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tapnij by przejść do
menu/spisu treści

przejdź do Twittera autora

przeciągnij w prawo

Zaskoczy ciĘ

możliwościami

Yamaha MusicCast 20 to bezprzewodowy głośnik, który ma wiele zastosowań. Zapomnij o kablach
i przesyłaj do niego muzykę ze swojego telefonu przez Wi-Fi, Bluetooth lub AirPlay. Odtwarzaj
utwory bezpośrednio z sieci korzystając z popularnych serwisów muzycznych takich jak Spotify
lub Tidal. Ale to nie wszystko. Będziesz zaskoczony jego możliwościami – dowiedz się więcej!
www.tophifi.pl
Salony firmowe Yamaha
Białystok - Bydgoszcz - Katowice - Kielce - Kraków - Lublin - Łódź - Poznań - Sopot - Szczecin - Warszawa - Wrocław
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POCZUJ MOC
ŚWIĄTECZNYCH
HITÓW
CENOWYCH
25h

ATH-ANC700BT
słuchawki bezprzewodowe
z redukcją hałasu (ANC)

666 zł

lub 10 x 66,60 zł

999 zł

MOŻESZ WIĘCEJ DZIĘKI TECHNOLOGII

REKOMENDOWANE PRZEZ

Ciesz się wygodą z Sound Blaster JAM.
To niezwykle lekki bezprzewodowy zestaw
słuchawkowy Bluetooth®, który zapewni Ci
komfort odsłuchu, bez względu na to, jak długa
jest Twój trening i jak długa jest Twoja playlista.
Dzięki wbudowanemu mikrofonowi możesz
prowadzić rozmowy telefoniczne w trakcie
ćwiczeń. Zapomnij o poplątanych kablach
i korzystaj ze swobody odtwarzania,
zatrzymywania lub wzmocnienia basów wszystko za jednym kliknięciem na muszli
słuchawek! Wbudowany akumulator pozwala
na do 12 godzin odtwarzania muzyki.

ZOBACZ JAK MUZYKA POMAGA W SPORCIE
DOSTĘPNE
W SKLEPACH:

12hrs

pl.creative.com
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Coraz bliżej święta… Tak, zostały de facto
trzy tygodnie. Oddajemy w Wasze ręce świąteczne wydanie iMagazine. Tradycyjnie, jak
to co roku, przedstawiamy Wam wydanie
pełne inspiracji prezentowych. Liczymy, że
choć trochę uda nam się ułatwić Wam wybór
czegoś specjalnego dla Waszych bliskich.
W numerze poza powyższym znajdziecie
m.in. recenzję iPhone XR oraz nowego iPada
Pro. Krzysiek miał okazję w Lizbonie podczas WebSummit porozmawiać z Gregiem
Petersem z Netfliksa o pierwszym polskim
serialu oryginalnym „1983”. Tomek opowiada o otwarciu pierwszego Apple Store
w Bangkoku, a Paweł przybliża historię
powstania pierwszego Microsoft Office na
Maki, jeszcze przed wersją pecetową.
Zapraszam do grudniowego iMagazine, a jednocześnie korzystając z okazji, chciałbym
życzyć Wam i Waszym bliskim wszystkiego
najlepszego na zbliżające się święta. Żebyście
byli zdrowi, szczęśliwi i wypoczęci, a w wolnej
chwili mieli okazję poczytać iMagazine.
Zapraszamy!
twitter.com/imagazinepl

facebook.com/iMagazinePL

Dominik Łada
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HEY SIRI, OK GOOGLE
– INTEGRACJA GOOGLE
ASSISTANT Z SIRI

Tylnymi drzwiami, ale w pełni oficjalnie Asystent Google
integruje się z Siri. Teraz możemy go uruchomić stwierdzeniem „Hey Siri, OK Google”. Dzięki wsparciu dla

TWELVE SOUTH
POWERPIC – PIERWSZE
WRAŻENIA

skrótów możliwe jest też szybkie uruchomienie „rutyn”
oferowanych przez Google Assistant.
Czytaj dalej...

Dzisiaj rzadko kiedy jakiś gadżet robi na mnie
wrażenie, ale nowy PowerPic od Twelve South,
o którym niedawno wspominał Paweł, całkowicie mnie zaskoczył. To prawdopodobnie
najbardziej genialne zagranie w świecie akcesoriów dla naszych smartfonów od wielu lat.
Czytaj dalej...

SHARE YOUR GIFTS
– ŚWIĄTECZNA ANIMACJA,
REKLAMA APPLE

Tradycyjnie, w okolicach Święta Dziękczynienia Apple
wypuszcza swoją świąteczną reklamę. Tym razem firma
postanowiła przygotować krótką animację zatytułowaną
„Share Your Gifts”. Przy okazji Apple też zaprezentowało
filmy z jej tworzenia, oczywiście przy wykorzystaniu
sprzętu Apple’a.
Czytaj dalej...
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WRESZCIE MOŻNA
ZAMÓWIĆ CARPLAY W BMW
Z POLSKIEGO SALONU

CarPlay po cichu i bez żadnego rozgłosu stał się bardzo
popularny. Oferuje go w swoich samochodach większość producentów, nawet w niższych modelach. To
zupełnie inaczej niż Android Auto, który nadal nie jest

NETATMO WELCOME
I NOWY CZUJNIK
HOMEKIT

oficjalnie dostępny w polskim sklepie Google Play.
Czytaj dalej...

Wczoraj po miesiącach oczekiwania

kamera Netatmo Welcome dostała wsparcie dla HomeKit. Oprócz tego, że kamera
ma widoczny w HomeKit obraz, ma też
jedną niespodziankę.
Czytaj dalej...

5 POWODÓW, DLA KTÓRYCH
iPAD PRO MOŻE BYĆ TWOIM
NASTĘPNYM KOMPUTEREM
– NOWA REKLAMA APPLE

Apple wypuściło klip zatytułowany „5 powodów, dla których iPad Pro może być Twoim następnym komputerem”
(„5 reasons iPad Pro can be your next computer”). W minucie w obrazowy sposób Apple stara się przekonać, że iPad
oferuje znacznie więcej niż przeciętny komputer.
Czytaj dalej...
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AUTOMAPA DZIAŁA JUŻ
W CARPLAY

CarPlay był przez długi czas dość martwym systemem,
bo obsługiwał tylko nawigację w Apple Maps, a te są…
Nasz filmik jest chyba ciągle aktualny. Na szczęście wraz

ISPOT STARTUJE
Z IWORKSHOPS
– SZKOLENIA-PREZENTACJE
Z FOTOGRAFII, MUZYKI
I DETSIGNU

z iOS 12 to się zmieniło i aplikacje zewnętrzne mogą być
łatwiej integrowane z CarPlay.
Czytaj dalej...

Od tego weekendu, czyli 17 listopada, rusza

cykl spotkań w salonach iSpot w całej Polsce
– iWorkShops. Prezentacje, które w zasadzie
będą też szkoleniami na temat fotografii,
muzyki i designu.
Czytaj dalej...

LEGRAND PRZEJMUJE
NETATMO

Do kolejnego ważnego mariażu doszło

w świecie automatyki i Smart Home. W lipcu
włoska Grupa Nice nabyła 100% udziałów
w Polskim Fibaro Group. Teraz dojdzie do
połączenia francuskich firm Legrand oraz
Netatmo.
Czytaj dalej...
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TP-Link Deco M9 Plus
System WiFi Mesh z wbudowanym antywirusem i funkcją kontrolera urządzeń Smart Home
System Deco to najprostszy i najwydajniejszy sposób na stworzenie szybkiej i niezawodnej sieci WiFi na całej powierzchni domu lub mieszkania. Niezależnie od
metrażu i tego z ilu urządzeń korzystasz jednocześnie – system Deco zapewni Ci
wygodę i bezpieczeństwo użytkowania oraz stabilność połączenia. Dodatkowo
dzięki funkcji huba dla urządzeń smart, Deco M9 Plus pozwala na niezwykle proste
zarządzanie urządzeniami Smart Home, niezależnie od tego czy do komunikacji
wykorzystują one WiFi, Bluetooth czy Zigbee.
Zestaw Deco M9 Plus to urządzenia służące do stworzenia wydajnej sieci WiFi
w mieszkaniu, czy jednorodzinnym domu. Sprawdzi się także na naprawdę dużych
powierzchniach – nawet w wielopiętrowym domu. Wystarczą zaledwie dwa urządzenia, by zapewnić płynną transmisję danych na powierzchni ponad 400 m2.
W razie potrzeby, system można rozbudowywać o kolejne jednostki, efektyw-
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nie poszerzając zasięg i eliminując martwe strefy. Dzięki technologii TP-Link ART
(Adaptive Routing Technology), automatycznie wybierającej najlepszą ścieżkę
transmisji - gdziekolwiek się udasz - pozostaniesz w zasięgu. Twoje urządzenie
automatycznie będzie łączyło się z routerem Deco, oferującym w danej chwili najlepsze połączenie, bez przerywania transferu czy buforowania.
Deco M9 Plus pełni funkcję huba dla urządzeń Smart Home, umożliwiając kontrolę nad wszystkimi tego typu urządzeniami za pomocą łatwej w obsłudze aplikacji. Pozwala na ustalanie reguł i harmonogramów działania z wykorzystaniem
urządzeń Smart Home różnych producentów, wykorzystujących moduły Zigbee,
Bluetooth i Wi-Fi. System Deco M9 jest kompatybilny m.in. z urządzeniami smart
TP-Link, Nest, Samsung czy żarówkami Phillips Hue. Pełna lista kompatybilnych
urządzeń dostępna na stronie.
Deco M9 Plus pracuje w standardzie WiFi 802.11ac i oferuje użytkownikom trzy
pasma sieci bezprzewodowej o łącznej prędkości wynoszącej aż 2134 Mb/s wspomagane przez technologię MU-MIMO zwiększającą wydajność komunikacji
między urządzeniami. Za rozgłaszanie WiFi odpowiada 8 wbudowanych anten
w każdej jednostce Deco M9. Dodatkowo w każdej z nich znajdują się dwa gigabitowe porty Ethernet, które pozwalają w pełni wykorzystać możliwości urządzeń
przewodowych.
Dzięki Deco M9 Plus spędzanie czasu w wirtualnym świecie gier komputerowych,
czy oglądanie filmów i seriali w wymagającej jakości 4K obędzie się bez irytujących przerw na buforowanie danych. Co ważne - system świetnie radzi sobie pod
dużym obciążeniem, pozwala na jednoczesne połączenia nawet 100 urządzeń.
Dzięki zastosowanym zabezpieczeniom TP-Link HomeCareTM: wbudowanemu
antywirusowi od Trend Micro i kontroli rodzicielskiej, Deco to także najlepiej zabezpieczona domowa sieć jaką możesz sobie wyobrazić. HomeCareTM chroni przed
wirusami i złośliwym oprogramowaniem wszystkie urządzenia w domowej sieci
WiFi już na poziomie routera. Oznacza to, że ochroną objęte są również urządzenia,
których nie chroni klasyczne oprogramowanie antywirusowe, np. konsole do gier,
kamery Cloud czy urządzenia automatyki domowej. Za pomocą kontroli rodzicielskiej możliwa jest blokada dostępu do stron z niepożądaną treścią, ustawienie limitów czasowych dla poszczególnych użytkowników sieci oraz weryfikacja
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odwiedzanych stron. Dzięki funkcji QoS (Quality of Service) użytkownik może także
kontrolować przepustowość i ustawić priorytety dla poszczególnych urządzeń lub
zadań w sieci.

Użytkownicy urządzeń TP-Link cenią sobie prostotę ich użytkowania i konfiguracji.
Również obsługa Deco M9 Plus jest banalnie prosta. Wystarczy wyjąć je z opakowania i uruchomić, następnie pobrać specjalną aplikację (dostępna jest na urządzenia z systemem Android i iOS ) i postępować zgodnie z jej instrukcjami. W kilka
minut później urządzenie będzie skonfigurowane i gotowe do działania.
Więcej informacji na temat systemu Deco dostępne jest na stronie.
Produkt objęty jest 36-miesięczną gwarancją.
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MACBOOK PRO 15'' Z NOWYMI
GPU – RADEON PRO
VEGA 16 I 20 DOSTĘPNE
W KONFIGURATORZE

SPOTIFY Z APLIKACJĄ
DLA APPLE WATCH

W najbliższych dniach posiadacze Apple
Watch będący użytkownikami Spotify
zyskają dostęp do nowej dedykowanej aplikacji. Dzięki niej będzie można
wygodnie sterować usługą na różnych

Apple, przy okazji Special Event October 2018, na któ-

rym pojawiły się m.in. nowe iPady Pro i nowy Mac Mini,
opublikował informację, że wkrótce pojawią się nowe
opcje wyboru układu graficznego dla MacBooków Pro
15″. Te opcje od dzisiaj można zamawiać, a do wyboru
otrzymujemy Radeon Pro Vega 16 lub Radeon Pro Vega
20, w obu przypadkach z 4 GB pamięci HBM2.
Czytaj dalej...

urządzeniach. Wciąż jednak aplikacja
będzie ograniczona względem możliwości Apple Music.
Czytaj dalej...

NOWE PASKI DO
APPLE WATCH OD
APPLE I NIKE

Przed świętami trafiają do sprzedaży cztery
nowe warianty kolorystyczne pasków dla
Apple Watch. Jeden z nich bezpośrednio od
Apple, trzy od Nike. Nowe paski Nike kolorystycznie pasują do dedykowanych tarcz
w zegarkach Nike+, natomiast pasek od
Apple jest z serii (PRODUCT)RED.
Czytaj dalej...
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WYPŁATY
Z BANKOMATÓW ZA
POMOCĄ APPLE PAY
JUŻ DZIAŁAJĄ

Została zlikwidowana kolejna potrzeba
posiadania przy sobie plastikowej karty
płatniczej. Jak możemy przeczytać na
stronie Cashless, są już możliwe wypłaty
z bankomatów za pomocą Apple Pay.
Czytaj dalej...

GŁOŚNIKI BANG & OLUFSEN
Z AKTUALIZACJĄ DO AIRPLAY 2

Bang & Olufsen rozpoczął aktualizację swoich głośników
do AirPlay 2. W sumie wsparcie dla nowego standardu
Apple otrzyma 10 urządzeń dostępnych na rynku oraz
głośniki, które na nim debiutują. AirPlay 2 staje się coraz
szerzej dostępny, choć jego adaptacja postępuje powoli.
Czytaj dalej...

PIERŚCIONEK ZAPROJEKTOWANY
PRZEZ JONY’EGO IVE’A TRAFI NA
AUKCJĘ

To, jaki wpływ ma Sir Jony Ive na wygląd nowych produktów Apple,
pozostaje pewną zagadką, czasami można zastanawiać się, czy nie stanął trochę z boku tego, co dzieje się w firmie. Jego najnowszy produkt
z elektroniką ma niewiele wspólnego, ale jest za to powiązany z Apple
za sprawą wsparcia dla fundacji RED. Najnowszy projekt Ive’a to pierścionek wykonany w całości z diamentu.
Czytaj dalej...
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PODRÓBKI APPLE
AIRPODS TO
NAJLEPSZY DOWÓD
NA INNOWACJE APPLE

Wielokrotnie podnoszone są głosy, że Apple

przestaje być innowacyjne. Szybki rzut oka na
rynek pokazuje jednak, że to wciąż ta firma
wyznacza pewne standardy, trendy, a inni
często we wręcz ordynarny sposób ją kopiują.
Najlepszym przykładem są słuchawki Apple
AirPods, które w ciągu tygodnia doczekały
się dwóch rywali, którzy nawet nie ukrywają
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DISNEY+ Z LOGO
I ZAPOWIEDZIĄ SERIALU
POPRZEDZAJĄCEGO HISTORIĘ
Z ROGUE ONE

Disney bardzo powoli odsłania karty swojego nowego
serwisu streamingowego. Nie Disney play, a Disney+
finalnie będzie nazywać się nowy serwis. W oficjalnym

komunikacie po zamknięciu fiskalnego roku 2018 zobaczyliśmy też logo serwisu, a także zapowiedź kolejnych
produkcji i co ciekawe, landing page w języku polskim.
Czytaj dalej...

nawiązań do sprzętu Apple.
Czytaj dalej...

GIGASKY
Z OFERTĄ ESIM
DLA IPHONE’ÓW

Oferta operatorów globalnych
wspierających eSIM w iPhone
XS, XS Max i XR powiększa się.
Oprócz TruPhone możemy

teraz także korzystać z GigaSky.
Warto porównać obie oferty ze
względu na ceny i zasięgi.
Czytaj dalej...
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PORÓWNANIE NOWEGO MACBOOKA
AIR, NOWEGO MACA MINI I INNYCH
W GEEKBENCHU

Byłem ciekawy, jak obecne modele z oferty Apple porównują się między sobą
w Geekbenchu, tym bardziej, że nowy Mac Mini trochę w tej kwestii namiesza. Na
liście wyników Geekbencha znajdziecie modele starsze od obecnych, które mają
wyższą wydajność, ale ich nie zamieszczałem poniżej, bo teoretycznie nie są już
dostępne. Na wstępie od razu podpowiem, że Geekbench mierzy pewne aspekty
wydajności komputerów, ale nie odzwierciedla tego idealnie w rzeczywistości, dlatego nie patrzcie tylko i wyłącznie na suche liczby – ważne są też aplikacje, z których korzystacie, mogą one być mniej lub bardziej zoptymalizowane oraz mnóstwo
innych rzeczy, o których dzisiaj nie będę pisał.
Czytaj dalej...

21

/ AKTUALNOŚCI /

22

AKTYWACJA ESIM
W IPHONE XS I XR
DZIĘKI TRUPHONE

Przedwczoraj pojawił się system iOS 12.1,
który przynosi wsparcie dla eSIM (Dual SIM)
w iPhone’ach XS oraz XR. Dziś zaś pojawiła
się aplikacja MyTruphone, która pozwala na
używanie tej funkcjonalności na naszych
iPhone’ach.
Czytaj dalej...

WYNIKI FINANSOWE APPLE
ZA Q3 2018 (FY Q4 2018)
– CZAS NA SERWICYZACJĘ

Apple właśnie ogłosiło wyniki finansowe za trzeci kalendarzowy kwartał 2018 roku, który dla firmy jest ostatnim
rozliczeniowym kwartałem bieżącego roku. To dane za
okres wakacyjny i tylko początek sprzedaży iPhone’ów
XS i XS Max. Wyniki spółki wartej bilion są jak zwykle
rewelacyjne i rekordowe. Przedświąteczny okres zapowiada się jeszcze lepiej. Przede wszystkim jednak Apple
świetnie idzie serwicyzacja.
Czytaj dalej...

PIERWSZY HUB
USB-C DLA IPADA
PRO ZAPREZENTOWANY

Pojawiła się zapowiedź pierwszego, ale z pewnością nie
ostatniego huba USB-C, stworzonego z myślą o nowych
iPadach Pro. Oczywiście iPad Pro 2018 może działać też
z innymi hubami, ale ten, od Hyper nieźle się komponuje
z urządzeniem. To także dalsze potwierdzenie tego, że
nowy iPad jest jeszcze bardziej komputerowy.
Czytaj dalej...
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JBL Partybox
JBL Partybox to nowa seria głośników imprezowych z Bluetooth oraz efektami świetlnymi.
Obejmuje dwa modele: JBL Partybox 200 (zasilany z sieci) oraz JBL Partybox 300 (z wbudowanym
akumulatorem). To nowy sposób na udaną zabawę!

