ma napęd na 4 koła, czasem wpada w tym trybie i przy śliskiej nawierzchni w taki fajny ślizg 

wszystkimi czterema kołami. To naprawdę robi ogromne wrażenie. Ale w sumie na krótką 

metę, bo absurdalne przyspieszenie kończy się w okolicach 150 km/h. Potem już nie robi wra-

żenia, znaczy inaczej, jeździłem samochodami, które robią większe WOW. Ale przyspieszenie 

to w sumie wszystko, co dobrego mogę powiedzieć o jeździe X. To ciężki samochód i czuje się 

ten ciężar na zakrętach. Ma niby pneumatyczne zawieszenie, ale mam wrażenie, że działa ono 

zdecydowanie za wolno.

Podsumowując, Tesla X to marzenie każdego geeka. Samochód, który wręcz kipi elektronicz-

nymi gadżetami, ocieka wodotryskami. To popis projektantów, którzy nieskrępowani korporacyj-

Ale przyspieszenie to w sumie wszystko, co dobrego mogę powiedzieć 
o jeździe X. To ciężki samochód i czuje się ten ciężar na zakrętach.

Tesla X samochód w wersji beta
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nymi zasadami w koncernach samochodowych stworzyli pojazd, którym na 100% sami się jarają. 

Ale Tesla X, a w sumie każda Tesla, to pojazd w wersji beta. Jego wykonanie i użyte materiały 

pasują bardziej do samochodu kompaktowego, a nie SUV-a z wyższej klasy, na jakiego pozycjo-

nuje się Tesla. To samochód, który kupi ekscentryczny i bogaty pasjonat technologii, ale który 

nie przebije się do mainstreamu, chociażby za sprawą ceny grubo powyżej pół miliona zł. Tesla 

próbuje dokonać tego z modelem Tesla 3, ale wszystko na razie wskazuje na to, że też im się 

z tym modelem nie uda zaistnieć jako producent masowy. Czy to dobrze dla przemysłu motory-

zacyjnego, czy źle – sam nie wiem, ale chyba geeków takich jak Elon Musk potrzeba, żeby zmie-

nić oblicze tej tkwiącej od 100 lat w marazmie gałęzi przemysłu.

Przy okazji, testując przez dłuższy czas pierwszy raz elektryczny samochód, pokonałem w sobie 

lęk związany z ich tankowa… ładowaniem. Bezpośrednio pod swoim domem nie mam jesz-

cze stacji ładowania, musiałbym ciągnąć kabel 230 V, takie ładowanie trwa wieki. Ale w sumie 

mieszkam w okolicy Warszawy, pracuję w Warszawie, czyli powinno dać się ładować samochód 

w różnych stacjach, które są w mieście. I powiem Wam, że się da. Ja ładowałem Teslę przy Lidlu 

w czasie codziennych zakupów. Swoją drogą nigdy wcześniej tam zakupów nie robiłem, ale bez-

płatna stacja szybkiego ładowania skutecznie mnie zachęciła. Półgodzinne zakupy to 40% więcej 

na wyświetlaczu baterii. Co więcej, jak na tem moment całkowicie za darmo. Trzeba tylko uważać 

na mafię uberowo-taksówkową, która zajmuje miejsca. Takie 30-minutowe ładowanie wystar-

czało na 100 km spokojnej jazdy Teslą. W sumie to nawet nie dość, że jeździłem za darmo, to 
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otrzymywałem gratyfikację za ładowanie. Zazwyczaj bowiem robiłem codzienne zakupy w dziw-

nym sklepie, który, jak się okazało, jest dwa razy droższy od Lidla– tego wpisu nie sponsoruje Lidl. 

Oprócz tego w Warszawie jest sporo punktów bezpłatnego ładowania i przy odrobinie dobrej 

logistyki da się ładować samochód za darmo i nie przejmować się codziennym ładowaniem. Za 

chwilę będzie jeszcze lepiej. W życie wchodzi ustawa o elektromobilności, która daje możliwość 

bezpłatnego parkowania w centrach miast, możliwość przejazdu buspasami oraz, co najważniej-

sze, zakłada, że z pomocą PAŃSTWA powstanie w dużych miastach sporo punktów ładowania.

To pierwszy test z cyklu testów elektrycznych samochodów. W kolejnych miesiącach zobaczycie 

samochody bardziej przystępne cenowo, takie które będą pracowały na elektryczną rewolucję. 

Oczywiście wiem, że wśród czytelników iMaga są osoby, które uważają, że elektromobilność to 

mrzonka bo w Polsce i tak prąd jest z węgla i truje nas wszystkich. Ale to nie prawda i temat na 

oddzielny artykuł, który pewnie kiedyś napiszę.

Jeszcze raz dziękuję www.teslawynajem.pl za możliwość testu. Wy sami możecie się dzięki nim 

przekonać, jak się jeździ najbardziej niedorzecznym samochodem na świecie.

Tesla X samochód w wersji beta

norbertcala

http://www.twitter.com/norbertcala
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GRY I PROGRAMY Z APP STORE
NORBERT CAŁA

Jeśli dziwicie się, że po wejściu 

na stronę sklepu internetowego 

chwilę później dostajecie reklamy 

oglądanego produktu wszędzie, to 

właśnie dla Was jest DuckDuckGo. 

To przeglądarka połączona 

z wyszukiwarką, która chroni nasze 

dane i nie przekazuje ich innym 

firmom. Aplikacja DuckDuckGo 

dla iOS przeszła właśnie zmiany. 

W czasie przeglądania stron możecie 

sprawdzić, jaki stopień prywatności 

pomiędzy A i F daje nam strona, 

którą przeglądamy. „A” to najlepiej 

„F” – najgorzej. Możecie zobaczyć, 

jak dużo i jakich trackerów używa 

strona, którą przeglądacie oraz 

sprawdzić, jak zabezpieczone jest 

połączenie. Czasem warto sprawdzić, 

dla własnego dobrego samopoczucia, 

kto odbiera nasze dane podczas 

przeglądania różnych stron.

Cena: 0,00 PLN           Pobierz

DUCKDUCKGO PRIVACY BROWSER

https://geo.itunes.apple.com/us/app/duckduckgo-search-stories/id663592361?mt=8&at=11lHMT
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norbertcala

Coraz więcej osób interesuje się pojazdami elektrycznymi, sporo 

osób już je ma lub zamierza kupić w najbliższym czasie. Wreszcie 

wielu ma samochody typu plug-in hybrid, czyli hybrydy, które 

można doładować z gniazdka. Dla wszystkich konieczną aplikacją 

jest PlugShare. To aplikacja agregująca dane o stacjach ładowania 

z różnych serwisów. W aplikacji każda stacja oznaczona jest 

specjalnym kolorem. Zielone to te najwolniejsze, pomarańczowe 

– szybkie. W każdej stacji mamy też opis wtyczek, jakich możemy 

użyć. W przypadku, kiedy stacja podaje takie informacje, 

zobaczymy też zajętość stacji. Są też funkcje społecznościowe, 

możemy zgłosić zajęcie, uszkodzenie stacji, dodać nowe zdjęcie 

lub zupełnie nową stację. Dla fanów elektromobilności must have 

na pierwszym ekranie.

Cena: 0,00 PLN            Pobierz

PLUGSHARE 

 Ta aplikacja jest o tyle ciekawa, że całkowicie zmienia biznes 

operatorów linii komórkowych. Kiedyś kojarzył się nam on 

z dziesiątkami salonów, teraz okazuje się, że cały operator może być 

w aplikacji mobilnej. Całość naszych kontaktów z tym operatorem 

zaczynamy od aplikacji i kończymy na aplikacji. Jeśli chodzi 

o początek, to jest nim wybranie numeru i zamówienie karty SIM. 

Karta SIM dojedzie do nas nawet w czasie krótszym niż 15 minut, 

jeśli mieszkamy w Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Trójmieście, Warszawie, 

Wrocławiu lub na terenie konurbacji śląskiej. Przetestowałem, 

dotarła w ciągu 15 minut. To dlatego, że przywozi ją kierowca Ubera. 

Aktywacja karty, ustawienia abonamentu, płatności i cały kontakt 

z operatorem jest tylko przez aplikację. Ofertę też mają OK.

Cena: 0,00 PLN          Pobierz

**FOLX **

http://www.twitter.com/norbertcala
https://geo.itunes.apple.com/pl/app/plugshare/id421788217?mt=8&at=11lHMT
https://geo.itunes.apple.com/pl/app/flox/id593052464?l=pl&mt=8&at=11lHMT


https://www.etsy.com/shop/PawelJonca
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ALTO'S ODYSSEY (NASTĘPCA ALTO'S 
ADVENTURE) TO DZIEŁO SZTUKI

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Wiele godzin spędziłem, grając w cudowne Alto’s Adventure [iOS/Android], aż w końcu 

uzyskałem w nim wszystko, co było do zdobycia. Satysfakcja z osiągnięcia celu zamieniła 

się w oczekiwanie na następny epizod w życiu Alto. Ze śnieżnych stoków, na których 

umiejscowiono jego przygodę, Alto przeniósł się na pustynne tereny, które, jak się okazuje, 

równie dobrze służą do niekończącego się ślizgania na desce snowboardowej. Obawiałem się 

– jak to przy sequelach bywa – że będzie gorzej. Na szczęście się myliłem.

https://geo.itunes.apple.com/us/app/altos-adventure/id950812012?mt=8&at=10lHvd&ct=iMagazine
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.noodlecake.altosadventure


Alto’s Odyssey (i Adventure) to platformówka z gatunku „nieskończonej”, czyli polegającej 

na tym, że nasza postać ślizga się w dół po stoku, na snowboardzie, a my mamy za zadanie, 

przez dotykanie ekranu na różne sposoby, uratowanie jej przed wszelkimi przeszkodami na 

jej trasie. Tych jest sporo i pojawiły się też nowe. Cała koncepcja gameplaya przeniesiona 

z Alto’s Adventure do Odyssey jest zbliżona, ale wszystkiego jest więcej – liny, po których 

się ślizgamy, mogą się zerwać albo zmienić wysokość zawieszenia, zamiast lodu na stoku 

mamy wodospady, rzeki i jeziorka, możemy się odbijać od balonów, trąby powietrzne mogą 

nas wzbić w powietrze, a my możemy grindować po kamiennych ścianach niektórych prze-

szkód. Im dalej i dłużej podróżujemy w dół piaszczystych stoków, tym głębiej docieramy do 

coraz to innych biom – obszarów różniących się między sobą roślinnością, klimatem i zwie-

rzętami. Na naszej drodze możemy spotkać między innymi lemura, ale dopiero jak dotrzemy 

do odpowiedniego biomu (i poziomu). Zadania ani postacie (a przynajmniej do poziomu 11.) 

nie zmieniły się – żeby przejść do kolejnego, musimy wykonać określone czynności (po trzy 

na poziom), a co dziesięć poziomów otrzymujemy nową postać, która zachowuje się inaczej 
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niż pozostałe – może być bardziej zwinna, szybciej jeździć lub mieć szczególną zdolność, 

która może być wymagana do przejścia danego poziomu.

Alto’s Adventure ma dla mnie ogromne znaczenie, ponieważ znakomicie nadaje się do uspo-

kojenia naszych nerwów dzięki zanurzeniu się w tym bajecznym świecie z niesamowitą 

muzyką (gorąco polecam grać w dobrych słuchawkach!). Z czasem wprowadzili się też tryb 

Zen, w którym gramy nieprzerwanie – dla wielu graczy to znakomita forma medytacji. Ta gra 

uratowała mnie przed stresem, gdy spędzałem kolejne godziny, dni i tygodnie w szpitalu, 

denerwując się zdrowiem mojej rodziny. Uciekałem w nią i odcinałem się od świata, a obraz 
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https://www.youtube.com/watch?v=MUuEEJyFFUA


wyimek

wyimek

i muzyka mnie pochłaniały całkowicie, telepor-

tując do bajecznej krainy. To właśnie za to jestem 

tak niezmiernie wdzięczny twórcom i drugi epi-

zod przygód Alto mnie nie zawiódł – uważam, że 

jest lepszy niż pierwowzór, pomimo że muzyka 

nie ma już za zadanie nas uspokajać, a wprowa-

dzić aurę tajemnicy.

Na ogromny plus zasługują też graficy, którzy 

stworzyli tak niesamowitą feerię barw, że nie 

mogę się na nią napatrzeć. Gdy pierwszy raz 

dowiedziałem się, że akcja gry będzie rozgrywać 

się na pustyni, miałem ogromne obawy – spo-

dziewałem się monotonnego, pustynnego krajo-

brazu, z palącym słońcem i żółtym piaskiem.

Niepotrzebnie.

Wiem, że ta gra dostarczy mi wiele miesięcy roz-

rywki, w chwilach wolnych oraz tych, w których 

będę chciał uciec od swoich myśli. Cena, jaką 

twórcy sobie wyznaczyli za taką terapię, jest dla 

mnie mikroskopijnie niska – zapłaciłbym znacz-

nie więcej.

Porady dla początkujących
Jeśli jeszcze nie graliście w Alto's Adventure, to 

poza wykonywaniem zadań, aby osiągnąć coraz 

wyższy poziom, bardzo polecam oszczędzać 

monety zbierane w grze, aby jak najszybciej za 

nie kupić Wingsuit, który bardzo uprzyjemnia 

rozgrywkę. Po drodze na pewno trochę będzie-

cie musieli wydać, aby osiągnąć kolejne poziomy, 

ale nie kupujcie niczego, czego gra od Was nie 

wymaga, dopóki nie będziecie mieli Wingsuita.

Alto's Odyssey             

• Design: 6/6

• Jakość wykonania: 6/6

• Oprogramowanie: n.d.

• Wydajność: 6/6

Cena: $4.99 / €5.49 / 23.99 PLN

Alto's Odyssey
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morid1n

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
https://geo.itunes.apple.com/us/app/altos-odyssey/id1182456409?mt=8&at=10lHvd&ct=iMagazine201803
http://www.twitter.com/morid1n
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ODCZYT APFS NA 
STARSZYCH MACOS

MACIEJ SKRZYPCZAK

Wraz z macOS 10.13 Apple zaprezentowało nowy system plików – APFS, który zastąpił 

dotychczasowy HFS+. Wyróżnia się między innymi wieloplatformowością, optymalizacją 

pod dyski SSD, szybkością i większym bezpieczeństwem. Niestety system ten nie jest 

wspierany na starszych wersjach macOS. Nie można nawet podejrzeć zawartości woluminów 

sformatowanych w APFS.

Jeśli jednak chcielibyście uzyskać dostęp do plików na takim dysku z poziomu star-

szych macOS, to naprzeciw tym potrzebom wyszła firma Paragon. Znana jest głów-

nie z narzędzia Paragon NTFS, które daje dostęp do bezpiecznego odczytu i zapisu 

na dyskach sformatowanych w systemie plików NTFS. Teraz firma ta wypuściła 

kolejne narzędzie.

APFS Retrofit Kit for macOS, bo taką ma nazwę, umożliwia odczyt woluminów z naj-

nowszym systemem plików od Apple. Narzędzie jest kompatybilne z OS X Yosemite, 

OS X El Capitan oraz macOS Sierra. Po instalacji wymaga restartu komputera i od 

tego momentu będzie automatycznie montował partycje APFS oraz umożliwiał 

korzystanie z nich w sposób natywny, na przykład z poziomu Findera.

Co najlepsze, APFS Retrofit Kit for macOS jest dostępne za darmo. W przyszłości ma 

się również pojawić możliwość zapisu na tych dyskach, choć nie wiadomo, czy nie 

będzie dodatkowo płatna. Podobne narzędzie, także darmowe, firma Paragon przy-

gotowała również na Windows.

APFS Retrofit Kit for macOS pobierzecie za darmo ze strony firmy Paragon.

Tips&Tricks 

mcskrzypczak

https://www.paragon-software.com/business/apfs-kit-mac/
http://www.twitter.com/mcskrzypczak


iPAD PRO DLA PRO
NAPOLEON BRYL

O iPad only było już wiele razy. Pisałem, że iPad – nawet wersja Pro – nie zastąpi komputera, 

że to nie jest jego zadaniem, bo iPadowy OS jest uzupełnieniem dużego macOS. 

Z uzupełnieniem zresztą też rożnie bywało, w zależności od tego, co robiłem… Nieraz zdarzyła 

mi się sytuacja, że chciałem coś zrobić na iPadzie, ale po chwili okazywało się, że jednak się nie 

da. Albo trzeba zbyt naokoło kręcić, wykonując wiele czynności więcej, żeby osiągnąć ten sam 

efekt. Ten efekt to niestety fakt wyciągania z plecaka MBP. A mimo to muszę odwołać to, co 

mówiłem. Rozwój systemu iOS i oprogramowania umożliwia bowiem coraz więcej. 
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Do tej pory jeździłem na wakacje tylko z iPadem, bo w planach było zrzucanie zdjęć z apa-

ratu, dostęp do internetu, zajrzenie do poczty, czasem ogarnianie jakiegoś ratunkowego arku-

sza Excela, jak w pracy nalegali. Ale też do tej pory nie odważyłem się nie zabrać komputera na 

wyjazd służbowy/półsłużbowy. Aż do dziś. Wstęp do tego tekstu powstaje na iPadzie w samolocie 

do Paryża. MBP 15" ledwo by mi się zmieścił na kolanach, o swobodnym, wygodnym pisaniu na 

pewno mógłbym zapomnieć. iPad Pro 10" ze Smart Keyboard idealnie się mieści na rozkładanym 

stoliku. #urokiklasyekonomicznej

Oczywiście, poczta e-mail, dostęp do internetu czy uproszczonego pakietu biurowego to dziś nie 

problem na iOS. Inaczej jest z grafiką/fotografią/filmem/CAD. Aplikacji do tworzenia jest mnó-

stwo, szczególnie do rysowania. Jeżeli tworzymy od początku na iPadzie – jest super, gorzej, kiedy 

musimy dokończyć projekt zaczęty w dużym, desktopowym oprogramowaniu i go na przykład 

oddać do drukarni. W takiej sytuacji trzeba się wykazać pomysłowością. Poniżej przegląd zastoso-

wań, gdzie w moim workflow pojawia się iPad Pro. 

Zdjęcia – bez problemu – za pomocą czytnika SD-Lightinng zrzucają się do iPada, tylko nie każdy 

program obsługuje poprawnie RAW. Na macOS używam Lightrooma, oczywiście jest wersja na 

iOS – tylko mocno okrojona. Zdjęcia z rolki aparatu importuję do LR CC Mobile. To tutaj robię 

pierwszy przegląd. Opisanie, kategoryzacja, dodanie słów kluczowych nie jest problemem w wer-

sji mobilnej. Podstawowa obróbka, poprawa ekspozycji, maski, odszumianie też są, ale nie ma 

korekcji perspektywy, co akurat dla mnie jest dużym minusem. No dobra, jest program SKRWT 

dla iOS do korekcji perspektywy, on jednak nie obsługuje RAW. <Zrzuty> Korekcja perspektywy 

zostaje na koniec poza LR. Do bardziej zaawansowanej obróbki mamy Affinity Foto, które śmiało 

można nazwać małym Photoshopem dla iOS. Dla użytkownika takiego jak ja, zrośniętego z PS od 

wersji 4.0 (tak, 4.0, nie CS4), przestawienie się na zupełnie inny interfejs i sposób pracy z progra-

mem jest bardzo trudne. Na razie zaprzyjaźniam się z Affinity. 