JBL Partybox 200 oraz JBL Partybox 300 to nowe potężne głośniki imprezowe
z jakością dźwięku JBL oraz efektami świetlnymi. Pozwalają na przesyłanie sygnału
za pośrednictwem technologii Bluetooth, wejścia AUX, wejścia RCA R/L lub bezpośrednio z pamięci USB. Wyposażono je w wejście gitarowe oraz mikrofonowe
z regulacją poziomu głośności, co umożliwia zaaranżowanie domowego karaoke czy spontanicznego koncertu. Głośniki posiadają również wyjście RCA R/L.
Technologia TWS (True Wireless Stereo) pozwala bezprzewodowo połączyć ze
sobą dwa głośniki Partybox. Można je również połączyć ze sobą przewodowo.
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Głośniki serii JBL Partybox różnią się
między sobą sposobem zasilania.
JBL Partybox 200 jest zasilany z sieci.
Natomiast JBL Partybox 300 może być
zasilany z sieci, a dodatkowo wyposażono go w akumulator pozwalający na
odtwarzanie dźwięku do 18 godzin.
Nowa seria Partybox to legendarne
brzmienie JBL, które porywa i niezapomniane imprezy, które właśnie mają
szansę się rozpocząć! Wbudowane
efekty świetlne pracują w trzech trybach: Meter, Pulse i Party. Natomiast
gniazda na mikrofon i gitarę dają
dodatkowe możliwości – spontanicznego karaoke po podłączeniu mikrofonu lub niespodziewanego koncertu
po podłączeniu gitary. To kameralna
scena do zaaranżowania, gdzie tylko
się zamarzy!
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
JBL Partybox 200
Zasilanie: 12 V DC (100–240 V AC)
Wejścia: RCA L/R, gniazdo USB, gniazdo Aux-in 3,5 mm,
gniazdo na mikrofon/gitarę z regulacją głośności
Łączność bezprzewodowa: Obsługa technologii
Bluetooth
Wyjścia: RCA L/R
Funkcja TWS (True Wireless Stereo) umożliwiająca podłączenie 2 głośników dzięki technologii Bluetooth
Podbicie basów: Tak
Pasmo przenoszenia: 45 Hz — 20 kHz
Wymiary (szer. x gł. x wys. ): 310 x 320 x 690mm
Masa: 15.32 kg
Wymiary opakowania (szer. x gł. x wys.): 388 x 396 x
823mm
Masa brutto z opakowaniem: 17.75 kg
Przetworniki: 2 x 6,5" głośnik niskotonowy,
3 x 2,25" głośnik wysokotonowy
Sugerowana cena detaliczna: 1599 zł
JBL Partybox 300
Zasilanie: 12 V DC (100–240 V AC)
Wejścia: RCA L/R, gniazdo USB, gniazdo Aux-in 3,5 mm,
gniazdo na mikrofon/gitaręz regulacją głośności
Łączność bezprzewodowa: Obsługa technologii
Bluetooth
Wyjścia: RCA L/R
Funkcja TWS (True Wireless Stereo) umożliwiająca podłączenie 2 głośników dzięki technologii Bluetooth
Podbicie basów: Tak
Pasmo przenoszenia: 45 Hz — 20 kHz
Wymiary (szer. x gł. x wys. ): 310 x 320 x 690 mm
Masa: 15.84 kg
Wymiary opakowania (szer. x gł. x wys.): 388 x 396 x
823 mm
Masa brutto z opakowaniem: 18.27 kg
Przetworniki: 2 x 6,5" głośnik niskotonowy, 3 x 2,25" głośnik wysokotonowy
Rodzaj baterii: litowo-jonowa 74,88 Wh (równoważne 7,2
V 1040 mAh)
Czas ładowania baterii: 5 godz.
Czas pracy baterii: 18 godz.
Sugerowana cena detaliczna: 1999 zł
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Netflix: Poszukiwacze historii
K R Z Y S Z T O F S E B A S T I A N KO Ł AC Z

@ko lac z k r z y s z to f

Dzięki kooperacji iMagazine i Miquido dane mi było uczestniczenie w jednej z największych
konferencji poświęconych nowym technologiom na świecie.
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Źródło fot.: WebSummit

Mowa oczywiście o Web Summit, które odbyło się na początku listopada
w Lizbonie. Tomek Szykulski relacjonował dla Was to wydarzenie na bieżąco, a ja
przygotowałem dla Was wywiad na wyłączność z samym Gregiem Petersem
– Chief Product Officer Netfliksa! Jako jedyni z Polski mieliśmy okazję zapytać
Grega o pierwszą polską produkcję Netfliksa w reżyserii Agnieszki Holland, 1983
oraz o wiele innych aspektów fenomenu serwisu VOD spod znaku „N”.
Zanim jednak zaproszę do lektury zapisu samej rozmowy, pozwólcie przybliżyć
Wam nieco szczegółów, które Greg przedstawił podczas swojej prezentacji na
scenie Content Makers lizbońskiej konferencji.
CPO Netflixa zaczął od podkreślenia faktu, że od zawsze kocha kino. To doprowadziło go do obecnej pozycji w Netfliksie. Poznał ten serwis w 1997 roku, gdy świat
jeszcze o nim nie słyszał. Dołączył zaś dekadę później. Peters przeszedł następnie przez czołowe produkcje platformy, nakreślając krótko historię m.in. House of

Cards, 3%, The Rain, La Casa de Papel czy Dark. Netflix ma obecnie 137 milionów
aktywnych widzów z całego świata i liczba ta ciągle rośnie. Greg Peters podkreślił,
że na świecie znajduje się dziś około 360 milionów osób, których ojczystym językiem jest angielski, rozpoczynając wątek tzw. podróżników treści.
To pojęcie skupia w sobie większość kluczowych elementów obecnej strategii
Netfliksa, która w dużej mierze oscyluje wokół poszukiwania interesujących historii
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i miejsc oraz przedstawiania ich widzom w formie oryginalnych produkcji. To trochę taka nieustanna podróż z kamerą. „To ciekawi dziś widza. On chce poznawać
historie z każdego kontynentu i miejsca na nim” – podkreślił Peters, podpierając
to przykładem brazylijskiego serialu 3%, którego 50% widzów pochodzi obecnie
z Australii, Francji, Włoch, Korei czy Turcji. Lokalna produkcja zyskała bardzo szybko
międzynarodową sławę – jak zresztą wiele innych spod znaku Netfliksa.
Z tego względu dla platformy tak ważna jest dostępność językowa. House of
Cards w 2013 roku był przetłumaczony na dziewięć języków. Dziś dostępny jest
w 26 językach (napisy) i 10 (audio). „Dla dzieci napisy nie są atrakcyjnie, więc produkcje kierowane do nich mają przygotowywany dubbing w 26 różnych językach!” – dodał Peters. Dystrybucja oryginalnych seriali Netfliksa obejmuje dziś
190 krajów na całym świecie. Rola technologii jest szalenie istotna dla marki.
Obecnie platforma wspiera ponad 1700 różnych typów urządzeń, a w ostatnim
miesiącu uruchomiono ją na prawie 518 milionach pojedynczych urządzeń na
całym świecie. Temat technologii Greg poszerza w wywiadzie.

W ostatnim miesiącu Netfliksa uruchomiono na blisko 518 milionach
unikatowych urządzeń na całym świecie.
Na koniec swojego wystąpienia CPO Netflixa zaprezentował (po raz pierwszy
publicznie) dwie produkcje, które premierę mają w listopadzie. Pierwszą i najważniejszą z punktu widzenia Petersa jest pierwsza polska oryginalna produkcja serialowa pt. 1983, której specjalnie przygotowany, dość długi zwiastun wyświetlono po
zakończeniu przemówienia. Oprócz 1983 zaprezentowano także zwiastuny hiszpańskiej Almy, norweskiego Ragnarok oraz niemieckiego Dogs of Berlin.
Pozostaje mi gorąco zaprosić Was do lektury mojej rozmowy z Gregiem Petersem.

Rozmowa z Gregiem Petersem – Netflix Chief Product Officer
Krzysztof Kołacz: Jak do tego doszło, że zdecydowaliście nie prezentować
tego samego contentu na całym świecie i postawiliście na lokalne produkcje? Dlaczego nikt nie zrobił tego przed Netfliksem?
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Greg Peters: Postawiliśmy na odkrywanie różnych zakątków świata i lokalne produkcje, jak np. brazylijski 3%, który okazał się spektakularnym sukcesem, ale nie
tylko w Brazylii – globalnie. Fenomen sukcesu lokalnych produkcji pokazał nam, że
skalowalność sukcesu contentu Netfliksa jest globalna. Stąd nieustannie dążymy
do tego, aby nasz katalog był dostępny w jak największej liczbie krajów (z napisami
czy dubbingiem).
K.K.: Co składa się na sukces takich produkcji?
G.P.: Są dwie składowe. Pierwszą jest dostępność językowa. Drugą – nasze algorytmy sugerowania widzom potencjalnie atrakcyjnych dla nich produkcji. To sztuka
zachęcić widza, który nigdy nie widział włoskiego serialu, aby sięgnął po lokalną
produkcję. Możemy to zrobić, wiedząc np., że ten widz lubi produkcje kryminalne
i na podstawie wielu innych kryteriów. To niezwykłe.
K.K.: Inspirujesz wszystkich, mówiąc o pojęciu podróżników treści. Co było pierwszą myślą, zaczynem, który skłonił Netflix do pójścia w tym kierunku i inwestycji
w lokalne produkcje – znajdowania niezwykłych miejsc, ludzi i ich historii?
G.P.: Przede wszystkim wierzymy, że nikt na świecie nie może mieć monopolu na
świetne historie i content. Storytelling jest dla wszystkich. Nie możemy ograniczać się
jedynie do Hollywood. Oczywiście, tam jest najlepszy
sprzęt czy inne uwarunkowania, ale to nie wszystko.

Dystrybucja oryginalnych seriali
Netfliksa obejmuje dziś 190
krajów na całym świecie.

Hollywood nie może być jedynym miejscem, w którym widz ma szukać i może odkrywać ciekawe historie.
Struktura produkcyjna nie może ograniczać możliwości odkrywania tak ciekawych miejsc, jak Brazylia czy
Polska, i tworzenia opowieści o nich!

K.K.: Porozmawiajmy trochę o technologii. Jest ona niezwykle ważna, jak mniemam, dla Netfliksa. Jaka platforma lub urządzenie jest obecnie najpopularniejszym sposobem konsumpcji treści, które oferuje w swoim katalogu Netflix?
G.P.: Nasi widzowie chętnie oglądają Netfliksa na telewizorach i przystawkach
takich jak Apple TV. Jeśli jednak spojrzymy na sprawę w ujęciu globalnym, to do
tej dominującej grupy należy zdecydowanie dodać jeszcze widzów korzystających
z usługi na urządzeniach mobilnych. Tych urządzeń jest bardzo dużo i dlatego tak
ważne jest, aby oferować użytkownikom jak najlepsze doświadczenie korzystania
z naszej platformy bez względu na to, za pomocą jakiego urządzenia to robią.
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K.K.: Mógłbyś przybliżyć nam w skrócie, jak wygląda strona developmentu
aplikacji mobilnych Netfliksa? Ilu developerów pracuje nad każdą z ich wersji?
P.G.: Jasne! Zespół projektowy liczy obecnie ponad dwa tysiące zatrudnionych
osób. Są oczywiście rozbici na mniejsze, niezależne zespoły, odpowiedzialne za
konkretne aspekty developmentu. To naprawdę duże przedsięwzięcie, biorąc pod
uwagę skalę użytkowników.
K.K.: Jak bardzo ważna jest dziś sama jakość (ta techniczna i filmowa)
samych produkcji?
G.P.: Cóż, dobra opowieść broni się sama. To częsty błąd twórców, że windują
jakość do niebotyczne wysokich poziomów, zapominając, że widz głównie liczy
na to, że pozna ciekawą historię. I w drugą stronę: aby móc ją poznać w pełni,
potrzeba zgrania kilku elementów. Jakość jest ich wspólnym mianownikiem.
K.K.: Obecnie Stories, które zapoczątkował Snapchat, a upowszechnił
Instagram, jest niesamowicie popularną formą ekspresji dla ludzi. Netflix
zaimplementował coś w rodzaju Stories w swojej aplikacji, wzmacniając tym

Źródło fot.: WebSummit
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samym marketing poszczególnych produkcji. Czy w Waszej ocenie te krótkie
zwiastuny, podane w formie przypominającej Stories, można uznać za sukces?
P.G.: Cały czas kontynuujemy eksperymentowanie z formą storytellingu. To dla
nas szalenie ważne. Trudno ocenić jednoznacznie wpływ tego konkretnego elementu, ale z całą pewnością pozwala on zajrzeć widzom do wnętrza czekającej
na nich przygody.
K.K.: Jak ważne jest dla Was to, w jaki sposób zmienia się wasz widz? Skąd
pochodzi?
P.G.: Netflix stara się nie patrzeć na to, skąd pochodzą jego użytkownicy, jakiej
są nacji, narodowości. Każda z tych osób ma jedno pragnienie – obejrzeć dobry
show. Uważam, że to jest najważniejszy cel dla nas, aby to pragnienie przetransferować na rynek lokalny, zaciekawić widza, ale także dać mu dostęp i możliwość
odkrycia piękna produkcji z całego świata. Oczywiście, dane takie jak wiek czy
płeć mają znaczenie i pomagają to piękno odkrywać, ale metryki nie są dla nas
celem. Celem jest dostarczanie dobrego show.

Przede wszystkim wierzymy, że nikt na świecie nie może mieć
monopolu na świetne historie i content. Storytelling jest dla wszystkich.
K.K.: A jaka jest metoda na stworzenie tego dobrego show?
P.G.: Wiesz, dobry storytelling to przede wszystkim sztuka znajdywania nietuzinkowych historii, ludzi i miejsc oraz umiejętność ich przekazania za pomocą obrazu
filmowego.
K.K.: Pozwól, że jeśli już o tym mowa, to nawiążę do 1983 – pierwszej oryginalnej produkcji serialowej Netfliksa zrealizowanej w moim kraju, w Polsce.
Prezentowałeś ją publicznie podczas wystąpienia na scenie WebSummit.
Powiedz, skąd wziął się pomysł na tak nietuzinkowy twist w scenariuszu?
Serial pozornie opowiada o przeszłości, ale nie tej, którą znamy z historii,
ale dzieje się w teraźniejszości, która mogłaby się wydarzyć.
P.G.: Zespół pracujący nad produkcją rozmawiał z naprawdę wieloma osobami
o tym, jak wyglądała Wasza wspaniała historia. Postanowiliśmy podejść do
sprawy nieco inaczej, aby dać temu wszystkiemu świeże spojrzenie. Zadać pyta-
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nie: „Co by było, gdyby?”. Agnieszka Holland jest znakomitą reżyserką, która
sprawiła, że ta produkcja jest naprawdę wyjątkowa. Podobnie jak spora liczba
lokalnych twórców, którzy poświęcili wiele godzin na burze mózgów, pracując
nad kształtem 1983.
K.K.: Na koniec zapytam o marketing, który jest w mojej ocenie świetny.
Moją ulubioną serialową produkcją Netfliksa jest BoJack Horesman.
Pamiętam tegoroczną kampanię promocyjną najnowszego sezonu, która
na terenie Polski była przeprowadzona z dużym rozmachem. BoJack miał
nawet swoją podobiznę w tzw. Krakowskiej Alei Sław! Co jest najważniejszą
wartością dla Waszego teamu?
P.G.: Kreatywność. To ona sprawia, że wieści o nowych, interesujących produkcjach docierają do jak największej liczby osób na całym świecie. Musimy na nowo
definiować reklamę i środki, za pomocą których się ona wyraża.
K.K.: Dziękuję za wiele inspiracji i Pana czas.
P.G.: Również dziękuję i życzę dobrego seansu 1983.
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Apple w Tajlandii
T O M A S Z P LU S Z C Z Y K

@Tomas zPlu s zc z y k

Ponad pięć lat mieszkania w Tajlandii nauczyło mnie, że Tajowie lubią Apple, a Apple lubi Tajów.
Azjatyckich odpowiedników iSpotów jest mnóstwo. Do tego dochodzą autoryzowane serwisy
Apple – te czasem są częścią sklepu, ale często stanowią osobny oddział.
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Oczywiście są też liczne nieautoryzowane punkty napraw, wyspecjalizowane
tylko w tej firmie. Futerały i szyby na iPhone’y są sprzedawane absolutnie na
każdym kroku, w cenach zaczynających się od równowartości pięciu złotych za
silikonowe etui (aczkolwiek akurat to dotyczy także pozostałych firm).
Regularnie jestem pytany, czy w Tajlandii opłaca się kupować elektronikę użytkową. Jeśli chodzi o marki bardzo dobrze znane na całym świecie, to na ogół
ceny są podobne jak w Polsce – wychodzi może trochę taniej, ale nieznacznie.
W przypadku sprzętu fotograficznego oraz oferty Apple jest jednak inaczej
– wówczas zakupy w Tajlandii potrafią być wyraźnie tańsze. Co za tym idzie,
różnica cenowa między Apple a konkurencyjnymi firmami jest dla Tajów mniejsza niż dla Polaków.

Koszt azjatyckich jabłek
Kilka lat temu Macbook Pro kosztujący w Polsce prawie 12 000 złotych,
w Tajlandii był za 8600 złotych. To były piękne czasy, niestety od tamtej pory
kurs waluty mocno się zmienił. Teraz model MBP kosztujący w Polsce 11 999 złotych w Tajlandii wychodzi już tylko 2000 złotych taniej. Wciąż jest nieźle, ale
nijak się to ma do sytuacji sprzed kilku lat. W tej chwili to już oszczędność głównie na VAT – ten wynosi w Tajlandii 7%.
Bardziej opłaca się robić zakupy Apple w Hongkongu – tam ten sam laptop wyjdzie niecałe 9200 złotych. Singapur też ma dobre ceny (niecałe 9600 złotych).
W rzeczywistości dochodzi jeszcze możliwość odzyskaniu VAT-u w niektórych
przypadkach, ale on jest niewielki nie tylko w Tajlandii, ale ogólnie w Azji.
Takie różnice cenowe dotyczą nie tylko laptopów, ale niemal wszystkiego, co
Apple ma w swojej ofercie. Każdy ze wspomnianych krajów poza resellerami
ma też stacjonarne Apple Store, aczkolwiek ten w Tajlandii dopiero co otwarto.

Otwarcie pierwszego Apple Store w Tajlandii
Internetowy sklep Apple istniał w Tajlandii od lat, na jego stacjonarną wersję przyszło nam jednak czekać aż do zeszłego miesiąca. Dopiero 10 listopada
2018 roku otwarto pierwszy tajski Apple Store. Nieoficjalnie wiadomo, że w najbliższych miesiącach będzie kolejny, być może już w pierwszym kwartale
2019 roku.
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Pierwszy Apple Store znalazł się przy dopiero co powstałym Iconsiam. Siam
to nie tylko dawna nazwa Tajlandii, ale obecnie także m.in. sieć galerii handlowych. Jeśli masz na zbyciu kilka baniek i chcesz je wydać w jedno popołudnie, to w Siam Paragon zrobisz to bez żadnego problemu. Nie ma znaczenia,
czy zapragniesz nowego Rolls Royce’a, McLarena, biżuterię i ubrania najbardziej ekskluzywnych marek, absurdalnie drogi zegarek czy coś jeszcze innego
– w Siam znajdziesz to wszystko (oryginalne, co w azjatyckich sklepach wcale
nie jest oczywistością). Nawet jeśli nie w ogromnym Siam Paragon, to w sąsiadującym z nim Siam Center lub Siam Discovery. Ewentualnie możesz się udać
do będącego obok Central World – to jeszcze większe centrum handlowe.
Jednak muszę przyznać, że to właśnie Siam Paragon jest „najbogatsze”. Jest to
też miejsce przewijające się w poradnikach turystycznych jako must see, co jest
dość nietypowe – w końcu mowa o galerii handlowej.
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Iconsiam, którego częścią jest tajski Apple Store, znajduje się jednak w innej
części Bangkoku, tuż przy rzece. Obecnie można się tam dostać samochodem
lub łodziami, które w Bangkoku w godzinach szczytu są jednym z najszybszych środków komunikacji. Na szczęście tuż przy Iconsiam jest budowana
stacja BTS, czyli nadziemnego metra (sky train) – to z pewnością wpłynie bardzo pozytywnie na liczbę odwiedzających. Mimo chwilowego braku tej formy
dojazdu Iconsiam w dniu otwarcia było oblegane tak bardzo, że przemieszczanie się pomiędzy sklepami stanowiło nie lada wyzwanie. Sam Apple Store też
był przepełniony, do tego stopnia, że jedyne zdjęcie zrobiłem mu z zewnątrz.
Zanim dotarłem do środka, tłum ludzi już wszystko zasłaniał. Ewidentnie nie
byli to tylko oglądacze – pracownicy co chwilę przynosili i konfigurowali sprzęt
nowym nabywcom.
Gdy w Tajlandii kupuje się nowego iPhone’a, to pracownik wyciąga go
z pudełka, zakłada wybrane szkło hartowane i robi wstępną konfigurację.
Zazwyczaj odbywa się to w tajskim stylu, czyli tak powoli, że osoba, która nigdy
tutaj nie była, nie będzie sobie w stanie wyobrazić, jak to w ogóle możliwe, by
robić coś aż tak wolno. Nie będę podawał przykładowych czasów, bo i tak nikt
by w nie uwierzył. Pracownik przeprowadza też wstępną konfigurację nowego
urządzenia, podczas której ustawiany jest ekranowy przycisk Home. Legenda
głosi, że zaczęto to robić po wyjściu iPhone 4 (w którym przycisk był wadliwy,
przez co z biegiem czasu przestawał działać). Wszyscy się na tyle przyzwyczaili,
że tak już zostało – mało kto zamierza z tego ekranowego przycisku rezygnować. Także obserwując ludzi w metrze, można zobaczyć, jak non stop przesuwają go w inne miejsce ekranu. Bezsensowności tego rozwiązania zdaje się nikt
nie zauważać.

Zanim dotarłem do środka, tłum ludzi już wszystko zasłaniał. Ewidentnie
nie byli to tylko oglądacze – pracownicy co chwilę przynosili
i konfigurowali sprzęt nowym nabywcom.

Ze sklepu można wyjść na ogromny taras – wielokrotnie większy od samej
powierzchni sklepowej. Poza licznymi ławkami jest tam sporo roślinności,
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a przez wielką szklaną ścianę widać całe wnętrze Apple Store, wszystko więc
współgra z designem, do którego zostaliśmy przyzwyczajeni.
W tej chwili trudno powiedzieć, jak będzie pozycjonowane Iconsiam – do tej
pory nie wszystkie piętra zostały oddane do użytku. Podejrzewam jednak, że
nie ma planów przyćmienia Siam Paragon. Jak będzie faktycznie, zobaczymy
w przyszłości, tym bardziej że sama galeria handlowa stanowi jedynie część
większego kompleksu.

Tajowie uwielbiają galerie handlowe, ale dlaczego?
To, że Apple Store powstanie w galerii handlowej, było oczywiste dla każdego,
kto chociaż trochę zna Tajlandię. Tajowie kochają galerie handlowe. Ma to swoje
mocne podstawy i myślę, że nawet jeśli ktoś nie znosi ich w Europie, to prawdopodobnie pokochałby w Tajlandii i dobrze byłoby wytłumaczyć, skąd się to bierze.
Po pierwsze, przez większość roku panują tutaj upały. W Bangkoku za dnia
temperatura odczuwalna wynosi powyżej 31°C podczas najzimniejszej pory
roku. Latem nikogo nie dziwi ok. 39°C, a gdy robi się naprawdę gorąco, to może
być jeszcze znacznie więcej – na szczęście to rzadkość. Z pewnością bardziej
komfortowo jest wejść do klimatyzowanego budynku, w którym jest niemal
wszystko, niż co chwilę wychodzić na zewnątrz, by po chwili znowu musieć
wejść do znacznie chłodniejszego pomieszczenia. Podejrzewam, że jest to też
korzystniejsze dla zdrowia niż ciągłe zmiany temperatury o 20°C.
Po drugie, zamiast zimy występuje tutaj pora deszczowa, podczas której opady
potrafią być naprawdę mocne. Gdyby takie pojawiły się w Polsce, to nie zdziwiłbym się, jakby ogłoszono kataklizm. Nikt nie chce w tym czasie chodzić ulicami zalanego miasta. Nie jest to tak uciążliwe, jak mogłoby się wydawać, bo
w Bangkoku opady trwają zazwyczaj do godziny dziennie, a ze względu na
wysokie temperatury bardzo szybko nie ma po nich śladu. Gdy jednak trafi się
właśnie na tę godzinę, to lepiej się schować pod zadaszeniem. Na szczęście pora
deszczowa w Bangkoku jest krótka, bo najgorszy okres trwa ok. dwóch miesięcy; na południu kraju trwa dłużej.
Między innymi z powyższych powodów klientów w galeriach handlowych
nigdy nie brakuje i rozwinęły się one tak, że niezbyt przypominają te polskie.
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Przede wszystkim ogromną część takich budynków stanowią miejsca, w których
można coś zjeść. Nie są to tylko fast foody oraz kawiarnie, ale też food courty
z ogromnym wyborem kuchni z całego świata oraz dobre restauracje. A że
w Tajlandii ceny posiłków są dość niskie, to jedzenie poza domem jest normą.