Zdjęcia to jednak nie wszystko, czasem trzeba coś naszkicować. Na moje podstawowe potrzeby 

odpowiada Adobe Sketch z jednoklikowym eksportem do Adobe Photoshopa i Illustratora. Dla 

bardziej zaawansowanych rysunkowo i chcących większej samodzielności programu na iOS pole-

cam Procreate. Moje umiejętności rysunkowe ograniczają się do storyboardów. Do nich idealny 

jest Concept, mający nawet do nich szablon, w dodatku zapisuje je wektorowo, co również jest 

przydatne. 

Zaawansowanym rysunkom technicznym, którym nie sprosta Concept, na pewno da radę 

Autocad dla iOS. Tak się złożyło, że ostatnich kilka miesięcy spędziłem na projektowaniu i nad-

Tips&Tricks 

https://itunes.apple.com/pl/app/adobe-lightroom-cc-for-ipad/id804177739?mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/skrwt/id834248867?mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/affinity-photo/id1117941080?mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/adobe-photoshop-sketch/id839085644?mt=8https://itunes.apple.com/pl/app/adobe-photoshop-sketch/id839085644?mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/procreate/id425073498?mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/concepts/id560586497?mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/autocad/id393149734?mt=8
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zorowaniu budowy sieci komputerowych. Kiedyś 

odwiedzałem budowy z Powerbookiem, Macbookiem 

Pro. Teraz idealnie sprawdza się iPad Pro, by nanieść 

poprawki i notatki na projekt, sprawdzić, czy praca 

idzie zgodnie z projektem – łatwizna. Współczesne 

dalmierze łączą się BT DISTO sketch z iPadem 

i umożliwią naszkicowanie „w locie” tego, co mie-

rzymy. Niestety mój dalmierz jest za stary i byłem 

zmuszony wymiary wprowadzać Apple Pencilem!

Obróbka video – tutaj chyba jest najtrudniej. 

Oczywiście jest iMovie, niestety dość ograniczone 

w swoich możliwościach, ale szybkie zmontowanie 

klipu z wakacji będzie łatwe i przyjemne, podob-

nym programem jest Adobe Premier Clip, dla tych, 

którym bliżej do Adobe Premiere. Bardziej zaawan-

sowane operacje montażowe możemy wykonać 

w LumaFusion, a efekty dodać w LumaFX. Znowu, 

jak w przypadku dużych programów dla dużych kom-

puterów, sposób pracy jest inny i wymaga przyzwy-

czajenia. W tym wypadku do zastosowań PRO jeszcze 

dużo brakuje, ale możemy wykonać zrzut materiału 

proxy, żeby przejrzeć wieczorem w warunkach polo-

wych materiał nakręcony w ciągu dnia. 

Wymieniłem tylko kilka aplikacji, które na stałe zago-

ściły na moim iPadzie i znacznie ułatwiają mi pracę. 

Każdej z nich należałoby poświęcić osobny tekst. iPad 

od dawna nie jest tylko drogim gadżetem, sprawdza 

się jako narzędzie biurowo-domowe, a wraz z gene-

racją Pro, mimo że niektórzy kpili z nazwy, wkracza 

w zastosowania profesjonalno-kreatywne, gdzie do 

niedawna mocny MBP był jedynym wyjściem, kiedy 

potrzebowaliśmy sprzętu mobilnego. Na razie jest 

doskonałym uzupełnieniem dla MBP. Mały może cza-

sem więcej.

Tips&Tricks 

napoleonbryl

https://itunes.apple.com/pl/app/disto-sketch/id580422524?mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/imovie/id377298193?mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/adobe-premiere-clip-create-edit-share-videos/id919399401?mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/lumafusion/id1062022008?mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/lumafx/id1062002361?mt=8
https://twitter.com/napoleonbryl 


https://imagazine.pl/koszyk/?add-to-cart=100249


ABONAMENT

KINGA OCHENDOWSKA

Koszt elektronicznych gadżetów to nic w porównaniu do usług, które musimy wykupić, by 

osiągnąć oczekiwaną funkcjonalność urządzenia.
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JJeszcze jakiś czas temu abonamentów było niewiele, a cena ich była podobna. 

Oferowały podobny zakres możliwości i sprawiały podobne problemy. Dziś nie 

dość, że o abonamenty potykamy się na każdym kroku, to jeszcze trzeba się im 

dobrze przyjrzeć, bo niektóre oferują więcej niż inne. Nie będę robiła tu prze-

glądu wszelkich dostępnych możliwości, bo czasu by nie starczyło na zagłębia-

nie się w detale abonamentów na programy, muzykę, karmę dla psa, książki, 

filmy, gazety i pudełka-niespodzianki. Poruszamy się w tym gąszczu lepiej lub 

gorzej, starając się wybierać rozwiązania tak, by było i dobrze, i tanio.

Nie mam nic przeciwko abonamentom – nie musimy się przejmować wysoko-

ścią rachunku, z góry wiemy, ile będzie nas kosztowało korzystanie z określo-

nego serwisu. Abonamenty przyjęły się na tyle dobrze, że możemy je spotkać 

wszędzie. Nie są wyjątkowo drogie, ale mają tendencje do kumulowania się 

i potrafią w ten sposób połknąć sporą część naszego budżetu. Wszyscy wiemy, 

że subskrypcja do subskrypcji i zbierze się miarka. Osobiście w różnych okre-

sach używałam Apple Music, Spotify, Audible, Wyborczej, Legimi, Netfliksa 

i kilku innych. Z tego wszystkiego pozostałam przy Netfliksie i Audible, bo 

pozostałe rozwiązania miały mniejsze lub większe wady, które skutecznie znie-

chęciły mnie do używania tych serwisów.

Jakieś pół roku temu zachciało mi się obejrzeć Logana, więc założyłam bez-

płatne, 30-dniowe konto na Amazon Prime z założeniem, że skasuję je po upły-

nięciu okresu testowego. Ustawiłam sobie nawet przypominajkę w telefonie. 

W międzyczasie postanowiłam popatrzeć sobie „co tam mają”. Zaczęłam oglą-

dać jeden serial, potem kolejny. Amazon Prime Video używałam zdecydowanie 

mniej niż Netfliksa, który jest moim preferowanym dostarczycielem obrazko-

wego streamingu, ale machnęłam ręką na kasowanie subskrypcji. Wracałam do 

niego sporadycznie, raz na jakiś czas, aż w końcu dostrzegłam serial, który rado-

wał moje serce od zawsze, zatytułowany Eureka. Pięć sezonów spowodowało, 

że przeprosiłam się z Amazonem i zaczęłam używać serwisu, za który płacę.

Podczas zakładania konta nie przyglądałam się temu, co zawiera. Wiem, to bar-

dzo nieprofesjonalne, ale z założenia miałam je i tak skasować, wszystko więc 

jedno, co z czym i dlaczego. Niezbyt często loguję się do serwisów z kompu-

tera, najczęściej używam telewizora albo telefonu, nie mam zatem podglądu 

Abonament
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desktopowej strony. Przy okazji szukania adaptera Bluetooth do mojego gło-

śnika zalogowałam się z komputera, bo chciałam zobaczyć większe obrazki. 

A skoro już się zalogowałam, to postanowiłam pogrzebać, bo taka okazja nie 

powtórzy się w najbliższej przyszłości. Kliknęłam swoje konto i moim oczom 

ukazała się całkiem pokaźna lista usług, które kupiłam sobie razem z członko-

stwem w Amazon Prime. O darmowych dostawach w ramach abonamentu 

realizowanych z magazynów Amazona wiedziałam. O Video Prime też. Nie 

przyszło mi jednak do głowy sprawdzać muzyki, książek i grocerki, bo zna-

jąc ceny Apple i pozostałych usługodawców, w abonamencie mieści się jedna 

usługa i nic więcej. Okazało się jednak, że warto było zajrzeć, bo Amazon na 

członkach Prime nie oszczędza.

Mówię oczywiście o angielskim serwisie, bo z innymi nie mam do czynienia.

W skład pakietu wchodzą zatem:

• Prime Video

• Prime Music

• Prime Reading

• Prime Groceries

• Darmowe/jednodniowe dostawy z magazynów Amazona

• Nielimitowane miejsce dyskowe do przechowywania zdjęć

Miesięcznie: 7,99 funtów, rocznie: 79 funtów (6,58 m-c)

Dla porównania: abonament Netflix – 7,99 funtów (wersja dla dwóch ekra-

nów), Apple Music: 9,99 funtów i chociażby Legimi – wersja „audiobooki i ebo-

oki” – 9,99 funtów miesięcznie. Jedyną wadą Amazona może być mieszana 

forma abonamentowa – do części materiałów uzyskuje się dostęp w ramach 

subskrypcji, za nowości trzeba zapłacić dodatkowo. Zapewniam jednak, że 

Amazon oferuje olbrzymią ilość dobrych jakościowo treści w ramach miesięcz-

nej opłaty. Oczywiście nie można porównywać cen wprost, bo każdy z tych 

serwisów ma inną charakterystykę świadczenia usług, ale dla zaspokojenia cie-

kawości możemy zastosować przykładową matematykę. Aby uzyskać dostęp 

do filmów, muzyki i książek w wyżej wymienionych serwisach, musimy mie-

sięcznie wyasygnować kwotę: 27,97 funtów. Nie jest to jakaś bajońska suma, ale 

w porównaniu z abonamentem Amazona, pomiędzy 6,58 a 7,99 funtów, nie ma 

się nawet nad czym zastanawiać. Cena subskrypcji z pewnością się zwróci.