Nadchodzi kolejny Apple Store
Byłem bardzo zaskoczony, że Apple zdecydowało się wybrać Iconsiam na miejsce budowy pierwszego Apple Store. Spodziewałem się, lokalizacji znacznie
bliższej jednej z najważniejszych ulic Bangkoku – Sukhumvit. Co prawda ta
droga ma blisko 500 km długości i wychodzi daleko poza Bangkok, ale wokół jej
kilkukilometrowego fragmentu jest sporo ciekawych miejsc, dobrze połączonych z innymi częściami miasta i to raczej tam każdy chce być.
Na szczęście wszystko wskazuje na to, że drugi Apple Store powstanie właśnie
przy Sukhumvit, tuż przy pozostałych Siam, a dokładniej przy samym Central
World. Będzie to podziemny sklep, podobnie jak ten w Szanghaju. Jak znam
Tajlandię, to będzie połączony podziemnym przejściem z centrum handlowym.
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HomePod – czyli spraw sobie głośnik na
święta i bądź produktywny głosowo?
MICHAŁ ŚLIWIŃSKI

@MSli w insk i

Zbliża się Boże Narodzenie i każdy fan marki Apple sporządza już pewnie dla Świętego Mikołaja
listę gadżetów, o których marzy.
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Co ciekawe, w tym roku sprzęt od Apple’a, który najbardziej pozytywnie mnie
zaskoczył, to nic innego jak średniointeligentny głośnik o nazwie HomePod
i chciałbym polecić go także Tobie. I to nie tylko do słuchania muzyki.
Wprawdzie nie można go jeszcze oficjalnie kupić w Polsce, ale można to zrobić
„nieoficjalnie” lub sprowadzić z Niemiec bądź Wielkiej Brytanii. Mnie udało się
nabyć głośnik w lutym tego roku właśnie podczas wizyty na Wyspach.

Dlaczego zdecydowałem się na HomePoda?
Nie jestem audiofilem. Rzadko słucham muzyki. Nie miałem abonamentu ani
w Spotify, ani w Apple Music. Jak może wiesz, jeśli czegoś słucham, to podcastów
i audiobooków… Czemu więc HomePod?

Kuszony przez nową muzykę i asystentkę
Moje córki chętnie słuchają muzyki, a najstarsza coraz częściej mówi o nowych
hitach, które poznała w szkole. Ku jej zgorszeniu moja biblioteka iTunes jest dosyć
stara i pełna hitów z moich czasów.
Dlatego już od dawna myślałem poważnie o tym, aby dołączyć do grona osób słuchających muzyki na żądanie.
Ponadto już od dawna fascynowały mnie inteligentne głośniki, takie jak Amazon Echo
czy Google Home, tak chwalone przez użytkowników z USA. Mówienie do głośnika
i załatwianie spraw bez użycia rąk – wizja przyszłości staje się rzeczywistością!

Zaczęło się od muzyki w kuchni
Wprawdzie wiedziałem, że Siri jest, jaka jest (i nie rozumie polskiego), ale skoro i tak
mam wszystko w ekosystemie Apple i trochę nie ufam politykom prywatności Amazona
i Google, to zdecydowałem się na zakup HomePoda i abonament Apple Music.
Kiedy postawiliśmy głośnik w kuchni, dzieci były zachwycone. Zaczęły wołać po
swoje ulubione hity i choć Siri nie zawsze do końca łapała, o co nam chodzi, to jednak z czasem nauczyliśmy się skutecznie wydawać jej polecenia.
Mieliśmy frajdę, przekrzykując się, kto chce jaką piosenkę. Nagle cała rodzina
robiła za DJ-ów.
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Z czasem przyszły kolejne komendy
Kiedy już przećwiczyliśmy, jak działa Siri, zaczęły się pytania o pogodę, o to, ile
osób mieszka w Moskwie, jaka jest stolica Hiszpanii itd.
Okazało się, że Siri to również dobra nauczycielka angielskiego. Dziewczynki próbują pytać, a ona… próbuje odpowiadać. To zmusza do starania się, aby mówić
jak najwyraźniej, aby ćwiczyć akcent. Czasami dochodziło do zabawnych pytań
i odpowiedzi, co tylko jeszcze bardziej wzbudzało entuzjazm.

Zacząłem używać Siri częściej, także na iPhonie!
Przyzwyczajenie do zadawania pytań do głośnika przełożyło się na robienie tego
samego na telefonie. Pamiętam, że gdy lata temu kupiłem iPhone’a 4S właśnie po
to, aby korzystać z Siri, byłem bardzo rozczarowany. Teraz, mając HomePod na co
dzień, przekonałem się do gadania także do telefonu.
Z czasem nauczyłem się coraz większej liczby komend i coraz częściej po prostu
mówić do telefonu, zamiast smyrgać palcem po ekranie.

iOS 12 i Siri Shortcuts zaczęły robić robotę
Kiedy pojawił się iOS 12 i Siri Shortcuts, zacząłem regularnie definiować różne
skróty. Dziś, gdy tylko zaobserwuję, że często smyrgam telefonie w jakimś celu,
natychmiast tworzę na podstawie tego skrót.
Mój najnowszy pomysł to pytanie Siri: „Where is my wife?” (czyli: Gdzie jest moja
żona?) – na ten sygnał Siri odpala aplikację Find my iPhone i pokazuje mi, gdzie
obecnie znajduje się iPhone mojej małżonki.
Dodatkowo iOS 12 zawiera aktualizację do HomePod – w końcu można używać
kilku timerów naraz, co jest bardzo przydatne w kuchni. Timer to jedna z pierwszych funkcji, do której używania moja rodzinka przyzwyczaiła się prawie od razu.

A gdy pojawił się HomeKit...
Ostatnio w audycji „The Podcast” opowiadałem o tym, jak stopniowo dorzucam
urządzenia HomeKit w domu. Zacząłem od wymiany włączników świateł na te
kompatybilne z systemem Apple’a od firmy Koogeek.
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Moje córki od razu podchwyciły temat. Pewnego wieczora najstarsza wchodzi do
kuchni, spokojnie wyciąga zeszyt do pracy domowej, siada przy stole i krzyczy:
„Hey Siri, turn on kitchen table!” (Siri, włącz stół kuchenny) i voilà – światło przy
stole się włączyło!

No i wracamy do muzyki z całego świata
Na koniec chciałbym podkreślić, jak fajnie mieć do dyspozycji muzykę z całego
świata na HomePod! Kiedy chcesz posłuchać wybranego kawałka, będąc
w kuchni, wołasz do Siri, a ona go włącza, tak po prostu.
Gdy w nostalgicznym nastroju chcę posłuchać starszych przebojów R.E.M.,
Madonny czy Michaela Jacksona, to po prostu krzyczę: „Hey Siri, play the best
hits by…”, a ona serwuje mi hiciory danego artysty. Nawet nie muszę się wysilać
z nazwami utworów. Istna magia.

Polecam HomePod pod choinkę dla całej rodziny!
Według mnie to naprawdę praktyczny sprzęt z dobrej jakości dźwiękiem. Siri
wprawdzie nie jest dostępna po polsku, ale dzięki temu można uczyć się angielskiego. Co więcej, zachęca do wykorzystywania komend głosowych dużo częściej
niż wcześniej… No i integruje całą rodzinę przy stole kuchennym.
„Hey Siri, Merry Christmas!”
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WOJTEK PIETRUSIEWICZ

IPHONE XS I XS MAX
Jeśli szukacie nowego aparatu fotograficznego na święta – bo to największa nowość
w iPhone’ach XS – i nie przeszkadza Wam
wygórowana cena, to nowe iPhone’y mogą
być dla Was. Osobiście polecam Wam
oczywiście mniejszy model, bo ma większy ekran niż 5,5-calowe iPhone’y z serii
Plus, a jest od nich znacznie mniejszy. Dla
wymagających maksymalnych gabarytów
wszystkiego pozostaje XS Max.

Cena: od 4979 PLN

IPHONE XR
Większy od XS, mniejszy od XS Max – nowy XR z ekranem LCD jest „tanią” alternatywą dla jednych z najdroższych OLED-owych smartfonów na świecie. Płacimy
mniej i otrzymujemy… jeden aparat zamiast dwóch,
niższą rozdzielczość ekranu, brak 3D Touch oraz grubsze
ramki wokół ekranu. Są też wisienki na torcie – dostajemy większą baterię, co owocuje dłuższym czasem
pracy na jednym ładowaniu oraz możliwość wyboru
jednego z sześciu kolorów. Polecam czerwony.

Cena: od 3729 PLN
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IPHONE 7, 7 PLUS, 8 I 8 PLUS
W ofercie nadal pozostały stare modele iPhone’ów, ale biorąc
pod uwagę ich przestarzały design, krótki czas pracy na baterii oraz brak Face ID, gorąco polecam poszukanie iPhone’a X
– plotka mówi, że nadal można je znaleźć zapakowane w folię.
Jeśli jednak to się nie uda lub powyższe cechy Wam nie przeszkadzają, to przynajmniej otrzymacie bezpieczny i wydajny
system operacyjny, bo po ostatnich optymalizacjach iOS
12 chodzi płynnie na obu tych modelach.

Ceny iPhone’a 7: od 2229 PLN
Ceny iPhone’a 8: od 2979 PLN

SKÓRZANE LUB SILIKONOWE ETUI
Tak, są drogie, ale ich jakość wykonania jest bez zarzutu,
a dopasowanie niemalże wzorowe.

Cena: od 199 PLN

AIRPODS
Drogie i małe, ale warte swojej ceny. AirPods to prawdopodobnie jeden z niewielu produktów Apple, który demonstruje
ich innowacyjność. Siedzą wygodnie w uchu, ale nie w jego
kanale, nie wypadają nawet podczas pogo, parują się automatycznie ze wszystkim w naszym iCloudzie i co najważniejsze,
mieszczą się w tej kieszonce jeansów, która rzekomo służy do
noszenia ochrony przeciwko bakteriom i wirusom.

Cena: 799 PLN
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SKÓRZANE ETUI FOLIO
Jeśli z jakiejś niewyjaśnionej przyczyny chcecie
spróbować uczynić z iPhone’a portfel, to etui
folio Wam w tym pomoże, za kwotę przewyższającą ceny niektórych smartfonów. W odróżnieniu od tych ostatnich, jakościowo nie można
mu niczego zarzucić.

Cena: od 479 PLN

APPLE WATCH SERIES 4
To pierwsza duża ewolucja pierwszej generacji Apple Watcha i to
moment, w którym warto się na
niego skusić. Liczy nasze kalorie,
zachęca do ruchu, automatycznie
odblokowuje Maca, umożliwia
płacenie nadgarstkiem w sklepie, a piękny nowy ekran jedynie
bardziej zachęca do obcowania
z nim. Nie powinniście się zawieść
aluminiową kopertą, a jeśli tak
się stanie, to gratuluję – jesteście
bardziej wymagający ode mnie.

Cena: od 1899 PLN
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IPAD PRO
Dostępny w dwóch rozmiarach – 11” lub
12,9” – może albo zastąpić nam laptopa,
umożliwić korzystanie z komputera w całkowicie innych warunkach lub stanowić
płótno do szkicowania i rysowania. To też
pierwszy nowy design od wielu lat, gdzie
ekran w końcu symetrycznie wypełnia
ramkę urządzenia, dając nam niezwykle
atrakcyjne okno na świat internetu. Prawie
zapomniałbym – jest szybszy od większości
Maców, które Apple ma w swojej ofercie.

Cena: od 3799 PLN

APPLE PENCIL (2. GENERACJI)

SMART KEYBOARD FOLIO

Jest tym, czym Pencil pierwszej generacji

Droga i nietypowa, przyczepia się auto-

powinien być. Przyczepia się magnetycznie

magicznie do iPada za pomocą magne-

do boku iPada, gdzie się przy okazji ładuje za

sów i służy nie tylko do pisania pod

pomocą indukcji. Ma jeden płaski bok i jest

dwoma różnymi kątami, ale również go

matowy dla większej wygody użytkowa-

chroni przez stłuczeniami. Oczywiście

nia. Niestety, już nie można go używać jako

pod warunkiem, że nie uciekniecie

drążko-uchwytu do iPada – jeśli odbieracie

z krzykiem przerażenia na widok jej

kogoś z lotniska, to sugeruję wykorzystanie

ceny.

kartki papieru z wydrukowanym imieniem

Cena: od 848 PLN

i nazwiskiem.

Cena: od 599 PLN
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ZASILACZ USB-C O MOCY 30 W
Ten zasilacz, dodawany do MacBooków, zapewni iPadom
(oraz iPhone’om) szybsze ładowanie. Model 30 W jest optymalny pod tym względem, a wysoką cenę rekompensuje
wysoka jakość. Kabel do zasilacza należy dobrać zależnie od
potrzeb.

Cena: 229 PLN

ETUI SMART FOLIO
Jeśli szukacie tylko czegoś do ochrony ekranu i pleców
nowych iPadów Pro, to magnetycznie przylegające Smart
Folio jest jedną z lepszych (i droższych) opcji. Niestety, jest
wizualnie zupełnym przeciwieństwem nowych iPadów
– nudne. Warto zaopatrzyć się w stylowe naklejki, aby dodać
temu etui trochę charakteru.

Cena: od 399 PLN

PRZEWÓD USB-C DO ŁADOWANIA
Do nowego zasilacza będziecie potrzebowali
odpowiedniego kabla. Występuje w wersjach
1- i 2-metrowej. Idealny do nowych iPadów Pro
oraz MacBooków.

Cena: 99 PLN

51

/ PORADNIKI ZAKUPOWE / Apple

MAC MINI
Nowy Mac Mini to ogromna poprawa względem
poprzednika, ale po czterech latach każda zmiana na
współczesne podzespoły taka będzie. To obecnie najciekawszy Mac w ofercie Apple i pomimo że nadal mu
sporo brakuje do ideału oraz że w żaden sposób nie
potwierdza innowacyjności firmy, to warto go rozważyć.
Po raz pierwszy też można rozwiązać brak GPU portem
Thunderbolt 3 i zewnętrzną kartą graficzną.

Cena: od 3999 PLN

NOWY MACBOOK AIR 13”
Nowa odsłona MacBooka Air w końcu wprowadza ekran
Retina i nowoczesne podzespoły, ale wolny procesor z najniższych serii Intela będzie przeszkodą dla wielu. Dzięki konstrukcji klina sprawia wrażenie cienkiego, ale w najgrubszym
miejscu jest grubszy od modelu Pro, a jego największą zaletą
jest nieznacznie niższa waga. Ale jeśli szukacie odpowiednika
12-calowego MacBooka, to 13-tka będzie wygodniejsza, chociażby dzięki większej przekątnej ekranu.

Cena: od 5999 PLN

MACBOOK PRO 13” Z TOUCH BAREM
Jeśli akceptujecie istnienie Touch Bara zamiast fizycznego klawisza Escape, to z pewnością zainteresują Was nowe modele,
zaprezentowane w tym roku. Mniejszy z braci oferowany jest
teraz z czterordzeniowymi procesorami, które drastycznie
zwiększają jego wydajność w oprogramowaniu, które potrafi
je wykorzystać. Najbardziej potrzebujący z pewnością też
docenią opcję zamówienia 2 TB SSD.

Cena: od 8999 PLN
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MACBOOK PRO 15” Z RADEON PRO VEGA 16 LUB
VEGA 20
Największy i najszybszy notebook w ofercie Apple’a zyskał
nowe opcje graficzne. Teraz możemy go nie tylko doposażyć w nowy sześciordzeniowy procesor Core i9, ale również
w 32 GB RAM-u, 4 TB SSD i nowe Radeon Pro Vega w dwóch
odmianach – Vega 16 lub Vega 20. Jeśli nie odstrasza Was
cena, wynosząca ponad 30 tys. PLN za najmocniejszą konfigurację, to możecie również ratować księżniczki uwięzione
w wieżach, nawet jeśli na straży stoją smoki, bo macie stalowe
cojones, których nie stopi żaden ogień.

Cena: od 13999 PLN

APPLE TV 4K
Nawet jeśli nie macie telewizora wyposażonego w HDR i nawet jeśli nie ma
on rozdzielczości 4K, to warto rozważyć nowe Apple TV – jest teraz szybsze
(na pokładzie ma Apple A10X z iPada Pro) i wspiera zmianę częstotliwości
odświeżania ekranu (pod warunkiem, że telewizor również ją wspiera) na
inną niż 60 Hz, w tym 24 Hz.

Cena: od 849 PLN
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Audio 2018
NORBERT CAŁA

@nor be r tc al a

BANG & OLUFSEN BEOPLAY H8I
Najnowsze dzieło Bang & Olufsen,
słuchawki H8i, poprawia to, co
wydawało się doskonałością. Nowy
model jest lżejszy i ma usprawnione sterowanie. Bezprzewodowo
odtwarza muzykę i ma możliwość
wyciszenia dźwięków z zewnątrz,
robi to jednak szybciej, dłużej
i lepiej niż poprzedni model (do
30 godz. z Bluetooth i ANC, do 45
godz. z Bluetooth, do 42 godz. tylko
z ANC). Bez zmian za to pozostała
stylistyka, słuchawki nadal są konstrukcją On-Ear i są perfekcyjnie
wykonane z materiałów najwyższej
jakości. To jedne z najlepszych słuchawek tego roku.
Cena 1699 PLN

/ PORADNIKI ZAKUPOWE / Audio 2018

SENNHEISER MOMENTUM WIRELESS
To nowa odsłona kultowych już słuchawek w wersji bezprzewodowej. Przy czym moduł bezprzewodowy może być
wzorem dla innych producentów. Słuchawki są wyposażone
w kompaktowy mechanizm składania, który idealnie sprawdza się w podróży. Wykonanie Momentum Wireless jest na
bardzo wysokim poziomie. Skóra, przeszycia, spasowanie
całej konstrukcji: przewodów, elementów metalowych, membran nauszników i mechanizmu regulacji jest po prostu wzorowe. Producent deklaruje, że słuchawki są w stanie pracować
na jednym ładowaniu akumulatora przez 22 godz. Oczywiście
nazwa Sennheiser Momentum zobowiązuje i słuchawki
brzmią znakomicie.
Cena 1069 PLN

JBL TUNE600 BT NC
To lekkie i kompaktowe nauszne słuchawki bezprzewodowe
z aktywną redukcją szumów, wyposażone w przetworniki
o średnicy 32 mm. Doskonale nadają się do codziennego użytku, a możliwość składania ułatwia ich transport.
Bezprzewodowe słuchanie muzyki bez niepożądanego
szumu przez ponad 12 godz. to doskonały wynik, a słuchawki
można całkowicie naładować w zaledwie dwie godziny.
Potem można ich używać w trybie przewodowym. Model JBL
Tune600 BT NC jest wykonany z wytrzymałych materiałów
i dostępny w czterech kolorach: białym, czarnym, różowym
i niebieskim. Dzięki lekkim materiałom słuchawki wygodnie
leżą na uszach.
Cena 399 PLN
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BANG & OLUFSEN EARSET
Po 18 latach wracają legendarne słuchawki
w wersji bezprzewodowej. Ze swoim pałąkiem zakładanym na ucho w celu lepszego
trzymania słuchawki to jedne z najbardziej charakterystycznych słuchawek.
Prawdopodobnie kojarzycie ten kształt.
Chwalone za doskonałą jakość, fantastyczne
wykonanie, ogromną wygodę i ponadczasowy design. Przez tych 18 lat zmieniło się
zasadniczo jedno – ludzie nie chcą używać już słuchawek na kablu, szczególnie
dousznych. B&O Earset są odpowiedzią na
tę potrzebę. Bateria ukryta w słuchawkach
ma wystarczyć na pięć godzin odtwarzania
muzyki.
Cena 1299 PLN

KOSS PORTA PRO
Wireless I kolejny kultowy model, a w sumie to
absolutna legenda i słuchawkowy klasyk. Myślę,
że Porta Pro jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych modeli słuchawek w miejskiej dżungli.
Trudno w to uwierzyć, ale Amerykanie po raz
pierwszy pokazali te słuchawki już w 1984 roku
i od tamtej pory ten model się nie zmienił.
Nowy model wygląda tak, jakby ktoś wziął
do ręki nożyczki i obciął zaraz za nausznikami
przewody. Połączył je ze sobą i dołożył pilota
z mikrofonem oraz baterię, która wystarcza na
12 godz. grania. Brzmienie jest dosyć uniwersalne z solidnym basem, dobrą dynamika.
Cena 316 PLN
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APPLE HOMEPOD
To zestawienie musiał otwierać ten głośnik. To
pierwszy od wielu lat głośnik od Apple i jednocześnie to interfejs do asystenta Siri. Jego
wygląd jest mocno ascetyczny, Nie ma żadnego widocznego przycisku, nie ma żadnego
widocznego wyświetlacza, cały jest zbudowany
z takiego samego materiału, nie ma żadnych
złączy, poza kablem zasilającym. Ideał minimalizmu. Jest to jednostka całkowicie samowystarczalna, po konfiguracji z poziomu iPhone'a do
działania nie potrzebuje nic, prócz internetu.
HomePod gra bardzo ciepło, ma bardzo głęboki
bas, jakiego nie ma konkurencja.
Cena ok. 1600 PLN

BANG & OLUFSEN BEOPLAY P6
Najnowszy przenośny głośnik od Bang &
Olufsen był inspirowany przyciskami na pilocie kulowego amplitunera Bang & Olufsen
Beomaster 6000. Konstrukcja ze skórzanym
paskiem do przenoszenia jest bardzo elegancka i może się podobać. Jeśli chodzi o możliwości muzyczne, to P6 odlatuje do zupełnie
innej galaktyki, to zdecydowanie jeden z najlepiej grających głośników przenośnych na
rynku. Jeśli jeden to da Was za mało, może
sparować razem dwa w trybie stereo. P6 jest
wyposażony w złącze ładowania USB-C, a na
bateriach potrafi grać do 16 godz.
Cena 1699 PLN
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VIFA REYKJAVIK
Vifa ma w ofercie głośniki dla każdego
klienta. Reykjavik to najmniejsza, bardzo przenośna konstrukcja wykonana
w perfekcyjny sposób. Występuje
w dwóch wersjach kolorystycznych. Mnie bardziej podoba się jasna
pokryta wysokiej jakości wełną firmy
Kvadrat, światowego lidera w produkcji najwyższej jakości tkanin tapicerskich. Mimo że głośnik jest mały, to
ma bardzo dobre wyważenie dźwięku
i dzięki temu sprawdza się absolutnie
we wszystkim, za każdym razem dając
z siebie wysoką jakość. Dzwięk emitowany jest we wszystkich kierunkach,
w zakresie 360 stopni. Bateria pozwoli
na sześć godzin odtwarzania muzyki.
Cena 729 PLN
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CREATIVE OMNI
To nowy i pełen niespodzianek głośnik do Creative’a. Głośnik można
postawić zarówno poziomo, jak i w pionie, a na dodatek nie sposób go uszkodzić czy też przewrócić, a przyciski sterujące są łatwo
dostępne. Konstrukcja jest odporna na zachlapanie. Występuje
w wersjach kolorystycznych – czarno-złotej oraz biało-złotej. Bateria
wystarcza na bardzo długo (około siedem godzin grania), wymaga
mało przestrzeni, a do tego po prostu świetnie gra jak na swoje
gabaryty. Niespodzianką jest to, że obsługuje Wi-Fi i AirPlay, czym
producent nigdzie się nie chwali. Oczywiście mamy też Bluetooth.
Cena 499 PLN

INVOXIA TRIBY INVOXIA
Triby to dość zaskakujące połączenie, jest to
bowiem przenośny głośnik z Bluetooth, AirPlay oraz
ze wsparciem dla HomeKit. To prawdziwy kombajn,
jeśli chodzi o możliwość odtwarzania muzyki. Ma
Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay (w przyszłości AirPlay 2),
Spotify Connect i wbudowane radio internetowe.
Chyba nie można chcieć więcej. Producent podaje,
że wbudowana bateria pozwoli na 12 godz. odtwarzania muzyki. Głośnik oferuje całkiem fajny bas, jak
na tak małą konstrukcję, bardzo miłe dla ucha tony
wysokie i znośną dynamikę. Ma też programowalne
przyciski do sterowanie urządzeniami HomeKit.