Abonament
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Jeśli pozostali dostawcy nie zaczną weryfikować swojej polityki cenowej, może 

się okazać, że obudzą się z ręką w nocniku, bo klienta przyzwyczajonego do 

konkretnego serwisu trudno odzwyczaić, chyba że potop i gradobicie.

Raz na jakiś czas warto zatem przeprowadzić inwentaryzację posiadanych abo-

namentów i zobaczyć przy okazji, co u konkurencji piszczy. Może się okazać, 

że zamiana papierowej prenumeraty na elektroniczną sprawi, że oszczędzicie 

kilka drzew, a przy tym jakaś część budżetu pozostanie w kieszeni. A nawet jeśli 

jesteście już „paperless”, to zmiana operatora raz na jakiś czas również pomoże 

Wam obciąć niektóre koszty. 

Ze swojej strony zupełnie świadomie postanowiłam nie kończyć umowy 

z Amazonem. Wyjątkowo trudno ze mnie uczynić powracającego klienta – do 

tej pory udało się to zaledwie kilku usługodawcom i sprzedawcom, więc dodat-

kowe propsy dla Amazona. Może się nawet okazać, że namówią mnie na coś 

jeszcze. 

Dobrze prowadzony biznes to nie tylko usługa i jej realizacja. To również umie-

jętność obserwowania rynku i dostosowywania się do jego realiów – zwykła, 

naturalna konkurencyjność. Pozostając cenowo-funkcjonalną skamieliną, nie da 

się zdobyć użytkownika. 

Odnoszę wrażenie, że następuje pewne przetasowanie, zmienia się układ sił 

na technologicznym polu bitwy. Nie ma jeszcze jasnych i oczywistych znaków 

wiosny, ale coś wisi w powietrzu. Może to tylko dreszcz na plecach, może mało 

uzasadnione przeczucie, ale zapytajcie Siri o Alexę albo Cortanę, a potem każdą 

z nich o Siri. Myślę, że odpowiedzi asystentek dadzą Wam do myślenia. 

Mnie dały.

I koniecznie zróbcie abonamentowy remanent, bo wiosna idzie – czas general-

nych porządków. Powodzenia!

Abonament

santee76

http://www.twitter.com/santee76


ZAMKNIJ SIĘ I SŁUCHAJ!

KINGA OCHENDOWSKA

Technologia ma sens wtedy, gdy czyni jakieś rozwiązanie tańszym, nie zaś gdy je podraża.
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OOd razu powiem, że to nie ja napisałam powyższe słowa. Zaczerpnęłam je ze 

zbioru felietonów Z każdej strony Tatarkiewicz, który otrzymałam w prezencie od 

autora 10 lat temu. Gdyby ktoś mi powiedział, że od tego czasu upłynęła dekada, 

pewnie bym go wyśmiała, ale dedykacja nie kłamie. Książka przyleciała ze Stanów 

do Anglii w ekspresowym tempie, razem z albumem zdjęć makro, zrobionych 

przez żonę Kuby. Stąd wiem, jak wygląda w powiększeniu słupek róży chińskiej 

i ibuprofen (krystalizuje niczym sierść wyleniałego kota). Gdy pisze się od tak 

wielu lat, czasem brakuje iskry, czasem traci się synchronizację z sensem pisania. 

Konieczne jest wtedy sięgnięcie po kotwicę i nawiązanie kontaktu z wewnętrz-

nym felietonistą. Otwieram wtedy zbiór Kuby na losowej stronie i inicjuję wir cza-

soprzestrzenny. Cofam się do zupełnie innego stanu umysłu, stanu, w którym 

jestem w stanie przypomnieć sobie, czym powinien być felieton technologiczny. 

Otworzyłam więc zbiór na losowej stronie i zaczęłam czytać tekst z 10 listopada 

1997 roku, zatytułowany Papier i ołówek. Kuba odpowiadał w nim na list czytel-

nika, któremu zaprezentowano nowego Newtona 2000. Czytelnik był zachwycony 

jego możliwościami, ale od zakupu odstręczała go cena. Prosił więc Kubę o zapro-

ponowanie mu alternatywnego, mniej obciążającego finansowo rozwiązania.

Kuba odpisał:

Osobiście stosuję notatnik papierowy (cena z ołówkiem ok. 2 zł), który spełnia 

dokładnie te same funkcje i nie wymaga ładowania baterii… Technologia ma sens 

wtedy, gdy czyni jakieś rozwiązanie tańszym, nie zaś gdy je podraża.

Ja dodałabym do technologicznego sensu jedną funkcjonalność – technologia 

ma sens wtedy, gdy nie marnuje naszego czasu. Z przykrością muszę przyznać, że 

technologia, którą raczy się nas na co dzień, za punkt honoru przyjęła sobie zmu-

szanie nas do różnego rodzaju interakcji. Jest przy tym nieprzyzwoicie droga jak 

na urządzenia, które mówią nam, co mamy robić, zamiast zamknąć się i słuchać. 

Mój praktyczny umysł natychmiast wchodzi w tryb obronny, bo nie zamierzam 

zajmować się swoimi sprzętami jak przedpotopowymi tamagotchi, które co chwila 

krzyczą, że chcą jeść, pić i siusiu. Mam psa, dwa koty i córkę, mam pole do popisu. 

Tymczasem popularne urządzenia krzyczą – telefony krzyczą, zegarki krzyczą, 

komputery krzyczą. Internet rzeczy też krzyczy, za pomocą wspomnianych wyżej 

gadżetów. A ja chcę ciszy i technologii niewidzialnej – niech robi, co ma robić, a ja 

Zamknij się i słuchaj!
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się nią zajmę wtedy, kiedy przyjdzie mi na to ochota, nie zaś wtedy, kiedy napad-

nie mnie milion notyfikacji. Nie mam Apple Watcha, chociaż zrobił na rynku furorę. 

Kilka razy myślałam o jego zakupie, ale po dokładnej analizie potrzeb i ceny docho-

dziłam do wniosku, że nie jest mi on potrzebny. Nie potrzebuję żadnych funkcji 

związanych z powiadomieniami, te mam wyłączone w telefonie, żeby mnie nie 

drażniły. Używam Apple Pay na co dzień, ale telefon i tak noszę ze sobą wszędzie, 

więc słabo. Aktywność? Czuję w pupie, jak wdrapię się 30 pięter w górę po wrzo-

sowiskach i to doskonała notyfikacja. Po prostu unikam wszystkiego, co może do 

mnie niepotrzebnie gadać albo drzeć ekran. Nie i koniec.

Z drugiej strony, intensywnie rozwija się rynek jednoczynnościowych inteligentnych 

rozwiązań, które siedzą cicho i słuchają. Dziwi mnie niezmiernie, że firmy Apple na 

tym rynku jeszcze nie ma. Chociaż gdyby była, zafundowałaby nam taką cenę, że 

można od razu zjechać pod stół. O czym mówię? O inteligentnych obrączkach na 

przykład. I to nie takich, które wyświetlają powiadomienia, ale o tych, które wyko-

nują konkretne czynności. Mam tu na myśli na przykład Kerv, pozwalający na doko-

nywanie bezkontaktowych płatności czy Jakcom, który służy za kluczyki, kartę 

płatniczą i co tam jeszcze chcecie. Nie są jeszcze masowo popularne ani dopraco-

wane, ale przemawiają do mnie o wiele bardziej niż zegarek. Co jeszcze do mnie 

mówi? Na przykład mały gadżet od Amazonu – Dash Buton. Do przycisku przy-

pisujemy określony produkt i przyczepiamy go w miejscu, gdzie przechowujemy 

swoje zapasy, dla przykładu – kawę. Gdy widzimy, że jest na wykończeniu – przyci-

skamy przycisk, który automatycznie zamawia kolejną dostawę. Proste, funkcjonalne 

i czego chcieć więcej? Żadnych wyświetlaczy, notyfikacji i przypomnień o tym, że 

mamy kupić kawę. Klik i zrobione. Urzekająca prostota i dobra cena. Koszt przycisku 

zwraca się przy pierwszym zakupie, bo dostajemy zniżkę w tej samej wysokości.

Jeszcze dwa słowa odnośnie do prostej technologii, której funkcjonalność zupeł-

nie nie usprawiedliwia ceny. Bardzo często dajemy się oczarować reklamom, 

gwarantującym poprawę jakości naszego życia, dzięki nabyciu nowych urządzeń, 

podczas gdy ten sam efekt można osiągnąć prościej i do tego niższym kosztem. 

Dla przykładu – szukałam ostatnio głośnika BT. Salon mam mały, nie potrzebuję 

wielkiego systemu grającego. Najlepiej, gdyby było to coś małego, niezobowią-

zującego, stojącego w niewidocznym miejscu i grającego przyzwoicie. Zapytałam 

oczywiście wujka Google, który podrzucił mi ochoczo wiele najnowszych rozwią-

zań. Te w przedziale cenowym dla normalnych ludzi wyglądały jak kocia kupa, te 

Zamknij się i słuchaj!

https://kerv.com/en/store/
http://www.jakcom.com/
https://www.amazon.co.uk/Nescafé-Dolce-Gusto-Dash-Button/dp/B01I2985AC/ref=sr_1_fkmr1_1?ie=UTF8&qid=1519136325&sr=8-1-fkmr1&keywords=wireless+button+dolce+gusto
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w nienormalnym przedziale również nie grzeszyły urodą, za to grzeszyły ceną. 

Wtedy przypomniałam sobie o malutkim białym głośniku JBL On Stage, który 

dostałam wieki temu jako gratis i nigdy nie znalazłam dla niego dobrego zasto-

sowania. JBL gra bardzo przyzwoicie, znika na kominku, ale nie wyposażono 

go w BT, nikt z nas zaś nie chciał podłączać się kabelkami, bo robi się bałagan. 

Udałam się więc na stronę Amazonu i wynalazłam mały biały dongielek za kilka 

funtów, który dodaje do dowolnego głośnika funkcjonalność BT 4.0. Zgadnijcie 

co? Działa, bez żadnych problemów, opóźnień czy zacięć. Łączy się z telefonem 

automatycznie, gdy jest zasilany port USB. Gra? Owszem. Wczoraj Adam, wracając 

z pracy do domu, poinformował mnie, że muzykę słychać na drugim końcu ulicy. 

Nie moja wina, odkurzacz też głośno chodził.

Zastanawiając się nad tym nieszczęsnym głośnikiem, miałam małą przygodę 

z głosowymi asystentami, bo rozważałam Home Pod i Amazon Echo. W pewnym 

momencie miałam zainstalowanych na telefonie wszystkich trzech głosowych 

asystentów – Siri, Alexę i Cortanę. Jaka Siri jest – każdy widzi. Używam jej najczę-

ściej do ustawiania timera, kiedy wstawiam obiad do piekarnika. Z Cortaną można 

pogadać – jest w stanie przeprowadzić krótką konwersację zgodną z zasadą 

logicznego następstwa językowego. To o niebo lepiej niż Siri. Alexa dość spraw-

nie włącza i wyłącza muzykę i jest bardziej proaktywna niż Siri. Siri często się gubi 

i zawiesza, rozmowa z nią jest więc średnią przyjemnością. Kusiła mnie wizja inte-

ligentnego głośnika, skoro już głośnika potrzebowałam, ale przepłacać za niego 

nie będę, zwłaszcza że potem trzeba się męczyć z ćwierćinteligentną sztuczną 

inteligencją. Szybciej i prościej kliknąć ikonkę na telefonie. Przynajmniej przy 

współczesnym rozwoju technologii.

Czekam z utęsknieniem na moment, kiedy technologia będzie ułatwiała życie, 

działając w tle i nie wymagając nadmiernego zaangażowania. Czekam też na 

moment, kiedy producenci dojdą do wniosku, że niewiele jest w stanie usprawiedli-

wić bajońskie sumy – zwłaszcza że technologia używana w gadżetach jest już tak 

powszechna, że nie trzeba prowadzić nad nią wielkich badań. Chińczycy potrafią.

A jak będzie trzeba, poradzę sobie z notatnikiem i ołówkiem. Urodziłam się w cza-

sach, kiedy w szkołach uczyli jeszcze pisma ręcznego. W zeszytach w trzy linie.

Pozdrawiam!

Zamknij się i słuchaj!

santee76

http://www.twitter.com/santee76


BO CZEMU NIE?

KRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ

Ponad dekadę temu zacząłem swoją przygodę z nadgryzionymi sprzętami. Jak wielu 

– od iPoda Shuffle drugiej generacji. Srebrnego. Zamówiłem go w jednym ze sklepów 

komputerowych, gdzie oprócz urządzeń z Cupertino sprzedawano zwykłe pecety, myszki, 

klawiatury, płyty CD i wówczas jeszcze nawet dyskietki (to taki stary nośnik danych).
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TTen felieton piszę, siedząc w kawiarni, słuchając muzyki z Apple Music i tworząc 

go na moim podstawowym komputerze, którym od ponad pół roku jest iPad 

Pro 10,5". Dziesięć lat temu iPod zachwycił mnie ze względu na trzy kwestie. Po 

pierwsze, był znacząco mniejszy niż większość dostępnych wówczas na rynku 

odtwarzaczy mp3. Do tego niesamowicie piękny, a na domiar wszystkiego sza-

lenie użyteczny. Projekt autorstwa Johny’ego Ive’a, który dodał temu maleństwu 

klips, dzięki czemu stało się ono ulubieńcem sportowców, był bliski ideału. Po 

drugie, jakość dźwięku, jaką oferowało to urządzenie, była oszałamiająca. iPoda 

można było podłączyć do profesjonalnego, studyjnego zestawu audio i wcale nie 

robiło to na nim wrażenia. Po trzecie – iTunes. Gdy większość moich znajomych 

i ja sam używaliśmy nielogicznego Winampa, iTunes dosłownie zmieniał myślenie 

o muzyce i jej porządkowaniu w cyfrowym zaciszu komputera. Pamiętam, że nie 

potrafiłem i nie potrafię do dziś zrozumieć, jak mogło go nie być.

Częścią iTunes były podcasty. Wcześniej nawet nie wiedziałem o ich istnie-

niu. Wszystko zmieniło się za sprawą audycji Radia Frycz o nazwie, którą, mam 

nadzieję, jeszcze część z Was kojarzy. Mowa oczywiście o „Apple Blog” Pawła 

Nowaka i spółki. Potem przyszła kolej na kolejnych podcasterów. Przepadłem na 

długie lata i dziś mogę powiedzieć tylko tyle, że żadna szkoła, organizacja czy 

książka nie dały mi tak wiele konkretnych, mierzalnych i wartościowych kompe-

tencji, co podcasty. Formalne zyski są rzecz jasna naturalnym pokłosiem tej miło-

ści do niezależnych, internetowych audycji, tworzonych przez tych, którzy chcą 

mówić. Powiecie: Ale dziś każdy chce mówić i mówi o bzdurach! Odpowiem: czasy 

faktycznie zmieniły się na gorsze, ale jeśli miałbym wskazać medium, które naj-

mniej na tym ucierpiało, to jest to właśnie społeczność podcasterów.

Ponad dekadę temu powiedziałem sobie – będę miał swój podcast. Kiedyś. Gdy 

dorobię się Maca i nauczę, jak to się robi.

Bo czemu nie?
Był początek października ubiegłego roku. Kraków. Konferencja Mobiconf. 

Usiedliśmy jeszcze przed jej startem. Znaliśmy się już przed jej startem. Wiadomo 

– z sieci. Rafał współtworzy narzędzie, bez którego nie pokonałbym wielu spo-

śród moich „Nie chce mi się” lub „Nie dam rady”, a czasem „Tego jest za dużo...”. 

Nozbe.

Bo czemu nie?

https://boczemunie.pl/itunes/
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Tak jak ja od dawna chciał nagrywać podcast. Brakowało spotkania. To one są tym, w co 

warto inwestować swój czas i z czego warto wynosić doświadczenia. Nic nigdy i nikomu 

nie dzieje się przypadkiem. Bez przyczyny. Tych nie brakuje. Niewiele spośród nich chwy-

tamy, jeszcze mniej widzimy. Czas potrzebuje czasu. Długo z tym walczyłem, dziś się 

w tym utwierdzam. Przez tę dekadę spotkałem dziesiątki fantastycznych osób, czasem 

o totalnie różnych od moich poglądach, nawykach, miłościach. Każdy coś dał. Z niektó-

rymi, po krótkiej wymianie zdań, a czasem spojrzeń, powiedzieliśmy: „Bo czemu nie?”.

Tuż przed Wigilią światło dzienne ujrzał nasz pierwszy, autorski podcast. Chyba 

już wiecie o jakim tytule. Potrzeba było dekady zbierania doświadczeń w niemal każdej 

dziedzinie życia, by w ciągu dwóch miesięcy dzięki Nozbe, organizacji, naturalnemu dla 

nas nawykowi pracy w skupieniu w końcu spełnić to marzenie. I co z tego?

3K
Na koniec, zanim zachęcę Was do odsłuchu, pozwolę sobie o coś poprosić. Dla Was.

Pierwsza sprawa: kolekcjonujmy. Marzenia, kontakty, rozmowy, zapał, zwątpienia, 

zawody. Nie ma co dać sobie wmówić, że jeśli coś nie wydarzyło się tu i teraz, to nie 

wydarzy się nigdy. Uwaga – jeśli działamy, rzecz jasna. Bierność pomijam, bo jest oczy-

wiste, że to własnoręczny podpis pod porażką.

Po drugie: kwestionujmy. Szalenie mało spośród wielkich osiągnięć tego świata było 

tym, o czym wiemy dziś, w chwili, gdy w umyśle ich twórców rodziła się pierwotna 

idea. Wiem, teraz wypominacie mi wszystkie moje teksty, w których nawoływałem 

do „tu i teraz”. Uwaga: nic się nie zmieniło! Tylko działając, możemy się wkurzyć na 

coś. Możemy sprzeczać się ze samym sobą. Walczyć z ideami, a dzięki temu odkrywać 

nowe i wybierać te trafne.

W końcu: kojarzmy. Fakty, ludzi, idee, umiejętności, pasje, zgody i niezgody. Cały ten 

bagaż, który targamy ze sobą każdego dnia. Jest masa osób, które chętnie wezmą od 

nas parę szpargałów. Jest coś niesamowitego, gdy jesteśmy otwarci na świat. Na to, co 

nam przynosi. Wtedy, kiedy nam przynosi. Czasem warto zaczekać. Zawsze warto słu-

chać i obserwować. Bo czemu nie?

Nasz podcast znajdziecie pod adresem: boczemunie.pl oraz w iTunes.

Bo czemu nie?

kolaczkrzysztof

https://boczemunie.pl/000/
http://boczemunie.pl
https://twitter.com/kolaczkrzysztof
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ŚLEPOTA

KRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ

Tak sobie co jakiś czas rozmyślam nad kwestią naszego podejścia do tego upierdliwego „chcę”. 