Cena 859 PLN
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Fitness
PAW E Ł H AĆ

@p awe lhac

Każdy moment, by zadbać o swoje zdrowie, jest dobry, a znaleziony pod choinką drobiazg może być
do tego doskonałym motywatorem (a może także subtelną sugestią). W tym roku rynek urządzeń
fitness trochę się zmienił i zamiast skupiania się na sporcie, producenci zachęcają funkcjami, które
przydają się na co dzień, nie tylko podczas treningów.

APPLE WATCH 4
Obecność nowego smartwatcha Apple w tym zestawieniu
nie powinna być dla nikogo zaskoczeniem. Czwarta generacja zegarka ma nie tylko zaokrąglony ekran i nieco smuklejszy kształt, ale też sporo ulepszeń wewnątrz. Najważniejszą
cechą jest EKG, co nie działa niestety w Polsce. Oprócz tego
automatycznie rozpoznaje aktywność, wykrywa upadek
i automatycznie wzywa pomoc, a także ma kilka nowych
tarcz. W sprzedaży jest też wersja z LTE, wychodząc na trening bez telefonu, nie tracimy więc z nikim kontaktu – tu również musimy czekać na ruch polskich operatorów, bo jak do
tej pory żaden nie oferuje planu obsługującego wbudowane
w zegarek eSIM. Fitnessowe funkcje Apple Watcha są związane przede wszystkim z iOS i starsze generacje zegarka też
otrzymały niektóre z nich – to czyni je również wciąż dobrą
alternatywą dla najnowszego modelu (zwłaszcza że ten
zauważalnie podrożał).

Cena: od 1899 PLN
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GARMIN FORERUNNER 645 MUSIC
Tegoroczne urządzenia Garmina są przeznaczone
nie tyle dla zawodowych sportowców, ile dla zwykłych użytkowników, nieco intensywniej dbających
o formę. W kilku modelach pojawiła się opcja płacenia zbliżeniowego (działa też w niektórych polskich
bankach), a także odtwarzania muzyki przez sparowane słuchawki Bluetooth. Forerunner 645 Music
jest jednym z tych modeli, który pozwala na zachowanie w pamięci do 500 utworów, na trening nie
trzeba więc zabierać smartfona, jeśli ma służyć tylko
za źródło dźwięku. Oprócz wspomnianych nowości
oferuje też wiele zaawansowanych funkcji treningowych, takich jak analiza stanu wytrenowania i obciążenia treningowego. Ma też kilka funkcji smart,
takich jak wyświetlanie powiadomień i przychodzą-

GALAXY WATCH

cych połączeń, a oprócz tego pozwala na instalowa-

Odkąd zegarki Samsunga stały się kompatybilne

nie dodatkowych aplikacji i pól danych treningów.

z iPhone’ami, Apple Watch zyskał mocnego kon-

Dane są zbierane w portalu Garmin Connect, można

kurenta. Mocny nacisk na funkcje fitness, piękne

je też podejrzeć w świetnej aplikacji na smartfona

widżety i klasyczne kształty nawiązujące do zwy-

(iOS oraz Androida).

kłych zegarków mogą się podobać. Najnowszy

Cena: około 1900 PLN

model, czyli Galaxy Watch, występuje w dwóch
rozmiarach koperty (o średnicy 42 oraz 46 mm),
kilku kolorach i w wariancie z LTE (dostępnym na
naszym rynku wkrótce). Do obsługi zegarka na
iOS służy aplikacja, która zbiera dane z treningów,
a także pozwala na skonfigurowanie urządzenia
i doinstalowanie nowych tarcz, widżetów i aplikacji. Zegarek potrafi samoczynnie wykrywać aktywności, łącznie pozwala śledzić aż 39 różnych typów
treningów. Posiadacze innych urządzeń Samsunga
mogą też z jego pomocą kontrolować pozostałe
sprzęty. Galaxy Watch działa na systemie Tizen,
stąd też nie trzeba martwić się o płynność, aczkolwiek warto o tym pamiętać, bo system diametralnie różni się od Wear OS czy watchOS.
Cena: około 1400 PLN
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FITBIT CHARGE 3
Po przejęciu Pebble Fitbit skupił się na smartwatchach i wypuścił świetne modele Ionic i Versa.
Firma nie zapomniała jednak o swojej najlepszej
opasce Charge i niedawno zaprezentowała nowy
model. Ten, nie dość, że wygląda świetnie – nieco
surowo i masywnie – to na dodatek jest wreszcie
wodoodporny. Zdecydowanie tego brakowało,
dotąd mógł się tym poszczycić jedynie Flex 2.
Dzięki temu Charge 3 może służyć do mierzenia
treningów na basenie, nie trzeba go też zdejmować przed pójściem pod prysznic. Podobnie jak
poprzednik, ma monochromatyczny ekran OLED,
choć tym razem jest dotykowy. Do obsługi służy
też przycisk na boku obudowy, ten jednak nie
jest ruchomy, a jedynie imituje kliknięcie. Bateria
w Charge 3 wytrzymuje nawet 7 dni, co również
jest rekordem wśród opasek Fitbita. Urządzenie
pozwala też płacić za pomocą Fitbit Pay, (funkcja
działa w wybranych polskich bankach).
Cena: około 650 PLN

WITHINGS STEEL HR
Zegarki mierzące aktywność nie muszą być
duże i masywne. Nowa wersja Withings Steel,
oznaczona dopiskiem HR, ma co prawda nieco
większą kopertę i szerszą obwódkę tarczy, ale
wciąż pozostaje jednym z najzgrabniejszych
i najmniej rzucających się w oczy inteligentnych zegarków. Na tarczy pojawił się niewielki,
okrągły ekran, na którym są wyświetlane dane
aktywności, czyli spalone kalorie i kroki, pojawia się też tam tętno. Pod nim mamy klasyczną
wskazówkę dziennego wykonania celu, ta,
podobnie jak wskazówki godzin i minut, jest
już analogowa. Pomimo prostej konstrukcji,
potrafi pokazywać powiadomienia i informuje
o nich wibracją, może też w ten sposób budzić.
Co więcej, mierzy aktywność (wykrywa automatycznie trening, choć nie pokazuje żadnych
dokładnych statystyk) i sen, a dane przesyła
do prostej aplikacji na telefonie. Steel HR jest
wodoszczelny do 5 ATM, a jego bateria pozwala
nawet na 25 dni pracy bez ładowania.
Cena: około 700 PLN
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SAMSUNG ICONX 2018
Bezprzewodowe słuchawki, które nie są połączone żadnym
kablem, to już bardzo częsty widok. Samsung zdążył opracować już dwie generacje takiego produktu, a IconX 2018, czyli
ta nowsza, nie tylko jest wygodnym sprzętem sportowym,
ale i dostarcza dźwięk w bardzo dobrej jakości. Słuchawki
mają specjalnej pudełko-ładowarkę, która pozwala doładować je do pełna raz. Każda ze słuchawek ma gumowe wkładki
dokanałowe, które można dopasować do kształtu małżowiny, każda też ma mikrofon i panel dotykowy, da się z nich
więc korzystać niezależnie. Co więcej, mają też wbudowaną
pamięć (około 3,5 GB), zatem da się wgrać na nie muzykę lub
podcasty. IconX mogą też mierzyć podstawowe dane aktywności, czyli liczbę kroków, a na ich podstawie szacować spalone kalorie i dystans (dane te trafiają później do S-Health).
Cena: około 750 PLN

JAYS A-SIX WIRELESS
Sportowe JAYS są bardzo niepozorne. Dwie niewielkie
słuchawki połączone płaskim kablem z pilotem i baterią
nie wyglądają ani na wygodne, ani na brzmiące lepiej
niż przeciętnie. Tymczasem nie tylko generują świetny
dźwięk, to też doskonale trzymają się w uszach i są
bardzo wygodne w obsłudze. Dobrze izolują dźwięki
otoczenia i ważą tyle, co nic, dzięki czemu dobrze
sprawdzają się na siłowni. Nie mają praktycznie żadnych
dodatkowych funkcji, ale dzięki temu mają wyjątkowo
dobry stosunek ceny do jakości.
Cena: około 350 PLN
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FITBIT ARIA 2
Pomiar efektów treningów jest równie
ważny, co śledzenie aktywności. Dla większości z nas podstawowym wskaźnikiem, na
jaki zwracamy uwagę, jest masa ciała. Aria
2 monitoruje ją i rejestruje w doskonałej
aplikacji Fitbita, a wraz z nią zapisuje dane
o tkance tłuszczowej, tętnie i BMI. Wykrywa
automatycznie, który użytkownik na niej
staje, a dane pokazuje na wbudowanym,
sporym wyświetlaczu. By dane trafiły do
chmury, wystarczy Wi-Fi – smartfon nie jest
konieczny, nie trzeba więc nawet zabierać
go ze sobą do łazienki, by zsynchronizował
się z wagą przez Bluetooth. W połączeniu
z opaskami fitness Fitbita Aria 2 jest doskonałym motywatorem do dbania o swoją
wagę i dietę.
Cena: około 600 PLN

TWELVE SOUTH AIRFLY
Bezprzewodowe słuchawki przebiły swoją popularnością te na
kablu, widać to zwłaszcza wśród
osób uprawiających sport. Nie
wszędzie jednak da się obyć bez
kabli – bieżnie i orbitreki na siłowniach mają zazwyczaj jedynie
wyjście mini Jack, umilenie sobie
treningu oglądaniem telewizji
wymaga więc podłączenia się
przewodowo. Rozwiązaniem jest
adapter Bluetooth AirFly, z którym parujemy bezprzewodowe
słuchawki, a następnie podpinamy go krótkim przewodem do
gniazda. Sprawdzi się nie tylko na
siłowni, ale też w samolocie czy
w domu, a dzięki baterii wytrzymującej nawet pięć godzin pracy,
nie trzeba będzie go zbyt często
ładować.
Cena: około 40 USD
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Prezenty od PURO

PURO WIRELESS SLIM POWER BANK
Power Bank umożliwia zasilanie swojego urządzenia za pośrednictwem ładowania bezprzewodowego oraz przy pomocy portów USB-A oraz USB-C Power Delivery. Taka różnorodność sposobów ładowania czyni z Power Banka uniwersalną baterię dla niemal
wszystkich smartfonów dostępnych na rynku. Wysoka pojemność wynoszącą 8000 mAh
gwarantuje, że Twoje urządzenie będzie w ciągłej dyspozycji.

Kosztuje 259,00 zł.
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PURO WORKOUT WATERPROOF IPX7 IN-EAR
STEREO EARPHONES
Bezprzewodowe stereofoniczne słuchawki komunikujące
się z urządzeniem mobilnym przy pomocy Bluetooth V5.0.
Wyjątkowa elegancja oraz kompaktowość idzie w parze
z wytrzymałością, która odznacza się stopniem ochrony
IPX7. Pozwala to na bezproblemowe ich użytkowanie w czasie deszczu, czy podczas żeglowania. Słuchawki są idealnym
kompanem podróży, która dzięki etui z funkcją power banka,
może trwać naprawdę długo.

Kosztują 369 zł.

PURO ICON COVER
Wyróżniająca się feerią barw kolekcja ochrania smartfon przed porysowaniem, jednocześnie w żaden sposób nie wpływając na jego
oryginalny design. Wewnętrzną stronę etui pokrywa wyściółka
z mikrofibry, dokładnie przylegając do urządzenia oraz dodatkowo
amortyzując je w razie wstrząsów lub uderzeń. Etui zapewnia dostęp
do wszystkich klawiszy funkcyjnych, gniazd i portów telefonu nie
ograniczając jego funkcjonalności.

Kosztuje 69,00 zł.
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PURO FAST WIRELESS CHARGING STATION QI
Stacja należy do serii akcesoriów Puro wyposażonych w wyjątkową technologię szybkiego ładowania, która przyspiesza cały proces oraz czyni
go maksymalnie bezpiecznym. Fast Charger
Technology pozwala znacznie skrócić czas oczekiwania na pełne naładowanie urządzenia. By zasilić
energią swoje urządzenie wystarczy położyć je na
antypoślizgowej bazie i poczekać do pełnego naładowania baterii. Dostępne kolory: biały oraz czarny.

Kosztuje 139,00 zł.
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Telewizor i lodówka na gwiazdkę,
czyli zadbaj o dom
PAW E Ł O KO P I E Ń

@p awe lo ko

Święta kojarzą nam się z rodzinnymi spotkaniami, to bliscy w tym okresie są szczególnie ważni.
W czasie poprzedzającym święta dbamy o porządek w domu i chcemy dopiąć wszystko na ostatni
guzik. Dlatego nie powinny dziwić także decyzje o zakupie sprzętu AGD i RTV. Radzę, na jakie
urządzenia warto zwrócić uwagę, aby te święta były jeszcze bardziej komfortowe.

Na podsumowania tegorocznych nowości przyjdzie jeszcze czas, w kolejnym numerze
spodziewajcie się mojej oceny tego, co najlepsze w telewizorach w 2018 roku. Teraz, tuż
przed świętami, chcę się z Wami podzielić listą urządzeń, które przykuły moją uwagę
i które mam lub chciałbym mieć w domu. W dodatku to sprzęty, które albo umilą nam
czas z bliskimi, albo też znacząco pomogą w trakcie świątecznych przygotowań. W pierwszej kategorii są oczywiście telewizory i akcesoria do nich. W drugiej urządzenia AGD.
Warto zauważyć, że okres przedświąteczny również sprzyja promocjom.

A MOŻE DUŻY EKRAN W SUPERCENIE?
– SAMSUNG 82NU8002
Samsung ma w swojej ofercie także inne warte
uwagi produkty, które są równie duże, a niekoniecznie ekstremalnie drogie. To jeszcze dwa, trzy
lata temu było nie możliwe, a teraz za niecałe 12
tysięcy złotych możemy mieć w salonie 82-calowy
ekran 4K, z niezłym efektem HDR, poszerzoną
paletą kolorów. Czyli wszystkim, co obecnie jest
na topie. Zresztą model nu8002/nu8042 to jeden
z moich tegorocznych ulubieńców, który rekomenduję także w mniejszych przekątnych.
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CZAS NA 8K – SAMSUNG Q900R
W połowie listopada na sklepowe półki trafił Samsung Q900R, pierwszy pełnowartościowy* telewizor
8K. To ekran QLED wykorzystujący zaawansowane mechanizmy sztucznej inteligencji do upscalowania i poprawy jakości obrazów o niższej rozdzielczości. Już podczas targów IFA miałem okazję przyjrzeć
mu się dość szczegółowo, wkrótce też powinniście przeczytać na łamach iMagazine pierwsze wrażenia
z użytkowania wersji ostatecznej. Czy warto już dziś myśleć o 8K? To wciąż temat przyszłości, ale w połączeniu z AI oraz innymi parametrami tego telewizora, jest to do rozważenia. Telewizor nie należy do
tanich, ale też jego startowa cena nie przeraża. 65-calowy wariant to wydatek około 20 tysięcy złotych,
do nabycia są też wersje 75- i 85-calowe, przy których rozdzielczość 8K nabiera szczególnego znaczenia.
Skąd ta gwiazdka? Po pierwsze, brakuje pełnej standaryzacji wyświetlania 8K i w Q900R nie znajdziemy kompletnej wersji
gniazda HDMI 2.1 – być może telewizor dostanie w przyszłości sprzętową aktualizację. Na razie telewizor bardziej od treści
w natywnym 8K skupiony jest na doskonaleniu treści w niższej rozdzielczości tak, by bajecznie wyglądały na dużych ekranach.
Wszystkie recenzje i nasze pierwsze wrażenia zdają się to potwierdzać. Choć z ostatecznym werdyktem jeszcze się wstrzymam.
Po drugie, na rynku jest też ekran Sharpa o przekątnej 70 cali, który również posiada rozdzielczość 8K i tu trzeba uznać pierwszeństwo Japończykom. Tyle że ekran ten jest bardziej monitorem niż telewizorem.
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TANI TELEWIZOR Z DOLBY VISION – TOSHIBA 55U78
Telewizory z zauważalnym efektem HDR i wsparciem dla Dolby Vision nie muszą być szczególnie kosztowne. Dowodem tego jest model U78 od Toshiba, który mieliśmy okazję testować na
łamach iMagazine. To funkcjonalny, dobrze wykonany TV, który przed świętami zyskał jeszcze
lepszą cenę 2499 zł za wariant 55-calowy. Obok wsparcia dla Dolby Vision, mamy też przyzwoite
głośniki od Onkyo. Całość prezentuje się naprawdę nieźle, biorąc pod uwagę stosunek ceny do
możliwości.

70

/ PORADNIKI ZAKUPOWE / Telewizor i lodówka na gwiazdkę...

WIĘCEJ NIŻ OLED – SONY AF9 I PHILIPS
OLED+803
O telewizorze Philips OLED+ 803 przeczytacie więcej jeszcze w tym numerze iMagazine. Recenzja AF9 czeka na Was
natomiast na naszej stronie internetowej. To dwa telewizory
OLED, które szczególnie polecam i uważam, że są dziś jednymi z topowych ekranów na rynku pod względem jakości
obrazu. Jeśli szukacie ekranu 55 lub 65 cali z najlepszą czernią,
kontrastem, odwzorowaniem kolorów, to właśnie te ekrany
zasługują na szczególną uwagę. Jednocześnie oba mają swoje
wyróżniki. W przypadku Philipsa jest to Ambilight, w Sony
natomiast mamy unikalny design i ciekawy sposób na dźwięk.

ZADBAJ O TREŚCI – APPLE TV 4K, XBOX ONE X,
ULTRABOX+
Jeśli już macie telewizor albo chcecie dokompletować swój
zestaw, to koniecznie pomyślcie o źródle treści w 4K. Tutaj
są trzy produkty, które szczerze polecam i właściwie najlepiej mieć wszystkie trzy. Apple TV 4K to w tej chwili najtańsze
źródło pojedynczych filmów w 4K i Dolby Atmos praktycznie kilkanaście tygodni po premierze kinowej. Xbox One X
to źródło filmów w 4K w najlepszej możliwej jakości dźwięku
i obrazu, a także mocna konsola do gier z licznymi tytułami
w 4K. Natomiast Ultrabox+ od nc+ to dowód, jak wiele w treściach 4K zmieniło się od ubiegłego roku. Dekoder debiutował w listopadzie 2017, a obecnie na antenie Canal+ UHD 4K
nie brakuje seriali, filmów, wydarzeń sportowych, koncertów
i dokumentów w 4K. Skoro już mamy telewizor 4K, to warto
również oglądać na nim materiały w 4K.
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SMART LODÓWKA – SAMSUNG FAMILYHUB
Przyznam, że na ten produkt na polskim rynku czekałem dość długo i sam się niestety nie doczekałem.
Swoją lodówkę, także Samsunga, nabyłem w zeszłym
roku. Pierwszy raz FamilyHub został zaprezentowany na
CES 2016, przy trzeciej generacji lodówki te wreszcie trafiają na nasz rynek. To najbardziej gadżeciarska lodówka
na rynku. Możemy na niej oglądać telewizję, korzystać
z przeglądarki internetowej, aplikacji, robić notatki,
sprawdzać kalendarz całej rodziny. Niestety, taka przyjemność sporo kosztuje, ale zdecydowanie to sprzęt,
którego gadżeciarz nie może sobie odmówić.

PIEKARNIK, KTÓRY SAM SIĘ OTWORZY
– AMICA X-TYPE
Amica odeszła od pomysłu tworzenia pseudointeligentnych produktów AGD, czyli takich,
gdzie smart AGD oznacza wyświetlacz i podgląd temperatury przez aplikację. Zamiast
tego prezentuje rozwiązania, które są smart,
ponieważ ułatwiają codzienne życie. Tak jest
w przypadku piekarnika X-Type, który możemy
otworzyć gestem ręki nad uchwytem, podobnie jak przy otwieraniu bagażnika w samochodzie, machając nogą. To drobny gadżet, który
może być sporym ułatwieniem przy świątecznych porządkach.
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ROBOT DO ZADAŃ SPECJALNYCH
– BOSCH MUM
Święta to także ciasta i dziesiątki innych
potraw, które nie obejdą się bez dodatkowej pomocy. Taką zapewniają roboty
kuchenne. Sam na początku roku zdecydowałem się na robota planetarnego
MUM5, ale oferta Boscha w tym zakresie
jest bardzo szeroka, więc jeśli aspirujecie
do grona MasterChefów i zależy Wam
na topowych rozwiązaniach, możecie
wybrać serię OptiMum wyposażoną między innymi w sensory pozwalające na
najlepsze efekty. Swojego robota wykorzystuję nie tylko do ciast, ale też tarcia
ziemniaków na placki ziemniaczane, mielenia mięsa do burgerów i spaghetti, czy
wyciskania soku z pomarańczy, a opcji
jest znacznie więcej.