Wielokrotnie zwracaliście mi uwagę w komentarzach, że kwestia podążania za pragnieniami 

działa w Polsce jak płachta na byka. Dawno też pogodziłem się z tym faktem, wszak najtrudniej 

jest słuchać i czytać o sobie. Dziś jednak nie o tym, więc spokojnie, nie denerwujcie się.
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SŚlepota, w którą często popadamy kuszeni sloganami pokroju: „Rób to, co kochasz”, ser-

wowanymi nie tylko przez Kościół, ale także setki osób, które nazywają siebie „trenerami 

X”, gdzie w miejsce „X” możecie wstawić, co chcecie. Dziś chcę Ci powiedzieć dwa słowa 

o sobie. Czy kogoś to obchodzi? Zarówno „tak”, jak i „nie” to dobre odpowiedzi. Możesz 

przeczytać, jeśli chcesz.

Pasja
Pierwsza klatka
Dziesięć lat temu zrozumiałem, że nie zdołam uciec od pisania. Od podstawówki sprawiało 

mi niesamowitą przyjemność układanie opowiadań, kreowanie świata przedstawionego 

czy w końcu opisywanie zastanej rzeczywistości. Była też młodzieńcza, romantyczna przy-

goda z poezją, próba pisania utworów muzycznych czy większych form. Zostały felietony. 

Wolne, zawsze chętne przyjąć pod swe skrzydła to, co drzemie głęboko we mnie.

Było lato, upalne. Takie, jakich dziś już niewiele, podobnie jak śniegu zimą. Otoczony oso-

bami, których sposobu na życie totalnie nie rozumiałem, zacząłem się zastanawiać, czego 

tak naprawdę od tego życia chcę. Siedemnastolatek popadający w dywagacje zaprawione 

hasłowymi wytrychami początkujących guru od motywacji szybko pogubił się między 

swoim „chcę”, ich „powinieneś”, a świata „tak wypada”.

Dewaluacja postępowała szybko. Najpierw w cień zostali odsunięci rodzice, potem zna-

jomi, których i tak już było wystarczająco mało, a na końcu moje „jestem”. O działaniu nie 

było mowy, za to mówienia do innych było tyle, co wody w człowieku. Misja pt. „Zmienić 

myślenie innych” stanowiła nawet nie cel, co obsesję. Zacząć od siebie? Ostatnie, o czym 

byłbym w stanie pomyśleć.

Kochając pisać, przestawałem sklejać słowa. Chcąc podążać za marzeniem bycia jak oni 

– ludzie żyjący „bardziej”, spędzałem całe dnie, czytając rozmaite tomiszcza, biografie i snu-

jąc senne marzenia o tym, jaki będę. Potem marzenia nie wystarczały. Kanapa, wino, jazz. 

Prywatna szklarnia, w której hodowałem obrzmiałe od tłuszczu ciało pozornego szczę-

śliwca, który uwierzył w może i prawdziwą pasję, lecz nie wykonał nawet kroku, by nią żyć.

Pojawiły się problemy. Studia. Pieniądze, których nie było, a później zawsze było za mało. 

Spryt i zaradność pozwalały je generować. Bierność i egoizm szybciej jednak były w stanie 

je palić.

Ślepota
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Rozsądek
Druga klatka
Nie podam dokładnej przyczyny, bo jej nie znam. Pojawili się nagle. Jedna z nich miała już 

dość ciągłego wysłuchiwania mądralińskiego tonu. Bierności krzyczącej na innych, próbu-

jąc ich wezwać do działania. To tak, jakby ktoś ubrał Ci na nos ciemne okulary, całkowicie 

nieprzepuszczające światła i mówił: „Czyż to nie jest wspaniałe!? Widzisz, jak świeci?”.

Drugi powiedział wprost, że nie może już patrzeć na to, jak pod płaszczykiem wzniosłych 

hasełek niszczę siebie, ciągle wszystko odkładając na później. Dlaczego ciągle gadasz? 

– zapytał mocno poddenerwowany. Jobs, Einstein, Chrystus i kto tam jeszcze. Wszystko 

w porządku? Bo o nich przeczytać mogę w Wikipedii. Chcę zobaczyć co Ci dali, słyszeć już 

nie chcę. – dodał.

Trzeci pojawił się nie wprost. Spotkaliśmy się dopiero po dwóch latach. Kwestionował 

wszystko. Uratował wszystko. Pokazał, co znaczy mieć „dla czegoś”, a nie „na coś”. Wierzył 

w doświadczenie. Swoje. Nie tych, którzy za czymkolwiek podążali. Wyciągał wnioski, 

badał, porzucał idee, które go niszczyły. Mało mówił. Nikim nie tłumaczył swoich porażek. 

Miał ich sporo. Porażki nie biorą się z mówienia. Przychodziły z działań, które podejmował. 

Jedna. Druga. Dziesiąta. Dziewięć wywrotek. Jeden udany skok.

Żadne z nich nie mówiło w trzeciej osobie. „Ekspert od [...]”, „Certyfikowany Pan”, 

„Nieznośny typ”. Jestem, badam, robię, szukam. Tak było.

Czterdzieści milionów
Trzecia klatka
Podążał za tym, co kochał. Był. Zginął. Jego śmierć śledziły miliony osób. Przyszła sama. 

Odeszli we dwoje.

Czterdzieści milionów osób po krótkim szlochaniu zakasało rękawy i zaczęło wyliczać 

grzechy. Jeden za drugim. Pasja kontra rozsądek. Rozsądek kontra marzenia. Marzenia kon-

tra życie. Każdy tylko mówił. Mówić wcale nie jest trudno. Milczenie nigdy nie było modne.

Być może nie chciał, by go nazwano. Bohaterem, głupcem, bucem, złym ojcem, idolem. 

Trzy ostatnie klatki, które oglądał. Skąd wiesz, co widział?

 

Ślepota

kolaczkrzysztof

https://twitter.com/kolaczkrzysztof
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BBiegam. Widzę siebie, jak biegnę. Jest ciepło i przyjemnie. Owady nad polami 

pracują i bzyczą. W powietrzu śpiewają ptaki. Droga przez pola, w oddali jezioro. 

Mam cel, dobiec do farmy wiatraków, potem obiec jeden z nich i wrócić do 

samochodu. Otwieram oczy. Leżę w łóżku, nie mogąc wstać. Depresja mnie 

przygniata. Nie wolno z nią rozmawiać. Trzeba coś zrobić. Muszę jak zawsze 

w takiej chwili znaleźć sobie cel. Coś, co pozwala przetrwać i do czegoś dążyć.

W listopadzie namówiłem dwóch kolegów z korpo, byśmy zapisali się na mara-

ton. Zawsze to mniejszy koszt jechać jednym samochodem. Też jest raźniej. 

Juliusz, mimo że młodszy chyba o 10 lat, ma największy staż biegowy. Ma kilka 

maratonów zaliczonych w dobrym czasie. Przebiegł też Bieg Rzeźnika oraz 

ostatnio zrobił Iron Mena. Twardziel. Drugi z moich kolegów też ma maratony 

za sobą. Jest w moim wieku, ale zaczynał biegać 4 lata temu. Ma niezły wynik 

na maratonie. Ja nie przebiegłem nigdy więcej niż 22 km. Więc idealnie do nich 

pasowałem.

Namówiłem ich byśmy wysłali zgłoszenia na maraton. Nie chciałem jednak, by 

ten mój pierwszy był taki zwykły. Chciałem mieć co wspominać. Wybór więc 

padł na Berlin. Dosyć blisko i niezbyt drogo. Najgorsze jest to, że zgłasza się już 

ponad 120 tys. chętnych, a miejsc jest jedynie 40 tys.

Zalogowałem się na stronę maratonu, odpowiedziałem na kilkadziesiąt pytań 

o stan zdrowia i przeszedłem do odpowiedzi, że to mój pierwszy maraton i chcę 

go przebiec w okolicach 4–4,5 godziny. Nie jest to sprint, ale ja tak na razie 

biegam. Może do września uda mi się osiągnąć lepszą kondycję, ale na dziś 

to realny cel. Podałem numer karty kredytowej i po chwili ubyło mi 105 euro. 

Pomyślałem, że to dobry znak, że już pobrali opłatę startową, ale następnego 

dnia pieniądze wróciły na konto. Sprawdzali jedynie, czy jestem wypłacalny.

Teraz trzeba było czekać. Bieganie nie szło mi dobrze. Jesień nie jest dobrym dla 

mnie okresem. Był już późny wieczór, gdy zadzwonił Jarek i zapytał, czy dosta-

łem maila? Szybko sprawdziłem i nic. On dostał, że się mu udało. Po godzinie 

dostałem i ja, niestety ze złą informacją. Nie zostałem wylosowany, podobnie jak 

mój kolega Juliusz.

Operacja Berlin: Maraton(1)
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Znowu cieszyłem się bieganiem. Zapomniałem o maratonach, zawodach. 

Odkrywałem bieganie w zimie po lesie. Po zapaleniu płuc na przełomie roku 

nie było już śladu. Zaczynałem już biegać dłuższe dystanse. Na swoim profilu 

Endomondo mam polubionych kilka osób. Paweł Jońca wrzucił informację, że są 

już zapisy na maraton w Nowym Jorku.

Chodziłem kilka dni, a z tyłu głowy ciągle miałem ten Nowy Jork. Przy kolacji 

powiedziałem o nim Lidii, ona od razu – jedź. Weźmiemy najwyżej pożyczkę. 

Jeszcze tego samego dnia zarejestrowałem się na maraton w NY. Opłata za start 

to już prawie 350$. Nie jest tanio. Przelot i hotel. Ale jaka przygoda. Finansowo 

dla mnie tragedia, ale nie tylko pieniądze się w życiu liczą.

Po kilku dniach od rejestracji na maraton w NY dostałem maila. W listopadzie 

zapytałem tour operatora o wyjazdy na maratony i teraz dostałem ofertę ważną 

tylko 3 dni. Za koszt niższy niż tylko opłata startowa w NY start, przejazd oraz 

dwa noclegi w Berlinie.

Całą noc nie spałem, ale rano wypełniłem zgłoszenie i wpłaciłem pieniądze za 

start w Maratonie Berlińskim.

W ten sposób rzeczywistość naginamy do siebie. Gdybym nie drążył i nie chciał 

tego, to by się nie stało. Nie osiąga gwiazd ten, kto po nie nie sięga. Teraz dosta-

łem szansę na start, nie mogę jej stracić. Postaram się w następnych miesiącach 

opisać, jak trenuję do startu.

Można mnie obserwować na Edomondo, Stravie i Garminie. Zapraszam.

Opłata za start to już prawie 350$. Nie jest tanio. Przelot i hotel. Ale 
jaka przygoda. Finansowo dla mnie tragedia, ale nie tylko pieniądze 
się w życiu liczą.

Operacja Berlin: Maraton(1)

FreemanAdalbert

https://twitter.com/FreemanAdalbert
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TRZY BILLBOARDY 
ZA EBBING, MISSOURI

JAN URBANOWICZ

Najnowszy film Martina McDonagha – znanego wcześniej z takich filmów jak Najpierw strze-

laj, potem zwiedzaj oraz 7 psychopatów – jest nominowany do nagrody Akademii dokładnie 

w siedmiu kategoriach. Tym razem Brytyjczyk przenosi nas do miasteczka Ebbing w stanie 

Missouri w Stanach Zjednoczonych i sprawia, że to miejsce nie wydaje nam się obce.

Główną bohaterką filmu jest Mildred (w tej roli doskonała Frances McDormand), która wynaj-

muje tytułowe trzy billboardy, by umieścić na nich treści. Niedługo dowiadujemy się, iż jest to 

Jeżeli macie w zwyczaju czytać nowe wydanie iMagazine zaraz po tym, jak się 

ukaże w Waszej aplikacji, to znaczy, że do tegorocznej gali oscarowej zostało 

już tylko kilka dni. Bardzo możliwe, że opisywany film zgarnie tego wieczoru co 

najmniej kilka statuetek. Jak dla mnie byłby to niemal idealny scenariusz.

     

https://youtu.be/k1tU3Ivop_U
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związane ze śmiercią jej córki, która zdarzyła się siedem miesięcy wcześniej. Młoda 

dziewczyna została zgwałcona i zamordowana, a główna bohaterka obwinia 

miejscową policję o brak postępów w śledztwie, co postanawia mocno zasygna-

lizować na wspomnianych billboardach. Nie podoba się to oczywiście policjan-

tom, a w szczególności szeryfowi Willoughby (Woody Harrelson) i Dixonowi (Sam 

Rockwell). Mildred szybko się jednak przekona, że w całym miasteczku trudno zna-

leźć osobę, która w pełni popierałaby jej działania.

Trzeba od razu powiedzieć, że Trzy billboardy za Ebbing, Missouri to film, który 

na długo zapada w pamięć. To świetnie napisana, rewelacyjnie zagrana i bardzo 

dobrze zrealizowana czarna komedia, która jednocześnie jest wspaniałym drama-

tem. Nie jest łatwo przypisać ten film do jednego gatunku, chyba więc najlepiej 

napisać, że po prostu trzeba go zobaczyć. 

Otrzymujemy tu przekrój wielu ludz-

kich postaw – nie tylko amerykańskich 

– a co za tym idzie, niemal każdy będzie 

mógł z łatwością utożsamić się z którymś 

z bohaterów, którzy zostali zagrani tak 

genialnie, że trudno jest nam oderwać 

wzrok od ekranu, podziwiając fenome-

nalne aktorskie trio. Mildred to matka 

z sercem złamanym po stracie córki, zła 

Willoughby to natomiast 
kochający mąż i ojciec, który 
próbuje jakoś cały ten bajzel 
opanować, zmagając się przy tym 
z własnymi problemami. 
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na cały świat, która chce tylko doprowadzić do tego, by sprawiedliwość została 

wymierzona. Dixon jest policjantem w średnim wieku, który ma problem z wła-

sną tożsamością, przez co jest przepełniony gniewem i wszystko widzi inaczej niż 

w rzeczywistości. Willoughby to natomiast kochający mąż i ojciec, który próbuje 

jakoś cały ten bajzel opanować, zmagając się przy tym z własnymi problemami. 

Trzy bilboardy… przepełniają bardzo wymowne gesty i wciągający klimat. Wiele 

osób porównuje go do filmów Tarantino, moim zdaniem to jednak duże uprosz-

czenie, które na dodatek nie ma za wiele wspólnego z prawdą. Siłą tego filmu są 

przede wszystkim dobrze napisane postacie, które na dodatek zostały wzorowo 

zagrane. Ekspozycja postaci następuje tutaj dość szybko – zaledwie po kilku minu-

tach filmu jesteśmy w stanie wyrobić sobie zdanie o najważniejszych bohaterach, 

wiemy mniej więcej, kim są i jakie mają motywacje. Film ten w pełni przypadł mi 

do gustu przede wszystkim dlatego, że na koniec każdy tych bohaterów okazał się 

inny niż na początku. Przemiana jednak nie następowała w ciągu jeden sceny – jak 

to się dzieje w wielu produkcjach – a była procesem. Procesem, który został tu 

przedstawiony bardzo wiarygodnie i dlatego jest to film, pomimo pewnych prze-

rysowań i momentami nienaturalnych dialogów, autentyczny. 

Mówiąc krótko, Trzy billboardy za Ebbing, Missouri to jeden z najlepszych filmów 

roku. Mam nadzieję, że Akademia to doceni i zmotywuje reżysera do dalszego 

tworzenia tak wspaniałych filmów. 

yasiek_

Trzy billboardy za Ebbing, Missouri

http://www.twitter.com/yasiek_
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CUDOWNY CHŁOPAK

JAN URBANOWICZ

Cudowny chłopak to ekranizacja powieści autorstwa R.J. Palacio pod tym samym tytu-

łem. Jest to historia młodego chłopca imieniem Auggie (w tej roli znany z Pokoju Jacob 

Tremblay), który urodził się z pewną zmianą genetyczną, przez co musiał przejść bardzo 

wiele operacji plastycznych, ale pomimo tego jego twarz nie wygląda w pełni tak, jak jego 

rówieśników. Przez wiele lat chłopca uczyła w domu jego matka (Julia Roberts), ale osta-

tecznie wraz z mężem (Owen Wilson) uznali, że pora wysłać syna do normalnej szkoły. 

Nie wiem, jak często zdarza się Wam zobaczyć film, na którym oczy pocą się pomimo 

tego, że w pomieszczeniu wcale nie jest tak gorąco. Ostatnio udało mi się tego 

doświadczyć i jestem przeszczęśliwy, że w dalszym ciągu takie filmy się produkuje 

i mogę doświadczać takich rzeczy w kinie.

      

https://youtu.be/0IBZCjdv2iM
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Oczywiście ze względu na jego wygląd byli pełni obaw, że nie zostanie on 

dobrze przyjęty przez inne dzieci, dla dobra syna i jego prawidłowego rozwoju 

trzeba było jednak spróbować.

Już sama sytuacja naszego młodego bohatera sprawia, że odruchowo sięgamy 

do kieszeni po chusteczki. Auggie to chłopiec o złotym sercu. Choć życie nie 

potraktowało go w pełni uczciwie, jest dla wszystkich dobry i stara się świecić 

przykładem — nie tylko wobec rówieśników, ale również w stosunku do wła-

snych rodziców i siostry. 

Cudowny chłopak to przede wszystkim kino familijne, które możemy oglądać 

niezależnie od płci i wieku, a najlepiej robić to całą rodziną. Mamy tu bowiem 

przekrój przez wiele postaw, na jakich powinniśmy i nie powinniśmy się wzoro-

wać. Dorośli mogą zobaczyć, jakimi rodzicami powinni być, a dzieci, jak należy 

traktować wszystkich „innych”, by ich nie urazić i by czuli się wśród nas dobrze.

Film jest cudownie (zupełnie jak w tytule) zagrany. Ileż ja bym dał, by mieć tak 

wspaniałych rodziców, jak Julia Roberts i Owen Wilson. Wypadali oni w swoich 

rolach doskonale i zarówno jej, jak i jego, brakowało mi w takich wcieleniach. 

Oglądanie ich na ekranie to była czysta przyjemność. Największe brawa należą 

się chyba Jacobowi Tremblayowi, który kolejny raz pokazał, że w przemyśle fil-

mowym nie znalazł się przez przypa-

dek. Ten młody aktor ma wielki talent 

i swoimi rolami potrafi nas chwycić za 

serce, za co serdecznie mu dziękuję.

Pisałem, że płakałem w kinie. Myślę, 

że będę płakał przy każdym ponow-

nym seansie Cudownego chłopaka, 

Cudowny chłopak

Sama sytuacja naszego młodego bohatera już sprawia, że 
odruchowo sięgamy do kieszeni po chusteczki.

Ileż ja bym dał, by mieć tak 
wspaniałych rodziców, jak Julia 
Roberts i Owen Wilson.
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gdyż ten film wspaniale gra na naszych emocjach, zupełnie jakby miał przed 

sobą nasze nuty. Podobno książka, na podstawie której nakręcono film, jest 

jeszcze lepsza, ale nie dane mi było się o tym przekonać. Chociaż morał płynący 

z tej historii nie jest niczym nowym, to całość pozwoliła spojrzeć mi na wiele 

spraw inaczej i myślę, że nie jestem w tym sam. Warto poświęcić nieco czasu na 

seans, gdyż ostatnio takich filmów mamy coraz mniej – a szkoda.

yasiek_

Cudowny chłopak

http://www.twitter.com/yasiek_
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PREMIERY DVD I BLU-RAY 
MARZEC 2018

JAN URBANOWICZ

Scenariusz braci Coen i reżyseria ich 

dobrego przyjaciela, George’a Clooneya. 