KOLOROWA LODÓWKA
– LIEBHERR COMFORT
STICKERART
Jeśli zależy nam na jakości, wzornictwie, a jednak nie potrzebujemy wodotrysków, to warto
spojrzeć na lodówkę firmy
Liebherr. Comfort StickerArt zrywa
nieco z pomysłem naklejania
magnesów na lodówkę, po prostu
wygląda tak, jakby cała była nimi
obklejona. To atrakcyjna forma,
która może pasować do wielu
wnętrz jako przejaw pewnej nonszalancji w kuchni.
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Świąteczny Lifestyle Macusera
MONIK A GUTOWSK A

NORBERT CAŁA
@nor ber tc al a

KSIĄŻKA ROSÓŁ Z KURY DOMOWEJ – CENA: 26,91 PLN
Półki z książkami uginają się od różnej maści poradników, których zadaniem jest podpowiedzieć nam, jak żyć. Celebryci prześcigają się w dawaniu rad na bazie własnych
doświadczeń. Czy są to jednak pozycje, które mogą skłonić nas do refleksji, czy trafiają do tych rąk tych, do których powinny trafić? Książka Nataszy Soch „Rosół z kury
domowej” zdecydowanie do takich nie należy, chociaż porusza bardzo ważny temat
kobiet, które przez poświęcenie się obowiązkom domowym zostały pozbawione
szacunku ze strony swoich partnerów. Autorka przedstawia temat w dość przerysowany sposób, ukazując brutalność tej sytuacji, niejednokrotnie związaną ze strachem
i przemocą. Czyta się to jednak lekko i przyjemnie, głównie dzięki wplataniu humorystycznych wstawek. Mogłoby się wydawać, że książka przesiąknięta jest feminizmem,
ale nic bardziej mylnego. Autorka słowem próbuje przekazać, że docenianie własnej
pracy trzeba zacząć od siebie.
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BIŻUTERIA Z TALERZY – CENA: OD 79 PLN
Dla większości z nas stłuczony talerz czy jakikolwiek element zastawy stołowej kojarzy się ze stratą i najczęściej ląduje w koszu na śmieci. Nie musi się
tak stać, jeżeli mamy do czynienia z artystą, który potrafi dostrzec w tych
przedmiotach coś więcej niż tylko kawałki porozwalanego szkła. Magdalena
Ziółkowska, absolwentka warszawskiej ASP, wykorzystuje fragmenty starej
porcelany do produkcji biżuterii. Fragmenty porcelany ze znanymi motywami, takimi jak logo Społem z barów mlecznych. Czasem zabytkowy
Rosenthal zamienia się w wyjątkowe kolczyki, broszki, pierścionki czy spinki
do mankietów. Wybór wzorów jest ogromny, niektóre w oczywisty sposób
kojarzą nam się z nakryciami stołu, ale w przypadku np. motywów kwiatowych nie jest to już tak oczywiste. Każda sztuka biżuterii jest niepowtarzalna
i wyjątkowa właśnie dzięki wykorzystanym materiałom i ręcznej pracy.
Historię, jaka się za nią kryje, możemy potraktować jako bonus.

EYERIS – CENA: 339 PLN
Piękni i młodzi chcemy być wszyscy, nie wszystkich nas
jednak stać na kosztowne zabiegi pomagające w utrzymaniu ciała w ryzach. Z tego też powodu pojawiające się
na rynku ogólnodostępne produkty zastępujące działaniem te z gabinetów kosmetycznych cieszą się dużym
zainteresowaniem. Na naszym rynku pojawiła się właśnie
marka Eyeris opierająca się na koreańskiej technologii,
w której to mamy się zakochać. Produktem Eyeris są plastry nasączone usieciowanym kwasem hialuronowym,
dzięki którym w ciągu 24 godzin pozbędziemy się 50%
zmarszczek. Płatki są zbudowane z mikroigieł, dzięki którym kwas wnika dogłębnie w naszą skórę. Aplikacja jest
bardzo prosta, a proces należy powtarzać raz w tygodniu.
Przy jednorazowym zakupie otrzymujemy 30-dniową
kurację. Producent jest pewny skuteczności swojego produktu i gwarantuje zwrot 120% kosztów w przypadku
braku działania.
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POD CASE – CENA: BEZCENNY
Lifestyle MacUsera to poważna rubryka, w której piszemy o poważnych produktach, które
można nabyć za wymierną walutę. Czasem
jednak pojawia się produkt, a w sumie jego
koncept, którego nie można kupić, a po prostu trzeba o nim napisać. To Pod Case od
Caseology Design Lab. Koncept silikonowego
etui na Apple Watch 4G, które zamienia go
w idealnego iPoda naszych czasów. Apple
Watch z modułem LTE pozwala na słuchanie
chawkach bezprzewodowych, czego chcieć

ADIDAS ULTRABOOSTS GAME OF
THRONES – CENA: NIEZNANA

więcej. Tym więcej jest obudowa z dodatkową

Ruch Sneakerhead, czyli fanów „trampek”

baterią i kółeczkiem do sterowania, rodem

jest bardzo ważny dla koncernów produ-

z iPodów, jakie znaliśmy. Wiem, że to zbytni

kujących obuwie sportowe. Szczególnie

sentymentalizm, ale taki produkt na pewno

liczą się limitowane serie. Adidas poka-

by znalazł sporo nabywców wśród wiernych

zał właśnie, jak będą wyglądać ultraBO-

Apple userów. Oczywiście Apple zabloko-

OST inspirowane serialem „Gra o tron”.

wałoby jego sprzedaż przez firmy trzecie, bo

Oprócz kolorystyki nawiązującej do rodu

narusza patenty, ale może sami o tym pomyślą

Targaryen lub Starków, Lannisterów oraz

i dadzą prezent fanom.

Nocnej Straży i Białych Wędrowców, buty

muzyki z systemów streamingowych na słu-

będą miały wkładki z logo serialu i małą
metkę „fire and blood” na pięcie. Premiera
jest zaplanowana kwiecień 2019 roku. Nie
wiadomo, ile buty będą kosztowały oraz
jak mocno limitowane będą te serie (plotki
mówią o 1000 par), ale na pewno będą
po nie stały nocne kolejki, większe niż
po nowy model iPhone'a. To dlatego, że
fani serialu czekają na buty na pewno tak
samo, jak na ósmy, ostatni sezon serialu,
który ma trafić na ekrany HBO 21 kwietnia
2019 roku.
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OREO MUSIC BOX – CENA: OK. 80 PLN
Płyty gramofonowe przezywają drugą młodość, liczne grono fanów, a co za tym
idzie – sprzedaż cały czas rośnie. Nic więc dziwnego, że rynek chce ten trend wykorzystać. A najlepiej zrobiło to według mnie Oreo. Tak, to ta marka od ciasteczek i wersji Androida. Przed świętami można kupić zestaw nazwany Oreo Music Box. W jego
skład wchodzą różne wersje ciasteczek Oreo, ale również gramofon, którego płytami są właśnie Oreo. Po położeniu ciasteczka na gramofon oraz przesunięciu ramienia rozlega się muzyka. Są to różne melodie nagrane przez firmę, ale jeśli chcemy,
możemy sami nagrać jakąś melodię lub życzenia i wysłać rodzinie czy przyjaciołom
na święta. Jeśli są fanami czarnych płyt, to prezent będzie bardziej niż trafiony. Oreo
tego pakietu w Polsce nie sprzedaje, ale dacie radę go zamówić przed świętami np.
z Amazona.
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THULE LITHOS BACKPACK 20L – NOWOCZESNY MIEJSKI PLECAK, CENA 359 PLN
Plecaki szwedzkiej marki Thule słyną z dużej wytrzymałości, a przede wszystkim funkcjonalności. W przypadku serii Lithos nie brakuje sprytnych rozwiązań, które pozwalają na wygodny
transport naszego MacBooka, iPada i innych urządzeń w miejskiej dżungli. Lithos, ze względu
na pojemność, to właśnie plecak raczej codzienny, stworzony do krótkich podróży. Mamy tu
specjalną, odpowiednio wyściełaną kieszeń na laptopa o wielkości nawet 15,6 cala. Jest również druga kieszeń na tablet o wielkości 10,1 cala (choć nowy 11-calowy iPad Pro też powinien
się zmieścić). Nie brakuje też przemyślanego organizera na telefon, długopisy, klucze, notatnik.
Całość jest solidnie wykonana, a w dodatku charakteryzuje się oryginalnym wzornictwem. Do
wyboru są trzy warianty kolorystyczne: Carbon Blue, Dark Burgundy oraz Black.
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List do Mikołaja A.D. 2018
D O M I N I K Ł A DA

@dominik lada

Jak co roku proponuję Wam kilka ciekawych moim zdaniem pomysłów na prezenty gwiazdkowe.
Są to wszystkie takie atrakcje, jakie sam bym chciał w tym roku dostać od najbliższych.

KOSMICZNE ZACHWYTY NEILA DEGRASSE’A TYSONA
Nowa książka Neila deGrasse’a Tysona. Czy oprócz
osoby autora coś łączy ją z zeszłoroczną „Astrofizyką
dla zabieganych”? Można wręcz powiedzieć, że
„Kosmiczne zachwyty” to jej kontynuacja, tyle że
obszerniejsza i poruszająca szerszy zakres zagadnień.
Co więcej, „Kosmiczne zachwyty” zostały wydane
dokładnie w tym samym stylu, co „Astrofizyka…”
– i mówię tu nie tylko o charakterze narracji Tysona,
ale również o wyglądzie książki – jej formacie, wnętrzu i okładce, zaprojektowanej – podobnie jak to
było w przypadku „Astrofizyki…” – przez znakomitego grafika i projektanta Pete’a Garceau.

Książka kosztuje 34,99 złotych
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CREATIVE SOUNDBAR X-FI SONIC CARRIER
Creative zaprezentowało na Audio Video Show swój flagowy
Soundbar X-FI Sonic Carrier. To potężny system domowej
rozrywki z Dolby Atmos, SuperWide X-Fi, 17 driverami w konfiguracji 15.2 oraz 1000 W mocy RMS. Nad skomplikowanym
procesem tworzenia przestrzeni dźwiękowej pracuje osiem
procesorów – efekty są niewiarygodne. Waży 65 kg.

Aktualna cena urządzenia na rynku to, bagatela, 		
4 000 dolarów.

JABRA ELITE 65T
Najlepsze słuchawki, jakie miałem w ostatnim czasie.
Nieduże, douszne. Prawdziwie bezprzewodowe. Wyposażone
w Bluetooth 5.0, dzięki czemu można je sparować jednocześnie z dwoma urządzeniami. Do obsługi i zarządzania służy
genialna aplikacja, która mocno rozszerza ich możliwości. Są
w niej np. tryby koncentracji, odcięcia się od otoczenia itd.

Kosztują ok. 600 złotych.

PEPPER JOBS 7-IN-1 HUB USB-C
Świetny hub USB-C. Uniwersalny. Przeznaczony do wszystkich nowych Maców i oczywiście najnowszego iPada
Pro. Do dyspozycji mamy siedem, a w zasadzie dziewięć
złączy – USB-C, z power delivery do 60 W (czyli naładujemy z niej Macbooka), HDMI (bez blokad, 4K × 2K przy 30
Hz), czytnik kart SD, czytnik kart micro SD, Jack, Ethernet
10/100/1000 Mbps, 3 × USB3.0 (5 Gb/s).

Kosztuje 479 złotych
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BILET NA WYŚCIG F1
Kubica wraca do F1! Nie wierzyłem w to do samego końca, choć oczywiście w głębi
serca marzyłem, aby to się ziściło. W 2007 roku pierwszy i jedyny raz byłem na
Formule 1. W Barcelonie. Kubica był wtedy czwarty. W tym roku też chciałbym się
wybrać na któryś wyścig. Najlepsza pogoda będzie oczywiście w wakacje. W tym
czasie planowane są wyścigi w Europie. Ceny za wejściówki zaczynają się od ok. 100
euro za pełne trzy dni. Ktoś się wybiera?
23 czerwca – GP Francji, tor Paul Ricard; 30 czerwca – GP Austrii, tor Red Bull Ring;
14 lipca – GP Wielkiej Brytanii, tor Silverstone; 28 lipca – GP Węgier, tor Hungaroring;
25 sierpnia – GP Belgii, tor Spa-Francorchamps; 1 września – GP Włoch, tor Monza.

KLOCKI MITU TRUCK
21 października 2011 roku wygasł patent na klocki LEGO.
Od tego dnia inni producenci mogą produkować swoje
klocki, które będą kompatybilne z „oryginalnymi”. Na
rynku zaczęło pojawiać się sporo różnych alternatywnych zestawów. Jednym z nich jest MITU Truck. MITU to
marka stworzona przez Xiaomi specjalnie dla klocków.
Zestaw składa się z 540 elementów i jest alternatywą dla
Technicsa. Ciężarówka jest spora, ma działający mechanizm różnicowy tylnej osi, skrętne koła oraz podnoszoną
i opuszczaną wywrotkę.

Zestaw kosztuje 169 złotych.
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LAMPY BIURKOWE XIAOMI
Lampy biurkowe Xiaomi łączą doskonały wygląd z najlepszymi własnościami
użytkowymi. Design produktów był wielokrotnie nagradzany na światowych konkursach: reddot, Good Desing czy iF Awards. Kooperacja z firmą Philips pozwoliła stworzyć modele z systemem ochrony oczu EyeCare, automatyczną regulacją
jasności dostosowaną do warunków w pomieszczeniu czy doświetleniem otoczenia typu Ambilight. Każda z lamp jest wyposażona w moduł łączności WIFI, który
pozwala na dokładne sterowanie zdalne za pomocą aplikacji Mi Home. Wszystkie
je znajdziecie w sklepie CSOP.
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RED DEAD REDEMPTION 2
Dawno nie grałem na konsoli, ale też dawno nie czekałem na żadną grę tyle, ile na
nowe Red Dead Redemption 2. Poprzednią część RDR z 2010 roku przeszedłem dwa
razy, jako jedyną grę w życiu. Nowa odsłona jest genialna, z tego, co obserwuję na
YouTube i w recenzjach. Rozmach i realizm wręcz niesamowity. Ponad sto godzin
głównego wątku. Czego chcieć więcej? Chyba tylko czasu, aby ją skończyć.

Wersja pudełkowa kosztuje ok. 250 złotych.

SWETER Z RENIFEREM
Co roku marzę o takim swetrze i jakoś nigdy
nikt mi go nie chciał do tej pory dać. A jest
taki uroczy. Wybór na rynku w okresie świąteczny jest ogromny. Taki sweter powinien
być obowiązkowy w święta.

Ceny różne
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Tydzień z iPhone XR – czy jest
dużo gorszy od XS i dużo lepszy od X?
NORBERT CAŁA

@nor be r tc al a

Jednym z najczęstszych pytań, jakie ostatnio dostaję, jest: czy kupić obecnego ciągle w niektórych
krajach w sprzedaży iPhone X, czy może nowego iPhone XR. Za iPhone X przemawia to, że był to
flagowiec, a za iPhone XR, że to nowość. Przy czym ceny modelu zeszłorocznego zaczynają się od
4199 złotych, a iPhone XR od 3729 złotych. Na takie pytanie od razu odpowiadam – wybrać iPhone XR.
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Co więcej, według mnie w ogóle nie warto rozpatrywać takiej ewentualności, a jedyny
wybór powinien być między iPhone XS a iPhone XR. Tu różnica cenowa jest jeszcze korzystniejsza dla XR, który od XS jest tańszy o 1200 złotych, czyli ponad jedną czwartą ceny.
Pozostaje pytanie, czy wydając ciągle niemałe pieniądze, czyli 3729 złotych, warto jest kupić
gorszy, czytaj – tańszy model iPhone'a, czy może warto dołożyć kolejny tysiąc z okładem
i kupić najnowszy flagowiec.
W tym roku pierwszy raz przesiadłem się z wyższego modelu na niższy, aby sprawdzić na
własnej skórze, jak dalece gorszy jest ten tańszy model.

Wygląd zewnętrzny
Model XR jest odrobinę większy niż XS i mniejszy niż XS Max. Wykonanie jest podobne
jak w wyższych modelach, z tyłu mamy również szkło. Rożnicą jest ramka, w XS jest stalowa, w XR aluminiowa, a mnie w pierwszym momencie przypominała plastikową. Ramka
wygląda odrobinę gorzej niż w wyższych modelach, ale wydaje mi się, że dzięki niej telefon dużo lepiej leży w dłoni i nie ma wrażenia, że wypada on z dłoni. XS zazwyczaj noszę
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w jakimś pokrowcu, a XR nosiłem bez i nie miałem przypadku braku komfortu. Dość dobrze
jest też dobrana wielkość telefonu, XS Max jest
dla mnie zdecydowanie za duży, w przypadku
XR nie odczuwałem w jakiś specjalny sposób
powiększenia wymiarów i wagi względem XS.
Co ciekawe, Xr jest mniej wodoodporny niż
XS, pozwala na zanurzenie na głębokość 1 m
do 30 minut, podczas gdy w XS są to 2 metry.
Prawdopodobnie ma na to wpływ właśnie konstrukcja aluminiowej ramki.

Wnętrze
Za zakupem XR vs X przemawia zdecydowanie
nowe wnętrze, czyli nowy procesor A12 Bionic.
Dokładnie ten sam, co w XS i XS Max, tylko wyposażony w o 1 GB pamięci RAM mniej. Szybkość
modelu XR i i XS w codziennym użytkowaniu oraz
w benchmarkach jest dokładnie taka sama. Przy
moim sposobie używania telefonu nie zauważyłem braku 1 GB pamięci, możliwe, że objawi się
to w wymagających grach. Z nowym wnętrzem
wiąże się jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, czyli
wsparcie systemowe. Nowy procesor A12 pozwala
mieć nadzieję, że nowe wersje iOS będą wychodziły na niego przynajmniej rok dłużej niż na A11
w iPhone X, a moim zdaniem będzie to nawet
dwa lata dłużej, bo procesor A12 Bionic to zupeł-

Cała reszta technologii w XR jest
prawie taka sama jak w Xs, łącznie
z udoskonalonym Face ID, płatnościami
Apple Pay, ładowaniem
bezprzewodowym, eSIM itp.

nie nowa konstrukcja Apple. Cała reszta technologii w XR jest prawie taka sama jak w XS, łącznie
z udoskonalonym Face ID, płatnościami Apple
Pay, ładowaniem bezprzewodowym, eSIM itp.
Rożnicą względem XS jest to, że XR nie da się
kupić z pojemnością pamięci 512 GB, maksymalnie ten model oferuje 256 GB, za to mamy też tak
pożądaną przez wiele osób wersję 128 GB.
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Wyświetlacz
Chyba najwięcej kontrowersji w nowym, tańszym modelu iPhone’a, budzi wyświetlacz.
Apple nazywa go Liquid Retina i jest wykonany w technologi LED, podczas gdy wyświetlacze w modelu XS i wcześniejszym to nowsza i lepsza technologia OLED. Temu zagadnieniu
postanowiłem poświęcić kilka testów, bo od wielu osób słyszałem, że warto kupić właśnie
model X, ponieważ ma ekran OLED, a w mojej ocenie tej różnicy w technologii większość
osób nie zauważy. Postanowiłem przeprowadzić ślepe testy na kilku osobach. Test polegał
na wyświetleniu tego samego fragmentu zdjęcia na XS i XR i zakryciu elementów zewnętrznych telefonu, aby nie dało się rozpoznać modelu. Test przeprowadziłem na kilku osobach,
w tym np. na Dominiku z redakcji. Niektóre osoby wiedziały, co to OLED i LED, inne prosiłem
po prostu o odpowiedź, który ekran jest według nich lepszy. Początkowo prosiłem, żeby
oglądały ekran z odległości 25 cm, czyli naturalnej, z jakiej patrzymy na telefon, ale ostatecznie pozwoliłem się im przyglądać bliżej. Wyniki są ciekawe, bo zupełnie losowe. Raz
osoby wskazywały LED jako OLED, drugi raz odwrotnie, raz mówiły, że ekran w XR jest lepszy, a raz, że lepszy jest w XS. To dlatego, że Apple wykonało bardzo dobry ekran LED, który
dla większości osób jest wystarczający. Oczywiście znawcy tematu, wyświetlając materiał,
w którym jest dużo czarnych elementów, bez problemu rozpoznają ekran OLED, ale czy
o to chodzi w codziennym użytkowaniu? Kolejnym elementem kontrowersyjnym są lekko
grubsze ramki w modelu XR, to faktycznie widać, nawet bez bezpośredniego porównania, ale po kilku godzinach tylko z modelem XR przestajemy to zauważać, szczególnie że

Raz osoby wskazywały LED jako
OLED, drugi raz odwrotnie, raz
mówiły, że ekran w XR jest lepszy,
a raz, że lepszy jest w XS.
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ekran w modelu XR jest większy niż w X i XS – 6,1" vs 5,8" i mimo niższej rozdzielczości w XR
widać na nim nieznacznie więcej. W przypadku ekranu najbardziej brakowało mi 3D Touch,
co było dla mnie zaskoczeniem. Na co dzień nie zdawałem sobie nawet sprawy, jak często
tego używam, dopiero gdy mi tego zabrakło, to sobie to uświadomiłem. Na szczęście w iOS
12 w większości systemowych funkcji 3D Touch zastąpiono podobnie działającym dłuższym
przytrzymaniem.

Aparat
Tu mamy kolejną dużą i faktyczną różnicę miedzy XR a X i XS. Aparat w XR ma tylko jedną
ogniskową, a ja naprawdę często używałem optycznego przybliżenia 2×. Niestety, w XR go
nie ma. Na szczęście cała reszta, włącznie z trybem portretowy z efektem bokeh i funkcją
kontroli głębi ostrości, jest praktycznie taka sama. Taka sama jest też rozdzielczość aparatu
12 Mpx, jak i światło przysłony ƒ/1,8. W codziennych warunkach przekłada się to na robienie bardzo podobnych zdjęć. Zapraszam do spojrzenia na poniższe trzy zdjęcia poglądowe.
Moim zdaniem nawet XR robi trochę lepsze zdjęcia, ale to bardzo subiektywne odczucie.
Aparat przedni jest dokładnie taki sam w modelu XR jak XS i X.
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Bateria
XR jest modelem fizycznie większym niż X i XS i ma też większą baterię. W specyfikacjach
Apple bateria w XR wypada sporo lepiej niż w X i XS. W moim codziennym użytkowaniu
również to odczułem, myślę, że XR wytrzymywał mi około 20% dłużej niż XS.
iPhone XR to prawdziwy iPhone, świetnie wykonany, bardzo szybki, z dobrym aparatem
i najnowszą technologią na pokładzie. Nie jest praktycznie w niczym gorszy niż droższy
iPhone XS. Przez tydzień używania modelu XR, po miesiącu używania XS, nie odczułem
praktycznie żadnego pogorszenia komfortu. Jeśli przesiadacie się z iPhone 7 lub 6S, lub
jeszcze wcześniejszego, to będziecie zachwyceni tym modelem.Oczywiście, ma pewne
braki w stosunku do iPhone XS, o których pisałem, ale niższa cena w 100% je rekompensuje.
Jednocześnie, jeśli zastanawiacie się nad wyborem X czy XR, to o ile nie potrzebujecie aparatu z zoomem, to wybór może być tylko jeden – XR. Jest tańszy i nowszy.
Dziękujemy firmie iMad za wypożyczenie iPhone XR do testów.
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iPad Pro – po prawie miesiącu,
zamiast recenzji
D O M I N I K Ł A DA

@dominik lada

Długo zastanawiałem się, jak ugryźć temat opisu najnowszego iPada Pro. Miała być recenzja, ale co
do niej przysiadałem, to nie wiedziałem, co napisać. Nie wiedziałem z prostej przyczyny. Najnowszy
iPad Pro wreszcie praktycznie w 100% zastąpił mi mój komputer. Korzystam z niego cały czas. Do
tego stopnia, że wręcz tego nie zauważam, że wszystko na nim robię.
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Przeanalizowałem swój dzień i sposób pracy. Także to, na czym pracuję. Z bilansu wyszło mi,
że w zasadzie wszystko robię na iPadzie. Aż mnie to zaskoczyło. Nadal jest kilka rzeczy, które
robię na komputerze, ale wynika to chyba przede wszystkim z moich przyzwyczajeń niż
z tego, że nie mogę czegoś zrobić na iPadzie.
Najlepiej będzie, jak pokażę Wam mój dzień.
Po porannym ogarnięciu rodziny zabieram się do roboty.

8:30
Zanim dojadę do biura, pojawiają się pierwsze tematy do pilnego załatwienia, jeszcze
w domu. Zazwyczaj już z samego rana mnożą się pierwsze teksty do publikacji na www,
które wymagają sprawdzenia. Otwieram nasz redakcyjny komunikator Discord, sprawdzam,
co wpadło do korekty i robię szybki przegląd z kolejkowaniem pierwszych wpisów na www.
Działam głównie w Safari.

9:00
W ostatnim czasie na przebycie drogi do biura wybieram zazwyczaj metro. Szybko, z jednej
strony, a z drugiej, nie stoję w korkach i nie szukam potem miejsca do zaparkowania pod
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biurem. Jest to też świetny moment na chwilę
relaksu i czas do poczytania. Otwieram iPada
i uruchamiam Books, ewentualnie Flipboarda.

9:30
Dojeżdżam do biura. Zaczyna się normalny
dzień pracy. Kawa, sprawdzam, czy wszystko OK
u naszej redakcyjnej koszatniczki. Odpalam Maila.
Jak zwykle jest milion maili do odpowiedzenia.
Dobrze, że mam Smart Keyboard Folio, które
poza tym, że zabezpiecza mi nowego iPada, to
ułatwia pisanie długich maili ze względu na swoją
świetną klawiaturę. Najbliższe dwie godziny
z przerwami na rozmowy telefoniczne spędzam
przed Microsoft Word zamiennie z iA Writer,
Microsoft Excel oraz przede wszystkim Safari
i YouTube’em.

11:30
Pierwsze spotkanie. Od razu grubo. Muszę zrobić prezentację. Ważny klient. Odpalam Keynote
i przez iCloud pobieram prezentację z mojego
dysku. Spotkanie jest u klienta. Muszę podłączyć
się do rzutnika. Całe szczęście, mam ze sobą huba
USB-C ze złączem HDMI. Godzina mija. Chyba
dobrze poszło.

12:30
Pora lunchowa. Idę do pobliskiej Dużej Michy.
Zamawiam swój ulubiony makaron z kaczką.
W tym czasie ponownie sprawdzam na
Discordzie, czy nie pojawiły się jakieś nowe
tematy w redakcji. Paweł dziś szaleje, kolejne teksty spływają. W oczekiwaniu na mój zamówiony
makaron szybko sprawdzam teksty w Safari. Gdy
kelnerka podaje mi lunch, podczas jedzenia,
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odpalam na szybko YouTube i sprawdzam, co ciekawego pojawiło się dziś w technologiach.
Mam 15 minut na przegląd wcześniej zaznaczonych filmów „do obejrzenia” i tego, co w międzyczasie ktoś wrzucił. Dobrze, że mam ze sobą bezprzewodowe słuchawki. Mogę, nikomu
nie przeszkadzając, obejrzeć parę materiałów wideo.

13:00–14:00
Trzy telefony po kolei. Ciągle gadam. Posiłkuję się iPadem, aby podać niezbędne dane.
Zapisuję kolejne spotkania w Kalendarzu i ToDosy w Wunderliście. Michał Śliwiński wielokrotnie przekonywał mnie do Nozbe. Chyba muszę wreszcie się złamać i zmienić mój
workflow.

14:30
Kolejne spotkanie. Kolejna kawa. Tym razem muszę pokazać na iPadzie naszą aplikację. Klient
zadowolony, wertuje kolejne strony w ostatnim numerze. Aplikacja wygląda super. Od wczoraj jest dostępna aktualizacja przeznaczona dla najnowszych iPadów Pro. Tzw. perfect timing.
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15:30
Może będzie chwila na pracę nad grudniowym
wydaniem iMaga. Odpalam FaceTime i łączę się
z Mateuszem. Ustalamy, czego brakuje w materiałach do numeru. Rozłączam się. Mateusz podsyła mi część wydania do weryfikacji, nazywamy
ją „betą”. Odpalam GoodReader i sprawdzam.
Najważniejszym narzędziem, z którego korzystam zawsze w tym momencie, jest Apple Pencil.
Kurczę, to jest genialne, że wreszcie Apple Pencil
2 magnetycznie przyczepia się do iPada i zawsze
jest naładowany. Do tej pory przy poprzednich
iPadach Pro Pencil zawsze gdzieś się mi gubił. Jak
go znajdowałem, oczywiście, na złość, był rozładowany. Teraz nie mam tego problemu.
Kontaktuję się z Angeliką i Krzyśkiem, naszymi
webmasterami. Przez Discord ustalamy, jakie zmiany
wprowadzimy w najbliższym czasie na www.
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Dochodzi 17:00
Jeszcze błyskawiczne sprawdzenie Maila i odpowiedź na kilka listów. Szybki telefon.
O 17:30 muszę być w metrze w drodze powrotnej, bo o 18:00 muszę zmienić opiekunkę, która
zajmuje się Leonem.

18:00–19:30
„Family mode on”.

20:00
Leon usypia. Po przeczytaniu kolejnego rozdziału w jego ulubionej ostatnio książce
– „Zwierzaki Wajraka” – wreszcie zasypia. W tym czasie muszę niestety siedzieć przy nim
w pokoju. Taki mamy rytuał. Ciemno, ale mogę czytać na iPadzie. To jest ten moment
w ciągu wieczora, że mogę na spokojnie przez jakieś 15–20 minut poczytać książkę
w Books, oczywiście z włączonym czarnym tłem.

20:30–21:30
Nie używam iPada… trzeba trochę z resztą rodziny choćby porozmawiać…

Ok. 22:00
Gdy reszta z domowników zaczyna się kłaść spać, zaczynam drugą fazę pracy. Mam jakieś
dwie godziny na pracę koncepcyjną, ustalenie planu na kolejny dzień, odpowiedzenia na
kolejną partię maili.

0:00
Czas kłaść się spać. Ale jeszcze bym coś zrobił, przecież nie miałem nawet chwili dla siebie…
Zdrowy rozsądek mówi „idź spać”, ale zawsze zwycięża głupota. Przez najbliższą godzinę
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albo oglądam coś na Netfliksie/HBO Go, albo
wreszcie mogę zagrać w PUBG, bo od kilku dni
jest update dla iPadow Pro. Na ekranie nowego
iPada Pro wszystko wygląda lepiej. Inne proporcje ramek wokół ekranu robią genialną robotę.

1:00–1:30
Koniec. Czas naprawdę iść spać. Mój nowy iPad
ma jeszcze 30% baterii. Genialny wynik. Bilans
dnia, ponad osiem godzin realnego czasu spędzonego przed ekranem. Nieźle. Nigdy takich czasów
nie osiągałem na swoim MacBooku Pro. iPad jest
mniejszy i poręczniejszy. Mogę go mieć zawsze
przy sobie. Co więcej, ma wbudowany modem
LTE, czyli ZAWSZE jest podłączony do internetu.
Lepiej być nie może. iPad Pro na serio zastąpił mi
skutecznie komputer.
Można? Można. Ja jestem zadowolony. Może nie
stosuję się w pełni do filozofii #iPadOnly, ale jest
mi do niej coraz bliżej.
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Nowy MacBook Air (2018)
– pierwsze wrażenia
M AC I E J N O WA KO W S K I

@mac now

W 2008 roku Steve Jobs zaprezentował pierwszą generację MacBooka Air. Szybko stał się on
definicją nowej kategorii komputerów – Ultrabooków. Jego początkowa cena wynosiła 1799
dolarów i z pewnością nie można powiedzieć, że był to tani komputer.
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Dziś jesteśmy już przyzwyczajeni do tego, że komputer może być nierozbudowywalny,
a wówczas mocno krytykowany był brak możliwości dołożenia do niego choćby dodatkowej
pamięci RAM. Z biegiem lat cena jego nieaktualizowanych podzespołów zmalała i po wycofaniu plastikowych MacBooków stał się on podstawowym komputerem od Apple'a. Do dziś
jego konstrukcja robi wrażenie, ale jednak na rok 2018 oczekiwalibyśmy czegoś więcej względem specyfikacji.
W zeszłym miesiącu po ponad 10 latach Apple zaprezentowało następcę legendarnego
modelu – MacBooka Air (2018). Pod względem budowy przypomina trochę 12-calowego
MacBooka, a trochę 13-calowe MacBooki Pro. W kwestii gabarytów jest mu bliżej do tego
drugiego. Szerokość i głębokość jest w zasadzie identyczna, natomiast wysokość w 13-calowych MacBookach Pro jest stała, a tutaj ma kształt klina cieńszego od strony użytkownika,
a grubszego przy łączeniu z ekranem. Większość etui od nowych MacBooków Pro powinno
jednak pasować także do nowego MacBooka Air. Względem dotychczasowego Aira całość
jest bardziej smukła, a ramki wokół ekranu i klawiatury są mniejsze.
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Waga nowej odsłony Aira w porównaniu do aktualnej 13-calowej wersji Pro jest nieznacznie mniejsza. Jest on jednak inaczej wyważony i sprawia wrażenie zdecydowanie lżejszego.
Gdy z kolei po nowym Airze weźmiemy do ręki najmniejszy komputer Apple – 12-calowego
MacBooka – to wciąż jest to przepaść. Spotkałem się z opiniami, że obecnie – po premierze nowego MacBooka Air – zakup tego małego modelu nie ma już sensu. Ja uważam, że
w ofercie Apple'a jest wciąż miejsce dla tego maluszka ze względu na jego niewielką wagę.

Jeśli chodzi o ekran, to w końcu doczekaliśmy się Retiny. Nie ma co prawda takiego pokrycia przestrzeni kolorów jak w Pro – mam na myśli DCI-P3 – ale nie sądzę, aby dla większości
użytkowników miało to duże znaczenie. Bardziej wymagający użytkownicy mogą zawsze
podłączyć go do ekranu, który obsługuje szerszą gamę barw. Zintegrowany układ graficzny w nowym MacBooku Air bez najmniejszego problemu radzi sobie z obsługą monitorów 5K i wydaje mi się, że robi to sprawniej niż pierwsza generacja 13-calowego MacBooka
Pro z Touch Barem z 2016 roku. W kwestii wyświetlacza w stosunku do ostatnich generacji
linii Pro brakuje jeszcze jednego elementu, a mianowicie True Tone'a znanego z urządzeń
iOS. Wśród moich znajomych jest wyraźny podział na sympatyków i przeciwników tej funk-
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cji. Osobiście korzystam z tego na iOS-ie. Mój
wcześniejszy komputer jednak tego nie miał, nie
odczuwam więc braku tej funkcji pod macOS.
Domyślny obszar roboczy nowej matrycy jest
dokładnie taki sam, jaki mieliśmy w dotychczasowym MacBooku Air bez Retiny czy aktualnych
13-calowych MacBookach Pro.
Kolejnym wartym omówienia elementem jest
klawiatura. Komputer ten wyposażono w trzecią
generację klawiatury z mechanizmem motylkowym, która została poprawiona w porównaniu
do poprzedników dzięki zastosowaniu dodatkowej warstwy silikonowej. Ma ona na celu uchronienie ją przed okruszkami, które powodowały
blokowanie się klawiszy w poprzednich generacjach. Dzięki zastosowaniu tej warstwy na nowym
MacBooku Air pisze się bardziej komfortowo i trochę ciszej niż na moim 15-calowym MacBooku
Pro z 2016 roku. Zamiast Touch Bara, podobnie
jak w modelu Esc Edition, pozostawiono fizyczne
klawisze funkcyjne. Zdarza mi się pracować dużo
w Terminalu i brakowało mi fizycznego Esc.
Cieszę się natomiast, że Apple postanowiło umieścić w tym komputerze czytnik Touch ID. Przez
ostatnie dwa lata przyzwyczaiłem się do tego
rozwiązania i nie kupiłbym komputera bez tego
dodatku. Nie potrafię już w inny sposób korzystać
z 1Password, jak właśnie przykładając palec, aby
błyskawicznie, a zarazem bezpiecznie, wprowadzać hasła.
Odnośnie do samej klawiatury, jest jeszcze jedna
cecha, która sprawia, że pisanie na tym komputerze jest takie wygodne. Jego przednia krawędź
jest bardzo niska, to powoduje, że nie wrzyna
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się ona w nadgarstki podczas pisania. Przy dłuższej pracy z MacBookiem Pro ostra krawędź
dawała się we znaki. To czyni zarówno 12-calowy MacBook, jak i nowy MacBook Air komputerami idealnymi do pisania.
Lubię oddawać się temu zajęciu w jakiejś przyjemnej kawiarni, popijając dobrą kawę.
Zatem nie bez znaczenia jest dla mnie czas pracy na baterii. Według Apple wynosi on dla
tego komputera 12 godzin. Bez najmniejszego problemu podczas lekkiej pracy można
uzyskać 10 godzin. Oznacza to tyle, że jestem w stanie zabrać go na weekendowy wyjazd
bez ładowarki. Chcąc sprawdzić, ile maksymalnie wytrzyma, postanowiłem przeprowadzić pewien test. Wychodząc z domu, zostawiłem go na cały dzień z aktywną aplikacją Amphetamine, która zapobiega usypianiu. Był przez cały czas połączony z siecią
Wi-Fi. W tle był odpalony program Mail, a na ekranie wyświetlało się okno konwersacji
iMessages. Ekran podświetlony mniej więcej na 30% i klawiatura również podświetlona,
ale w stopniu minimalnym. Gdy wychodziłem, stan rozładowania baterii wynosił 83%.
Wróciłem po ponad ośmiu godzinach i zdziwiłem się, że wciąż pozostało 37%, natomiast
przewidywany czas do rozładowania wynosił siedem godzin. W sumie komputer był
w stanie tak przepracować około 20 godzin na jednym ładowaniu. Test ten miał zobrazować, w jakim stopniu procesor jest w stanie zejść w dół podczas wyświetlania statycznych
treści, na przykład podczas czytania PDF-ów. Oczywiście takie czasy nie są uzyskiwalne
w normalnym użyciu, ale mimo to ten wynik jest imponujący.
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Wydajność jest bardzo zbliżona do MacBooka Pro bez Touch Bara, czyli tzw. Esc Edition
z 2017 roku. Przy czym procesor w nowym MacBooku Air jest bardziej energooszczędny.
Przesiadając się na niego z 15-calowego MacBooka Pro, zdawałem sobie sprawę, że będzie
miał 1/3 mocy swojego większego brata. Nowy MacBook Air jest dostępny tylko w konfiguracji z jednym modelem procesora Intel Core i5. W ostatnich latach kupowałem zawsze
wzmocnione wersje, wykraczające poza moje rzeczywiste potrzeby. Decyzja o wyborze tak
„zwykłego” komputera nie była łatwa. Zdałem sobie jednak sprawę, że w większości przypadków komputer wykorzystuję w charakterze terminala. Od dłuższego czasu nie potrzebuję lokalnie wirtualizacji – bardziej wymagające zadania jestem w stanie wypchnąć do
jednej z mnóstwa usług chmurowych. Jeśli chodzi o obróbkę filmów czy fotografii, to nie
robię tego na tyle często, żebym nie był w stanie poczekać nawet trzykrotnie dłużej na rezultaty. Jednak czy MacBook Air jest komputerem powolnym? Absolutnie nie

104

/ SPRZĘT / Nowy MacBook Air (2018) – pierwsze wrażenia

Ogromne wrażenie zrobiły na mnie jego głośniki. Z roku na rok widać postęp na tym polu
we wszystkich sprzętach Apple'a. Mimo to wciąż ciężko jest uwierzyć, że z głośników o takich
wymiarach może wydobywać się tak rozległy, głęboki dźwięk.
Czy warto jest kupić nowego MacBooka Air, czy nie lepiej jest dopłacić do MacBooka Pro?
W końcu po wielu latach powrócił dawny podział na zwykłych użytkowników i profesjonalistów. Większość zwykłych ludzi nie potrzebuje wcale wydajności MacBooków Pro,
a chcąc mieć porządny komfortowy ekran o wyższej rozdzielczości, nie są już zmuszani,
aby wydawać więcej na zakup wersji Pro. Nowy MacBook Air nie jest komputerem tanim.
Nie zgadzam się jednak z opiniami, które słyszałem już wielokrotnie, że nie jest wart swojej
ceny i jeśli już wydajecie tyle pieniędzy, to powinniście dołożyć jeszcze ze dwa–trzy tysiące
złotych na wersję Pro. W codziennym użyciu dla większości osób te ulepszenia nie będą
miały większego znaczenia. Mnie osobiście brakowało komputera, który mógłbym zabrać
wszędzie ze sobą, nie martwiąc się o jego wagę czy gabaryty, czy aby móc usiąść wygodnie na kanapie i wziąć go na kolana.

wyimek

wyimek
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House of Marley – No Bounds
J A R O S Ł AW C A Ł A

@c alam uz y k a

222 – te magiczne dwójki zaczynają ten tekst. Nietypowo zaczynam od cyfr i jak się pewnie
domyślacie, te dwójki to cena, którą trzeba zapłacić za głośnik firmy House of Marley. Raczej
przyzwyczaiłem siebie i Was do produktów nieco droższych, dlatego bardzo ucieszył mnie ten mały
„brzdąc”, który jest w zasięgu każdego klienta.
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Często w tym tekście będę jeszcze odnosił się do ceny, ponieważ wielokrotnie pozytywnie
zaskoczył mnie No Bounds. Produkty House of Marley gościły już w naszym magazynie, ale
przybliżę Wam historię i pomysł na tę ciekawą firmę. Oczywiście nie ma mowy o przypadku
członu „Marley” w nazwie. Wszystko zaczęło się właśnie od kultowej postaci Boba Marleya,
a House of Marley jest jego dziedzictwem, którym zajmują się dzieci i wnuki artysty. Firma
kieruje się trzema podstawowymi wartościami nawiązującymi do filozofii Boba Marleya. Po
pierwsze, jakość dźwięku i wykonania, po drugie, wyjątkowe wzornictwo oraz po trzecie,
poszanowanie natury.
Patrząc na głośnik No Bounds, który w tym miesiącu

Nawet opakowanie głośnika za 222 złotych
może zweryfikować rzeczywistość i dać
nam do myślenia, że często przepłacamy
za niektóre produkty.

trafił do mnie na test, muszę przyznać, że od razu
czuć w nim te cechy. Nawet opakowanie głośnika
za 222 złotych może zweryfikować rzeczywistość
i dać nam do myślenia, że często przepłacamy za
niektóre produkty. Małe, dobrze zaprojektowane,
ciekawie się rozkłada, prezentując dzięki temu sam
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głośnik. Jakość grafik i smaczki, takie jak magnesowe
zamknięcie, mogą zachęcić do zakupu. Dalej jest
jeszcze lepiej, ponieważ kiedy tylko wyciągniemy No
Bounds z tego ładnego opakowania, zorientujemy się
od razu, że ten produkt został wykonany z dużą precyzją, a użyte do tego materiały to wysoka półka. Do
mnie trafił przepiękny kolor bordowy, a producent
w swojej ofercie, do wyboru posiada jeszcze czarny,
biały, granatowy. Widziałem wszystkie i trudno
byłoby mi wybrać najładniejszy.
Nie spodziewałem się, że tak długo i dokładnie będę
przyglądał się tak taniemu i małemu głośnikowi.
Cholernie mi się podoba w każdym calu, wszystkie zabiegi estetyczne, użyte materiały i sposób ich
prezentacji w 100% do mnie trafiają. W zestawie
znajdziemy świetnie wykonany karabińczyk w kolorze głośnika, na którym widnieje wyżłobione logo
producenta, a także, w tym samym kolorze, równie
dobrze wykończony, materiałowy przewód ładowania. Umówmy się, dużo droższe produkty często
w zestawie zawierają najtańszy gumowy przewód
i nikt nie zwraca na to uwagi.
Podczas samych oględzin, co chwilę odkrywałem szczegóły, przemawiające za tym, że te trzy

108

/ SPRZĘT / House of Marley – No Bounds

podstawowe wartości, o których pisałem wcześniej, to nie tylko tani chwyt marketingowy.
Takim niewiarygodnym szczegółem jest np. sposób zawinięcia przewodu USB. Kojarzycie te
powszechne plastikowo-druciane „sznurki”, którymi zawija się przewody? House of Marley
przewód zawija w naturalny materiał, a wszystko wykańcza przyjemną dla oka kokardką.
Można? Oczywiście, że można.
Tym sposobem możemy płynnie przejść do samego głośnika, bo właśnie od materiałów
chciałbym zacząć. Mam wrażenie, że przy tworzeniu No Bounds były najważniejsze i dobrze
się stało. Firma stawia na ekologiczne materiały w dużej mierze pochodzące z recyklingu.
Pozwólcie, że zacytuję samego producenta: „Głośniki No Bounds są wykonane z tkaniny
Marley Rewind™, silikonu Regrind, korka Regrind i aluminium. Tkanina Rewind™ jest trwałym,
wysokiej jakości materiałem, utkanym z substancji i surowców pochodzących z recyklingu. To
mieszanka 30% odzyskanej bawełny organicznej, 30% konopii i 40% recyklingowanego PET.
Korek jest odnawialnym, biodegradowalnym i w 100% naturalnym materiałem. Uzyskuje się
go w wyniku przyjaznego dla środowiska procesu zbioru, który zapewnia drzewom dalsze
życie. Silikon Regrind jest specjalnie opracowanym materiałem pozyskiwanym przez odzyskiwanie i upcykling odpadów poprocesowych i postprodukcyjnych”.