W rolach głównych między innymi Matt 

Damon i Julianne Moore. Bardzo dobrze 

skrojona satyra amerykańskiego spo-

łeczeństwa połowy XX wieku. Klimat 

typowy dla filmów słynnych braci sprawia, 

że film, pomimo pewnych braków, bar-

dzo dobrze się ogląda. Dla fanów takiego 

gatunku – jedna z głównych pozycji.

Najnowszy film Sofii Coppoli, będący 

adaptacją powieści Thomasa P. 

Cullinana. Ranny żołnierz trafia do 

żeńskiej szkoły z internatem. W rolach 

głównych Colin Farrell, Nicole Kidman, 

Kirsten Dunst i Elle Fanning. 

SUBURBICON

NA POKUSZENIE
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Ten film jest tym, czym powinni być Strażnicy 

galaktyki 2 – tak chyba można najlepiej w skró-

cie opisać trzecią odsłonę przygód Boga 

Piorunów. W tej części postawiono przede 

wszystkim na humor i zabawę. Nie zabrakło też 

oczywiście widowiskowych walk i naprawdę 

dobrze dobranej ścieżki dźwiękowej. Jeśli lubi-

cie filmy z uniwersum Marvela i jeszcze się 

Wam one nie przejadły, to będziecie z filmu 

zadowoleni. 

THOR: RAGNAROK

Premiery DVD i Blu-ray

yasiek_

Ekranizacja powieści Jo Nesbø. 

Detektyw grany przez Michaela 

Fassbendera usiłuje złapać seryj-

nego mordercę, który zabija zawsze, 

gdy spadnie pierwszy śnieg. Jeśli 

ktoś lubi skandynawskie kryminały, 

to film może przypaść mu do gustu, 

chociaż podobno nie jest on udaną 

ekranizacją. 

PIERWSZY ŚNIEG 

http://www.twitter.com/yasiek_
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Myślę, że gdyby były zakłady, jaka płyta zostanie opi-

sana przeze mnie w tym numerze iMagazine, to kurs na 

Black Panther byłby równie śmieszny, co Instagram Willa 

Smitha. 

Musiałem napisać o tym wydawnictwie, bo Black 

Panther nie jest tylko filmem, a tym samym nie jest 

również kolejnym, zwykłym soundtrackiem. To coś, co 

na stałe wpisze się w popkulturę. Czarnoskóry bohater 

w wydaniu Marvela musiał dostać odpowiednią ścieżkę dźwiękową i wiele zro-

biono, żeby tak się stało. Za brzmienie, które towarzyszy głównemu bohate-

rowi w filmie, odpowiedzialny jest sam król Kendrick Lamar. Czuć, że Kendrick 

bardzo zaangażował się w ten projekt i potraktował go osobiście. Przecież 

zdaje sobie sprawę z tego, że w oczach wielu czarnoskórych chłopaków z osie-

dla on naprawdę jest swego rodzaju superbohaterem. W wielu wersach wciela 

się w główną postać i w świetny sposób porównuje fabułę z tym, co aktualnie 

dzieje się w Ameryce. Nie dość, że w większości utworów możemy usłyszeć 

zwrotki K-Dota, to jego rola nie ogranicza się tylko na tym, a jest dużo większa. 

Jako producent wykonawczy zebrał ekipę niczym All Star w lidze NBA, zerk-

nijcie na playlistę, bo ta nie ustępuje efektom specjalnym w filmie. Największe 

gwiazdy spotykają się z tymi dopiero wschodzącymi talentami, a efekt jest 

taki, że ten album może już w lutym stać się czarną płytą roku. Kendrick Lamar 

zgrabnie przeprowadza nas przez całe dekady afroamerykańskiej muzyki, 

zaczynając od afrykańskich korzeni, poprzez R&B i soul, a kończąc na trapo-

wych urywających głowę bitach. W tej niesamowicie bujającej muzycznej 

otoczce poruszane są trudne tematy, które w środowisku czarnoskórych są nie-

zwykle ważne. 

CAŁA MUZYKA
JAROSŁAW CAŁA

BLACK PANTHER 
THE ALBUM

https://geo.itunes.apple.com/pl/album/black-panther-the-album-music-from-and-inspired-by/1331041266?mt=1&app=music&at=11lHMT


   /   CAŁA MUZYKA 183183

Dla kontrastu moim drugim wyborem do tego numeru 

jest album, którego raczej nie usłyszycie w radio i pew-

nie wielu z Was nazwisko Chris Dave mówi tylko tyle, 

że to jakiś Chris. Prawda jest taka, że na pewno znacie 

twórczość Chrisa, tylko o tym nie wiecie. Konkretnie 

chodzi o jego perkusję, bo to ten instrumentem dopro-

wadził go do stworzenia własnego bandu i debiutanc-

kiego krążka. Albumu wydanego nie byle gdzie, bo 

przecież mało komu udaje się zadebiutować w Blue 

Note Records – wytwórni wydającej największe jazzowe talenty świata. Gdzie 

słyszeliście Chrisa? Dogrywał się na albumy najlepszych, jego cudowne bębny, 

werble i hi-haty nadają tempo nagraniom Adele, D’Angelo, Maxwella, Roberta 

Glaspera czy Andersona Paaka. Nieźle, prawda? W końcu na szczęście przyszedł 

moment, kiedy w nazwie zespołu na samym przodzie widnieje Chris Dave. 

Następstwem było nagranie debiutu nazwanego dokładnie tak, jak nazwa 

zespołu Chris Dave and the Drumhedz. Skład grupy jest zmienny i można ją 

bardziej nazwać kolektywem muzyków, z którymi Chris Dave miał przyjemność 

współpracować w czasie swojej muzycznej podróży. Nie przestraszcie się tego 

słowa, którego użyłem wcześniej, a chodzi mi o jazz. Blue Note już od jakiegoś 

czasu przyciąga nazwiska, które mocno wymykają się z ram tego klasycznego 

gatunku i tak właśnie jest z utalentowanym perkusistą Chrisem. Grono zaprzy-

jaźnionych muzyków jest szerokie i taki też jest repertuar, więc album wygląda 

tak, jakby odwiedzali go Ci znajomi. Raz Chris razem z Andersonem Paakiem 

zagoni Cię na parkiet w funkowym stylu, a innym razem z Goapele czy Bilalem 

nagra przepiękną soulową balladę. Nie boi się również dograć bębny do cięż-

szych hip-hopowych zwrotek. Odkryłem tę płytę dzień przed wylotem na 

wakacje i obawiam się, że niektóre z numerów zostaną przesłuchane tyle razy, 

że aż zaczną zacinać się na streamingowych serwerach. 

CHRIS DAVE AND THE DRUMHEDZ 
CHRIS DAVE AND THE DRUMHEDZ

calamuzyka

http://www.twitter.com/calamuzyka
https://geo.itunes.apple.com/pl/album/chris-dave-and-the-drumhedz/1319572463?mt=1&app=music&at=11lHMT
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MAŁGORZATA ŁADA

Ciasto
• 1/2 kg mąki

• 5 żółtek lub 4 żółtka i 2 łyżki gęstej 

śmietany (min. 22% tłuszczu)

• 10 dkg cukru pudru

• 20 dkg masła

• 1 łyżeczka proszku do pieczenia

• cukier waniliowy

• 2 łyżki rozdrobnionych biszkoptów

Nadzienie jabłkowe
• 1 kg lekko kwaśnych jabłek

• duża garść rodzynek

• 1/2 łyżeczki cynamonu

• ok. 1/2 szklanki cukru (w zależności 

od tego, jak kwaśne są jabłka)

Piana
• 4–5 białek

• 1 szklanka cukru pudru

• 2 płaskie łyżki mąki ziemniaczanej

Mąkę, masło i cukier trzeba dobrze wysiekać, dodać proszek do 

pieczenia, żółtka, ewentualnie śmietanę i zagnieść ciasto. Ciasto 

wstawić na minimum godzinę do lodówki. Jabłka obrać, wydrążyć 

gniazda nasienne, pokroić w bardzo cieniutkie plasterki, a następ-

nie na drobniejsze kawałki. Cukier wymieszać z cynamonem. 

Schłodzone ciasto podzielić na 3 części. Tortownicę o średnicy 

23–24 cm lub blachę o podobnych wymiarach wykleić 2/3 ciasta. 

Jedną część pozostawić i jeszcze bardziej schłodzić (ja wkładam 

na ok. 10 min do zamrażalnika). Piekarnik rozgrzać do 180°C. Ciasto 

podpiec ok. 15–20 min, aż się lekko zarumieni. W tym czasie ubić 

pianę z białek, gdy jest już prawie ubita, dodać cukier puder i dalej 

ubić na sztywno. Do dobrze ubitej piany dodać mąkę ziemnia-

czaną i delikatnie wymieszać. Jabłka wymieszać z cukrem cyna-

monowym i rodzynkami. Podpieczony spód posypać biszkoptami, 

wyłożyć jabłka i pianę. Pozostałe dobrze schłodzone ciasto zetrzeć 

na tarce o grubych oczkach i posypać nim pianę. Całość piec ok. 

40 min w temperaturze 180°C. Po upieczeniu zostawić ciasto w pie-

karniku jeszcze chwilkę, żeby trochę przestygło.

Można podać lekko ciepłe na przykład z lodami waniliowymi lub 

bitą śmietaną, ale niekoniecznie.
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