Ciekawym rozwiązaniem jest korek znajdujący się na spodzie głośnika, który
po wrzuceniu do wody, powoduje unoszenie się na niej.
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W tym miejscu należy się wszystkim przypomnienie ceny tego produktu, czyli trzech magicznych
dwójek. Nie myślcie sobie, że to koniec niespodzianek. Materiały wykończeniowe No Bounds
pozwoliły na uzyskanie normy wodo- i pyłoodpornej IP67. Dzięki temu ten głośnik możemy
zabrać naprawdę wszędzie i zawsze spełni swoje zadanie. Ciekawym rozwiązaniem jest korek
znajdujący się na spodzie głośnika, który po wrzuceniu do wody powoduje unoszenie się na niej.
Góra urządzenia posiada mocny sznurek, do którego idealnie pasuje dołączony karabińczyk, co
daje nam możliwość zawieszenia absolutnie wszędzie. Mało Wam jeszcze? Dorzucę wstrząsoodporną obudowę, mikrofon, złącze AUX i baterię wytrzymującą prawie dziesięć godzin.

Jasne, że słyszałem głośniki grające
dużo lepiej, ale żaden z nich nie
grał na tyle lepiej, żeby za niego
zapłacić dwa, albo nawet trzy razy
więcej, tylko ze względu na jakość
brzmienia.

Kiedy myślałem, że to już wszystko, nagle przypomniałem sobie o możliwości połączenia
dwóch głośników i stworzenia z nich stereo. Nie będę już przypominał ceny, żeby za bardzo
nie denerwować wszystkich, którzy na podobne urządzenie wydali dwa razy tyle. Oczywiście
wiem, że w Waszych głowach cały czas jest jedno pytanie. Jak to gra? Jasne, że słyszałem głośniki grające dużo lepiej, ale żaden z nich nie grał na tyle lepiej, żeby za niego zapłacić dwa albo
nawet trzy razy więcej, tylko ze względu na jakość brzmienia. Przy tak małej konstrukcji jakość
dźwięku nie musi być na samej górze listy priorytetów. No Bounds nie wbije Was w fotel i nie
oczaruje dźwiękiem, ale na pewno umili wszystkie minuty spędzone w ciężkim terenie. Jest
bardzo głośny jak na swoje rozmiary i dźwięki wydobywające się z niego nie drażnią, co uważam już za sukces. Szkoda, że House of Marley nie pokusił się o aplikację, w której znalazłaby się
możliwość korekcji dźwięku. Głośnik podłączyłem bezprzewodowo z komputerem, gdzie mam
equalizer, dodałem nieco od siebie i brzmiał o niebo lepiej niż przy seryjnych ustawieniach.
Widać więc, że jego potencjał nie jest w pełni wykorzystywany.
Biorąc jednak pod uwagę całokształt, to właśnie znalazłem Wam idealny prezent pod choinkę dla osób, które kochają podróże. Nie dziękujcie, wszystkiego najlepszego.
Ocena:
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Bose SoundSport Free
PAW E Ł H AĆ

@p awe lhac

Coraz trudniej jest mi trenować z przewodowymi słuchawkami. Jestem gotów poświęcić nawet
jakość brzmienia na rzecz wygody, bo muzyka jest tylko tłem dla ćwiczeń. Bose postanowiło
połączyć komfort z dobrym dźwiękiem – tak właśnie powstały SoundSport Free.

/ SPRZĘT / Bose SoundSport Free

Bose dołączyło do coraz liczniejszego grona producentów słuchawek całkowicie bezprzewodowych. SoundSport Free nie są połączone kablami, co więcej, mają też pudełko-ładowarkę
z wbudowanym akumulatorem, który pozwala podładować je bez gniazdka. Na tle konkurencji wyróżniają się rozmiarami, są bowiem spore i dość mocno wystają z uszu (choć nie na
tyle, by przeszkadzały), ale jednocześnie wyjątkowo dobrze trzymają się w uchu. Do zwykłej,
okrągłej wkładki dokanałowej dodano „skrzydełko”, które wchodzi w małżowinę i się do niej
dopasowuje. W komplecie mamy trzy rozmiary wkładek, znalezienie właściwego nie jest
trudne. Oczywiście, gdyby rozdzielono wkładkę okrągłą i „skrzydełko” tak, by dało się łączyć
różne rozmiary, możliwości dopasowania byłoby więcej, ale mogłoby to też zaważyć na wielkości konstrukcji. Obudowa słuchawek jest plastikowa, przyciski na krawędziach obu słuchawek pokryto natomiast grubą gumą. Konstrukcja jest odporna na wilgoć, ale nie można jej
już zanurzać w wodzie – powinny wytrzymać trening w deszczu, ale nie na basenie. Pudełko
również jest plastikowe, ma matową powierzchnię, odporną na zarysowania. Jest dość duże,
ale musi pomieścić niemałe słuchawki. Otwiera się je przyciskiem na boku, pod którym
umieszczono diody informujące o stanie naładowania akumulatora, jest też port micro USB
służący do zasilania go. Pudełko jest niezbędne do naładowania słuchawek, pozbawiono je
bowiem jakichkolwiek standardowych portów.
Słuchawki parujemy z telefonem
w typowy sposób, przytrzymując
przycisk na jednej z nich – druga podłączy się już sama. Choć aplikacja do

SoundSport Free komunikują się nawet
po polsku.
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ich obsługi nie jest wymagana, to warto ją zainstalować. Bose Connect służy nie tylko do
aktualizacji oprogramowania, ale też do konfiguracji komunikatów głosowych i znajdowania
zgubionych słuchawek. SoundSport Free komunikują się nawet po polsku, choć dostępne
są też inne języki. Informują o stanie połączenia i baterii, czytają też (trochę koślawo), kto
dzwoni, o ile jego numer jest w naszej książce. Drobiazg, który częściej mnie denerwował,
niż się przydawał, więc go wyłączyłem. Dużo lepszym dodatkiem jest znajdowanie słuchawek – działa na zasadzie zapamiętywania ich lokalizacji, pokazują się więc na mapie.
Ponadto, jeśli znajdą się w zasięgu Bluetooth, mogą też odtwarzać dźwięk pomagający je
odnaleźć. Są przy tym bardzo głośne, nie radzę ich więc mieć w uszach, testując tę funkcję
(tak, popełniłem ten błąd). Ostatnią z opcji jest zmiana czasu przejścia po włączeniu w tryb
czuwania pozwalającego oszczędzić baterię. Na dole ekranu jest wyświetlany prosty odtwarzacz muzyki, ale ogranicza się tylko do przełączania kolejnych utworów.

SoundSport
Free brzmią
tak dobrze, że
używałem ich
wszędzie, nie
tylko na treningu.

Bezprzewodowe słuchawki zdążyły przyzwyczaić mnie do kilku rzeczy. Przede wszystkim, są bardziej bezobsługowe, bo po wyjęciu z pudełka natychmiast łączą się z telefonem.
SoundSport również to potrafią (nie licząc pierwszego parowania), potrzebują zaledwie kilku
sekund na to, by znaleźć smartfona. Nie pauzują natomiast muzyki, gdy wyjmiemy je z uszu,
nie mają odpowiedniego czujnika. Do kontrolowania muzyki służą trzy przyciski na prawej
słuchawce, są odpowiednikami tych, jakie mamy na pilocie do EarPodsów. Środkowy przycisk
przełącza utwory, skrajne natomiast regulują głośność. Niestety, mają bardzo twardy skok,
przez co są niewygodne w obsłudze. Trzeba wciskać je palcem wskazującym, ściskając jednocześnie obudowę kciukiem. To jedyny detal, do którego mam zastrzeżenia. Na drugiej słuchawce jest już tylko jeden przycisk, służący do parowania przez Bluetooth. Prawa słuchawka
ma mikrofon, stąd też może służyć do prowadzenia rozmów. Jakość zbieranego dźwięku jest
zadowalająca, co więcej, pomimo dwóch dokanałowych słuchawek w uszach, sam również
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nie czułem szczególnego dyskomfortu podczas rozmowy. Czas pracy na jednym ładowaniu
to około pięciu godzin, a pudełko pozwala je doładować do pełna dwukrotnie. 15 minut ładowania pozwala na 45 minut odtwarzania, natomiast pudełko ładuje się już dwie godziny.
Zazwyczaj słuchawki pokroju SoundSport Free oceniam przez pryzmat ich użyteczności
w sporcie, jakość dźwięku pozostawiając na drugim planie. Tymczasem taka klasyfikacja
byłaby krzywdząca, bo Bose naprawdę przyłożyło się do jakości brzmienia. Słuchawki bardzo dobrze panują nad wysokimi tonami, dopiero przy dużej głośności zaczynają być kłujące i piskliwe. Środkowe pasma są więcej niż poprawne, choć mogłyby oferować więcej
detali. O ile wokal zawsze wypada przynajmniej dobrze, to już instrumenty w tle potrafią
się ze sobą zlewać bądź nawet znikać, gdy mają jedynie stanowić subtelne tło. Bas wyszedł
oczywiście najlepiej (oczywiście, bo to jednak słuchawki dające kopa na treningu), jest go
dużo, ale nie w nadmiarze, brzmi miękko i odpowiednio mocno. Dynamika również jest
przyzwoita, a szerokość sceny, pomimo zamkniętej konstrukcji, całkiem duża. SoundSport
Free brzmią tak dobrze, że używałem ich wszędzie, nie tylko na treningu.
Nie sposób znaleźć słuchawki, które łączą świetne brzmienie i doskonałą stabilność w uszach.
SoundSport Free mają i jedno, i drugie, dzięki czemu są bardzo uniwersalne. Bose skupiło się
na podstawowych funkcjach, co wyszło im na dobre. Trudno o lepiej zaprojektowane wkładki
dokanałowe, nie tylko izolujące od dźwięków otoczenia, ale i utrzymujące słuchawki w uchu.
Dźwięk jest natomiast tak dobry, że aż szkoda ograniczać ich używanie jedynie do siłowni.

Bose SoundSport Free
• Design: 4/6
• Jakość wykonania: 5,5/6
• Oprogramowanie: 5/6
• Wydajność: 5/6
Plusy:
• bardzo dobra jakość dźwięku
• doskonale trzymają się w uchu
• wygodne etui
Minusy:
• niewygodna obsługa za
pomocą przycisków
Cena: około 850 PLN
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TwelveSouth PowerPic
WOJTEK PIETRUSIEWICZ

@mor id1n

Wielu z nas ma ramki na zdjęcia, często ze zdjęciami dzieci, nas samych, rodziców, psów czy kotów.
To przedmiot teoretycznie bezużyteczny, służący jedynie do dekorowania wnętrza i zapewniania
miłych wspomnień. To nie są wartości, które można zmierzyć w jakikolwiek sposób, ale skoro już
mamy te ramki, to może warto je wykorzystać do czegoś więcej?
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Rzadko kiedy na rynku pojawia się tak
genialne zwiększenie funkcjonalności przedmiotu przeznaczonego do jakiegoś prostego
celu, w tym wypadku do utrzymywania zdjęcia w pionie. Twelve South, który jest jednym
z najlepszych niezależnych twórców akcesoriów dla Appleuserów, właśnie to zrobił – za
zdjęciem umieścił pętlę indukcyjną, która
odpowiada za dostarczanie do 10 W energii
do każdego smartfona wspierającego standard Qi. Sama ramka przyjmuje zdjęcia 13 ×
18 cm, a smartfon nie może być wyższy niż
16,5 cm. Jeśli to dla Was mało, to nie będzie
też problemów z telefonami w etui, pod
warunkiem, że nie są one grubsze niż 3 mm
na plecach.
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Twelve South PowerPic jest dostępny
w dwóch kolorach – białym i czarnym
– a samą ramkę wykonano z sosny nowozelandzkiej. Sprawia wyjątkowe dobre wrażenie, a metalowa noga zapwenia odpowiednią
stabilność. Całość wystarczy postawić w strategicznym miejscu i podłączyć do gniazda
USB-A. Ciekawostką jest fakt, że Twelve South
dostarcza kabel USB-C do USB-A w zestawie,
ale jest wyjmowalny, więc można go w przyszłości zastąpić USB-C na obu końcach, jak już
wszyscy przejdziemy na nowy standard.
Ekipa z Twelve South wymyśliła też fajny trick
dla osób, które chcą coś więcej wyciągnąć z tej
ramko-ładowarki. Przygotowali serię zdjęć,
które możemy sobie wywołać, wraz z dopełniającymi je tapetami na iPhone’a. Zdjęcia są
minimalistyczne i „puste”, a tapety na iPhone’a zawierają elementy, które je dopełniają.
Oczywiście, to jest efekt, który widzimy tylko
w momencie stawiania telefonu na ładowarce,
bo wtedy na chwilę zapala się ekran, ale mnie
to zainspirowało i spędziłem kilka godzin na
przeglądaniu swojego archiwum. Znalazłem
kilka takich samych zdjęć, z moją żoną i bez

Ekipa z Twelve South wymyśliła też
fajny trick dla osób, które chcą coś
więcej wyciągnąć z tej ramko-ładowarki.
Przygotowali serię zdjęć, które możemy
sobie wywołać, wraz z dopełniającymi je
tapetami na iPhone’a.
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niej, które idealnie się do tego nadają i jak tylko
dowiem się, gdzie i czy ktoś jeszcze wywo-

TwelveSouth 				
PowerPic 			
• Design: 6/6
• Jakość wykonania: 6/6
• Oprogramowanie: n.d.
• Wydajność: n.d.

łuje zdjęcia, to przygotuję sobie własny zestaw.
Oczywiście nie musimy z tego korzystać i dla wielu
osób zapewne będzie to kompletnie zbędne. Aha
– nikt też nie oczekuje, że ekran będzie cały czas
włączony. Tutaj chodzi tylko o te kilka sekund podczas stawiania telefonu w ładowarce.

Producent: Twelve South

PowerPic bardzo szybko stał się moim numerem

Model: PowerPic

1 wśród ładowarek indukcyjnych i polecam ją

Link: Twelve South PowerPic

każdemu, kto trzyma jeszcze zdjęcia w ramkach

Cena: 79,99 USD

albo szuka powodu, żeby je tam trzymać.
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Twelve South AirSnap – etui na etui
PAW E Ł H AĆ

@p awe lhac

AirPodsy zaprojektowano tak, by nosić je zawsze ze sobą. Ich etui jest niewielkie, ale błyskawicznie
zbiera rysy, więc zawsze wymaga osobnej kieszeni. Chyba że jest w AirSnap.
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Słuchawki Apple nieszczególnie nadają się do personalizacji, bo nawet cienkie naklejki mogą
utrudniać wyjmowanie ich z pudełka. Z etui jest zupełnie inaczej, ma całkiem sporą, gładką
przestrzeń do zagospodarowania (podobnie zresztą jak smartfony). Dość szybko zaopatrzyłem się w gumowe etui, tylko po to, by odróżnić moje słuchawki od cudzych. Ostatnio zmieniłem je na AirSnap, bo nie dość, że jest bardziej praktyczne, to zdecydowanie lepiej wygląda.
Zrobiony z gładkiej skóry pokrowiec znacznie powiększa etui, choć nie na tyle, by nie dało się
go zmieścić do kieszeni. Grube szycie wokół nadaje mu niepowtarzalny wygląd, a przy okazji
amortyzuje ewentualne upadki. Krawędź jest klejona i, choć wykonano ją estetycznie, to nie każdemu musi się podobać. Zamknięcie jest natomiast na zatrzask – identyczny jak w CableSnap
(czyli opaskach na kable tego producenta). To bardzo eleganckie rozwiązanie, choć nie tak
wygodne, jak otwieranie samego etui na AirPodsy – wymaga wykonania dodatkowego ruchu
zarówno przy otwarciu, jak i zamknięciu. Na tyle AirSnap znalazło się niewielkie logo oraz dwa nacięcia umożliwiające szero-

Na klapce umieszczono
klamerkę służącą do przypięcia
AirSnap do czegokolwiek.

kie otwieranie etui. Na klapce umieszczono klamerkę, służącą
do przypięcia AirSnap do czegokolwiek. Etui nie jest wodoszczelne, noszenie go na stałe przyczepionego do torby i plecaka może okazać się więc złym pomysłem, ale da się je na tyle
szybko odczepić, że sam nosiłem je właśnie w ten sposób.
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Tym, co wyróżnia AirSnap, jest jakość. Skóra jest zwyczajnie przyjemniejsza w dotyku niż
plastik, ponadto wraz z czasem delikatnie ciemnieje (przynajmniej w kolorze koniaku, takiej
wersji używam) i staje się odrobinę bardziej elastyczna. Na etui pojawiło się też kilka rysek,
wyglądają jednak znacznie lepiej niż te na pudełku AirPodsów. Poprawa wyglądu idzie
w parze z nieznacznym (przynajmniej dla mnie) spadkiem komfortu. Do słuchawek trudniej
się dostać, bo fragment klapki z zatrzaskiem zasłania częściowo wnętrze pudełka, trzeba
ją mocniej odchylać. To akurat drobiazg, do którego trzeba się przyzwyczaić, ale może być
istotny, jeśli przypinamy słuchawki do torby. Muszę natomiast zmartwić osoby, które regularnie korzystają z przycisku parowania słuchawek z tyłu pudełka. Jest całkowicie zasłonięty,
przez co nie da się go wcisnąć, póki nie zdejmiemy etui, skóra jest na to za gruba.
Noszenie AirPodsów wraz z innymi przedmiotami powoduje, że pudełko momentalnie
pokrywa się rysami. Nie lubię mieć zniszczonych rzeczy, zwłaszcza gdy zamierzam długo
z nich korzystać. AirSnap bardzo mi się spodobało, bo zabezpiecza słuchawki, a jednocześnie świetnie wygląda. Używam AirPodsów niemal tylko z urządzeniami podpiętymi do
mojego iClouda, z przycisku parowania korzystam więc sporadycznie, niemniej jednak dla
osób potrzebujących tej funkcji etui Twelve South bardzo szybko stanie się uciążliwe. Jestem
zadowolony z AirSnap, choć z pewnością nie jest to sprzęt dla każdego.

Twelve South AirSnap
• Design: 4/6
• Jakość wykonania: 5,5/6
• Wydajność: 4,/6
Plusy:
• skóra wysokiej jakości elegancki wygląd
• zatrzask do przypięcia do torby
Minusy:
• utrudnia dostęp do słuchawek
• uniemożliwia korzystanie
z przycisku parowania
Cena: około 30 USD
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Netatmo Smart Smoke Alarm
– Inteligentny Czujnik Dymu
NORBERT CAŁA

@nor be r tc al a

Czujnik dymu (pożaru) to bardzo ważny element smart domu, chyba jeden z ważniejszych, zaraz
po czujniku czadu. W końcu może on ocalić nasze życie. Chcąc jednak budować smart dom
w ekosystemie Apple HomeKit, nie mamy dużego wyboru tego typu czujników. Tych dostępnych
w Polsce jest jak na lekarstwo, bo w sumie jeden.
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Jest nim Netatmo Smart Smoke Alarm. Tej francuskiej firmy nie trzeba przedstawiać fanom automatyki domowej. Firma od lat pokazuje ciekawe
produkty, w tym te zgodne z HomeKit i cały czas
się rozwija, a jednym z etapów tego rozwoju jest
niedawne połączenie sił ze światowym potentatem, czyli firmą Legrand.
Wróćmy jednak do czujnika dymu. Jego zadaniem jest wykrywanie dymu i zawiadomienie
o tym głośną syreną o natężeniu dźwięku 85 dB,
powiadomieniem na telefonie oraz ewentualną
automatyzacją, jaką sobie ustawimy.
Sam czujnik jest ładnym urządzeniem, to ważne,
bo powinniśmy go zamontować na suficie w miejscu, w którym nic nie będzie blokowało do niego
dostępu. Najlepszym miejscem jest centralne

Jego zadaniem jest wykrywanie dymu
i zawiadomianie nas o tym głośną
syreną o natężeniu dźwięku 85 dB,
powiadomieniem na telefonie oraz
ewentualną automatyzacja jaką sobie
ustawimy.

pomieszczenie w domu, czyli np. salon. Na szczęście, biały krążek rozmiarów dużego pudełka
z kremem (wymiary: 115 × 44 mm) nie powinien
zbytnio szpecić pomieszczenia. W pudełku z czujnikiem znajdziemy kołki rozporowe i wkręty do
przytwierdzenia do sufitu. Każdy, kto choć raz
miał wiertarkę w ręku, poradzi sobie bez problemu z instalacją. Ciekawe jest to, że baterie
umieszczone w Netatmo Smart Smoke Alarm nie
są wymienne i nie wymagają ładowania przez…

dziesięć lat. Tak, dziesięć lat. To dużo, a nawet bardzo dużo, w moim obecnym smart czujniku dymu Nest musiałem sześć baterii AA wymieniać co miesiąc. Jak wspomniałem, baterie nie są wymienne, po dziesięciu latach musimy czujnik wyrzucić do kosza i kupić nowy.
Według producenta po takim czasie przestanie on prawidłowo wykrywać zagrożenie. Koszt
czujnika to 449 złotych, czyli niecałe cztery złote miesięcznie. Da się przeżyć.
Czujnik możemy oczywiście wpiąć do sieci. Obsługuje Wi-Fi 802.11 b/g/n (tylko 2.4 GHz) oraz
Bluetooth Low Energy (BLE). Jako że czujnik jest zgodny z HomeKit, polecam, aby wpiąć go
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bezpośrednio do „domu”. W tym celu
skanujemy kod umieszczony pod jego
obudową za pomocą natywnej aplikacji,
ale to już znacie z innych produktów HK.
To wszystko, czujnik już działa. Możemy
go też dodać do specjalnej aplikacji, ale
jeśli nie macie żadnych innych produktów Netatmo, a jednocześnie macie już
inne sprzęty HomeKit oraz dostęp zdalny
z pomocą Apple TV do swojego „domu”,
to nie ma to większego sensu. Urządzenie
samo przeprowadza testy sprawności, kontroluje stan baterii, jednym słowem instalujemy i na dziesięć lat, mam
nadzieję, zapominamy o jego istnieniu.
Czujnik po wykryciu dymu uruchomi
syrenę, wyśle nam powiadomienie za
pomocą aplikacji lub appki HomeKit.
Może tez wykonać określoną automatyzację, np. przełączyć światła na czerwono,
otworzyć dom, aby było łatwiej wyjść,
uchylić okno lub uruchomić zawór tryskacza wody. Czyli możecie zbudować własny system przeciwpożarowy. Możliwości
zależą od tego, jakie inne urządzenia
HomeKit znajdują się już w domu oraz od
naszej wyobraźni. Jeśli nie macie instalacji
HomeKitowej, to możecie wykonać automatyzację za pomocą serwisu IFTTT.
Mam lekkie zastrzeżenia do syreny, niby
jest głośna, ale w porównaniu do syreny
np. w czujniku Nest, jest sporo cichsza.
Myślę, że gdy jest zainstalowana w salonie na dole domu, a my śpimy przy
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zamkniętych drzwiach w sypialni na
górze, to może nas nie obudzić, dlatego koniecznie trzeba sobie ustawić
powiadomienia.
Bardzo za to podoba mi się czułość

Urządzenie samo przeprowadza testy
sprawności, kontroluje stan baterii, jednym
słowem instalujemy i na dziesięć lat, mam
nadzieję, zapominamy o jego istnieniu.

zastosowanego fotoelektrycznego
czujnika. Niby producent nie zaleca
instalacji w kuchni lub garażu, ale
moje testy wykazały, że przypalony kotlet na patelni nie robi na nim wrażenia. Nie obawiajcie się też zapalania świeczek czy papierosa. Netatmo Smart Smoke Alarm nie zidentyfikuje tego jako pożar i nie uruchomi alarmu, ale jeśli w jego pobliżu podpalicie kartkę
papieru, to reakcja będzie dość szybka. Moim zdaniem wykrywa zagrożenie perfekcyjnie,
nie generując niepotrzebnych alarmów. Czujnik, do którego go porównuję, czyli Nest,
potrafi podczas intensywnych prac kuchennych bezpodstawnie uruchomić alarm.
Smart Smoke Alarm to kolejny dobry produkt tej francuskiej firmy, której fanem jestem
od początku. Jest to też ich pierwszy bardzo poważny produkt. Normy, jakie musi spełnić
czujnik dymu, aby wejść do sprzedaży, są dużo wyższe niż normy, które musi spełnić stacja
pogodowa czy kamera monitoringu. Cena może i jest wysoka, ale macie z głowy wymianę
baterii przez dziesięć lat, a zyskujecie bezpieczeństwo.
Ocena iMagazine:
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Philips Hue Play – zabawa światłem
PAW E Ł O KO P I E Ń

@p awe lo ko

Ekosystem Philips Hue cały czas się powiększa, Philips wprowadza nowe elementy, poszerza też
współpracę z partnerami. Jeśli myślimy więc o inteligentnym oświetleniu, myślimy zwykle o Hue. Do
sprzedaży właśnie trafiły lampy Hue Play, które pozwalają uzyskać bardzo ciekawe efekty świetlne
w naszym pokoju.
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Gdy ujrzałem pierwszą zapowiedź lamp Hue Play,
pomyślałem sobie, że mamy do czynienia z konkurencją dla telewizorów Philips z Ambilight. W końcu to
dwie różne firmy, opierające się o tę samą holenderską
markę. Gdy jednak Hue Play dotarł do mnie na testy,
miałem też akurat na ścianie OLED 803 od Philips TPV.
Produkty jak najbardziej się uzupełniają, choć Hue
Play ma również szersze zastosowanie.
Czym jest Hue Play? To jedna lub dwie lampy z LEDowym źródłem światła, które wyglądem mają nie rzucać się w oczy, a światło, które dają, jest ambientowym
tłem dla naszego pokoju. Z założenia mają one na przykład leżeć na szafce RTV i oświetlać ścianę za telewizorem. Można też je postawić, ponieważ mają specjalne
uchwyty. To lampy, które też łatwo przenieść w inne
miejsce, są zasilane ze standardowego gniazdka.
Ambientowe światło jest nienachalne, raczej nie
oświetli naszego pomieszczenia, ale doda mu klimatu.
W przypadku inteligentnego oświetlenia, jakim jest
Hue Play, jest to dużo łatwiejsze. Wszak dzięki aplikacji czy integracji z Apple HomeKit lub też Google
Assistant albo Amazon Alexa możemy stworzyć odpowiednie sceny, automatyzacje czy po prostu ustawić
tymczasowo dany kolor albo poziom jasności. To takie
nastrojowe światło, idealne na wieczorne wyświetlenie, nie razi w oczy, ale jednocześnie sprawia, że nie
spędzamy czasu wyłącznie w ciemności.
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Hue Play został stworzony także z myślą o gamingu i telewizorach; wszystko za sprawą
Ambilight+Hue oraz aplikacji Hue Sync. Aplikacja Hue Sync jest dostępna zarówno na komputery z systemem Windows, jak i macOS. Trochę szkoda, że nie jest zaimplementowana
w konsolach do gier i różnego rodzaju set-top-boksach, ale może i na to przyjdzie czas.
Działa ona właśnie na zasadzie podobnej do systemu Ambilight z telewizorów Philips, czyli
synchronizuje lampy Hue Play (jak i inne oświetlenie z rodziny Hue) z tym, co jest na ekranie
komputera. Dzięki czemu otrzymujemy ciekawy efekt podczas grania czy oglądania filmów
z komputera. Natomiast w przypadku funkcji Ambilight+Hue możemy zsynchronizować te
lampy z naszym telewizorem z Ambilight i rozświetlić w klimacie telewizora cały pokój lub co
najmniej ścianę z telewizorem. Właśnie dlatego Hue Play to w istocie poszerzenie Ambilight,
a nie jego konkurencja. W przypadku telewizorów niewyposażonych w Ambilight jesteśmy
ograniczeni do ręcznej zmiany kolorów, możemy więc co najwyżej nadać ambientowe tło.
Hue Play nie należy do tanich rozwiązań, to wydatek minimum 300 złotych za jedną lampę,
zestaw kosztuje powyżej 600 złotych. Sporo, patrząc na inne oprawy oświetleniowe, które
możemy mieć w tej cenie. Jeśli jednak dodamy do tego wsparcie dla Apple HomeKit i całego
ekosystemu Hue, to cena robi się już znacznie bardziej akceptowalna. Dla mnie Hue Play
jest godnym następcą typowej taśmy LED-owej. W dodatku jest bardzo mobilny i wygodny
w obsłudze. To ciekawe uzupełnienie rodziny produktów HUE.
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My Passport Wireless SSD
NAPOLEON BRYL

@nap o leonb r y l

Kilkukrotnie pisałem w iMagazinie o tworzeniu kopii zapasowych, zabezpieczaniu się przed utratą danych
w podróży, szczególnie zdjęć. Zazwyczaj wymaga to zabierania ze sobą komputera, dodatkowych
akcesoriów, kabli etc. Dla tyc,h którzy cenią wygodę i szybkość, WD ma rozwiązanie prawie idealne. Dysk
My Passport Wireless SSD. Powiedzieć o tym urządzeniu „dysk”, to jakby nic nie powiedzieć.
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Jest to dość duży kwadrat i ciężki: 135 mm × 135 mm × 30 mm i 460 g – to jedna z jego niewielu wad. Obudowa jest solidnie wykonana, nic nie trzeszczy, ma dość szeroko obejmujące
go krawędzie gumowego bumpera, który dodatkowo zabezpiecza całą konstrukcję przed
uszkodzeniami.
Wewnątrz, zgodnie z nazwą, znajduje się dysk SSD, który jest o wiele bardziej odporny na
wstrząsy niż tradycyjne HDD – upadki i obijanie się w plecaku są więc niestraszne naszym
zdjęciom i filmom.
WD oferuje wersje o pojemnościach 250 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB. Świetnie, ale nadal zadaję
sobie pytanie, dlaczego to takie ciężkie? Przecież sam dysk tyle nie waży. Szukamy więc
wytłumaczenia dalej. Może to fakt, że obudowa ma wbudowane w interfesjy USB? Są to:
1. USB 2.0 typu A, do którego możemy podłączyć bezpośrednio aparat lub czytnik kart, ale
też nasz smartfon i nie tylko. Ale po co? O tym dalej.
2. MicroUSB 3.0, którym podłączamy dysk do komputera.
Halo, przecież USB i jego elektronika nie zajmują tyle miejsca i nie ważą aż tyle! Żyjemy
w końcu w świecie miniaturyzacji.
Wracam do nazwy: My Passport Wireless SSD – bezprzewodowy dysk, a nawet lepiej, szybki
bezprzewodowy dysk. Urządzenie od WD ma wbudowany interfejs Wi-Fi, potrafi stworzyć
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własną sieć Wi-Fiw standardzie 802.11ac, obsługuje pasma 2,4 GHz i 5 GHz. Możemy również My
Passport Wireless SSD podłączyć do już istniejącego Wi-Fi. Obsługa szybkiego Wi-Fi 802.11ac
w połączniu z dyskiem SSD daje nam naprawdę sprawny bezprzewodowy dostęp do danych.
To jeszcze nie koniec. Żeby zgrać zdjęcia z aparatu, nie musimy podpinać się kablem – kto
by nosił te wszystkie kable ze sobą?! Oprócz USB, tak USB 2.0, to jest ta druga wada naszego
urządzenia, mamy do dyspozycji wbudowany czytnik kart SD, który używa intefesju USB 3.0.
Możemy zatem przymknąć oko na USB 2.0, przyda nam się jeszcze do czegoś innego.

Mamy dysk, USB, czytnik kart i Wi-Fi. Brakuje prądu, to wszystko, by urządzenie samodzielnie
działało, wymaga zasialania. Tutaj rozwiązuje się zagadka, dlaczego urządzenie od WD jest
takie duże i ciężkie. W środku znajduje się powerbank o pojemności 6700 mAh, który zasila
wszyskie komponenty, a na dodatek też za pomocą portu USB typu A możemy naładować
nasz smartfon czy nawet tablet, bo na wyjściu jest 1,5 A. Stop. Jakie duże, w środku mamy
szybki dysk SSD, dwa interfejsy USB, interfejs Wi-Fi, czytnik kart i powerbank. Spoglądamy
na drugi akapit z wymiarami i wagą – nadal wydaje się duże i ciężkie? Nie, stanowczo nie.
Dysk może działać, jak każdy dysk zewnętrzny USB podłączony kablem do komputera, odczyt/
zapis wynosi wtedy około 360 MB/s. To, co nas bardziej interesuje, to dostęp bezprzewodowy.
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Do tego służy aplikacja WD My Cloud. Z aplikacji zarządzamy dyskiem – jego konfiguracją,
możemy przeglądać zawartość dysku czy też nasze zdjęcia. Co ważne, aplikacja pokazuje nam
podgląd plików RAW, a lista obsługiwanych formatów umożliwia podgląd i odtwarzanie wideo,
również w 4K. Aplikacja ma opcję masowego eksportowania plików do Adobe Lightroom
Mobile CC, współpracuje też z LumaFision, zaawansowaną aplikacją do montażu wideo dla iOS.
Wbudowany czytnik kart SD pozwala na szybkie zgranie materiału na dysk w terenie czy po
prostu na wakacjach. Transfer zdjęć w formacie RAW z katy SD, około 30 GB, zajmuje około dziewięć minut. Nie jest to może demon prędkości, ale na pewno jest to prędkość zadowalająca.
Dysk My Passport Wireless SSD w połączeniu z iPadem lub iPhone’em (z tym drugim może
trochę mniej wygodnie będzie się pracowało) daje nam pełną swobodę w fotografowaniu, filmowaniu, nie musimy się martwić o miejsce do przechowywania zdjęć. Dysponując oprogramowaniem do obróbki foto/video dla iOS, mamy już mikrostanowisko. Zdjęcia, filmy – można
je przejrzeć, wybrać, wykonać pierwszą obróbkę, zmontować fragment filmu i wysłać do
rodziny czy do klienta na pierwszą korektę. Solidna konstrukcja w połączeniu z dyskiem SSD
gwarantuje nam bezpieczeństwo danych przy niewielkich upadkach czy innych wstrząsach.
W razie potrzeby wbudowany powerbank pozwoli nam doładować iPhone’a.
Dysk od WD jest na pewno dobrym rozwiązaniem dla podróżników, którzy dużo fotografują,
filmują i chcą mieć szybki dostęp do materiałów bez potrzeby używania komputera. Sprawdzi
się zarówno dla zaawansowanych amatorów, jak i profesjonalistów. Mógłby być trochę lżejszy i mniejszy, solidna konstrukcja i wbudowany powerbank wymagają jednak kompromisów.
Niesety, cena będzie wymagała komprosmisu od nas. Wersja o pojemności 1 TB to wydatek
około 2000 złotych. Wygoda kosztuje, a to właśnie nam zapewnia dysk od WD.
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Philips OLED
PAW E Ł O KO P I E Ń

@p awe lo ko

Philips w tym roku nie tylko umocnił swoją rynkową pozycję, ale też przygotował mocną ofensywę
produktową. Doczekaliśmy się aż dwukrotnie premier telewizorów z najwyższej półki. Pierwsze
ekrany OLED 873 i 973 pojawiły się jeszcze w styczniu, a od jesieni dostępne są ekrany OLED+ 803
i 903. My na warsztat wzięliśmy model 803.
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Oferta telewizorów Philips jest bogata i to zarówno w modelach na każdą kieszeń, jak
i w modelach klasy premium, jakimi niewątpliwie są ekrany OLED. Co warto podkreślić,
ponieważ niestety nawet sprzedawcy w elektromarketach lubią klientów wprowadzać
w błąd, telewizory te są opracowywane nadal w Holandii, natomiast produkcja odbywa się
w Polsce, w Gorzowie Wielkopolskim. Część komponentów oczywiście pochodzi z Państwa
Środka, ale jest to naturalne, tak samo, jak to, że matryce do ekranów OLED dostarcza firma
LG Display. Samym właścicielem i dostawcą kapitału jest rzeczywiście chińska firma TPV.
Zarzucanie Philipsowi tego, że jest chiński, jest podobne do zarzucania tego samego Volvo.
Kapitał ma tu niewiele wspólnego z rozwojem produktu oraz jego jakością.
W tym roku Philips pokazał aż cztery telewizory OLED, a w sprzedaży był także model
zeszłoroczny. To może sprawić, że konsumenci mogą się gubić. Model 973 trafił do sprzedaży na początku roku i był 65-calowym ekranem z soundbarem, który właściwie swoją
premierę miał na targach IFA 2017. Natomiast 873 to model, który był 65-calowym wariantem modelu 9002 z roku 2017. Z tego względu można uznać, że to właśnie ekrany OLED+
803 i 903 są tegorocznymi flagowcami. Same telewizory 803 i 903 nie różnią się od siebie
pod względem parametrów obrazu. Natomiast 903 wyróżnia się bardzo smukłą belką
audio opracowaną wspólnie przez Philipsa i Bowers & Wilkins. To zapewnia świetne
brzmienie, ale też oczywiście winduje cenę modelu. Philips OLED803 ma cenę dość przystępną jak na telewizor zaprezentowany niedawno i wykorzystujący panel OLED. Za
wariant 55-calowy trzeba zapłacić około 7500 złotych, a za wersję 65-calową – niecałe 11
tys. złotych. Testowałem ten mniejszy egzemplarz.
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Osoby, które śledzą moje recenzje telewizorów i liczne artykuły i felietony na temat sprzętów
RTV, wiedzą, że nie jestem wielkim entuzjastą technologii OLED. Zapowiadana przed laty
przeze mnie technologia OLED jako święty Graal telewizorów, niestety borykała się z paroma
niedociągnięciami. Na początku problemem była żywotność, słabe odwzorowanie bieli,
bardzo wysoka cena. Obecnie te mankamenty stały się już tylko mitami. Pozostaje jednak
kwestia jasności, odbić od ekranu w trakcie słonecznego dnia, ryzyko wypalenia oraz monopol LG Display na same panele. Im dłużej jednak korzystam z telewizorów OLED, tym lepiej
dostrzegam ich zalety i rozkoszuję się obrazem, jaki oferują. Trzeba sobie jasno powiedzieć,
że nie ma na rynku lepszej technologii pod względem czerni i kontrastu. Ten obraz jest ostry
i robi fantastyczne wrażenie. W dodatku odpowiednie mechanizmy oraz roztropne użytkowanie niwelują ryzyko wypalenia w warunkach domowych do absolutnego minimum. Nie
polecę telewizora OLED graczom spędzającym kilkanaście godzin podczas dnia na jednym
tytule, nie polecę też tego telewizora tam, gdzie miałby pełnić funkcję reklamową lub służyć do oglądania serwisów informacyjnych po 12 godzin dziennie. Co więcej, nie polecę go
też do nasłonecznionych pokojów, w których nie ma opcji spuszczenia rolet na czas seansu.
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Osobom pragnącym zachować kinowe wrażenia
na stosunkowo dużym ekranie (wciąż właściwie
ograniczamy się do modeli 55- i 65-calowych),
korzystającym z najlepszych źródeł wideo (Apple
TV 4K, UltraHD Blu-ray), zdecydowanie polecę
telewizory OLED, w tym także Philips 803.
Philips OLED803 oferuje rewelacyjną jakość
obrazu, matrycę OLED wspiera procesor P5 drugiej generacji, który spisuje się dobrze, także jeśli
chodzi o wyłuskiwanie dobrej jakości z materiałów HD na przykład z tradycyjnej linearnej
telewizji. Mamy tutaj prawie 100% pokrycie
DCI P3, całkiem wyraźny efekt HDR, lepszy niż
w poprzednich wersjach ekranów OLED Philipsa.
Koledzy z HDTVPolska zmierzyli inputlag na
poziomie 39 ms, co jest wynikiem wyższym niż
w modelach konkurencyjnych, ale też niedyskwalifikującym tego telewizora w trakcie grania. Tutaj
naprawdę trudno jest znaleźć jakiekolwiek mankamenty. Pod względem jakości obrazu mamy
model najwyższych lotów.
Przy niewielkiej różnicy pomiędzy topowymi ekranami OLED (na stronie iMagazine.pl powinna już
na Was czekać moja recenzja Sony AF9) o wyborze telewizora decydują dodatkowe elementy.
W przypadku OLED903 warto zwrócić uwagę
na bardzo minimalistyczny i delikatny wygląd.
Smukłe ramki i chromowane, delikatne nóżki to
zdecydowanie coś, co się podoba i to zarówno,
gdy telewizor stoi na szafce RTV, jak i wisi na
ścianie. Do tego dochodzi też dodatkowy mały
pilot, który również jest bardzo elegancki i funkcjonalny. Drugi pilot to już klasyka Philipsa z klawiaturą QWERTY na plecach, co jest doceniane
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przez wielu użytkowników, choć nie pasuje stylem do samego telewizora. Mamy jednak już
w pudełku wybór, z którego pilota chcemy korzystać, a którego możemy schować do szafki.
Na wygląd i odbiór tego ekranu ma wpływ także trójstronny system Ambilight. To technologia, która zarezerwowana jest dla Philipsa i jest miłym dla oka gadżetem, choć nie zawsze.
Przyznam się, że są filmy, w których wyłączam ten efekt. Podczas testów tego telewizora miałem okazję testować także lampy Philips Hue Play i połączyć telewizor też z innymi żarówkami
Hue. To dopiero daje ciekawy efekt, gdy motyw odtwarzanego filmu czy teledysku przenosi
się nie tylko na ścianę za telewizorem, ale do całego pokoju. Klimatyczne, nieco gadżeciarskie, ale fajne i unikalne rozwiązanie, które może przemawiać na korzyść telewizora Philipsa.
Co prawda w telewizorze nie znajdziemy głośników Bowers & Wilkins, ale OLED803 to wciąż
jeden z lepiej brzmiących ekranów, z dużym głośnikiem niskotonowym. To wystarczające
podczas codziennych seansów, ale oczywiście zawsze będę rekomendował zakup soundbara
lub zestawu kina domowego, szczególnie zgodnego z technologią Dolby Atmos i DTS:X.
Kwestią dyskusyjną jest natomiast system operacyjny, pod jakim działa Philips OLED803.
Podczas testów w połowie listopada telewizor nie miał jeszcze aktualizacji do Android 8.0
Oreo, wciąż korzystał z wersji 7.0. W momencie, gdy Google zaprezentował już Android Pie,
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tu wciąż mamy do czynienia z systemem prezentowanym w 2016 roku. Działa dość stabilnie i całkiem szybko, ale jego interfejs jest mocno przestarzały, zresztą wersje 8.0 i 9.0 też
tutaj nieco odstają, zwłaszcza że mamy pełnoekranowy Hub (w przeciwieństwie do Tizena,
WebOS i Panasonica). Na Android TV oficjalnie nie znajdziemy na razie na przykład HBO GO.
Mimo wszystko Android TV to dużo możliwości, telewizor wspiera wyszukiwanie głosowe
w języku polskim ze wsparciem dla Google Now. Natomiast wkrótce zyska też pełną funkcjonalność Google Assistant, a także wsparcie dla zewnętrznej obsługi przez Amazon Alexa.
Android TV lubi być kapryśny i trzeba się z tym liczyć, decydując się na OLED803, jednocześnie mocny procesor zaimplementowany w tym telewizorze wyraźnie lepiej sobie radzi
z tym systemem niż tańsze ekrany ze słabszymi jednostkami.
Czy warto skusić się na Philips OLED803? Ode mnie telewizor ten otrzymuje rekomendację
„iMagazine Poleca” i zdecydowanie jest to jeden z tych modeli telewizorów, których zakup
warto rozważyć. Jeśli jesteście fanami nocnych seansów i przemawia do Was technologia
Ambilight, to będziecie bardzo zadowoleni z tego modelu. To jeden z najciekawszych telewizorów na rynku i z pewnością znajdzie się na mojej liście tegorocznych topów, którą zamierzam przedstawić w kolejnym numerze.
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Najnowocześniejsze technologie w telewizorach
dla każdego – wielki powrót ekranów Toshiba.
PAW E Ł O KO P I E Ń

@p awe lo ko

4K to nie wszystko, ale wciąż wiele osób o tym zapomina. Oprócz ultrawysokiej rozdzielczości liczy
się także efekt HDR i szeroka paleta barw. Do tej pory rozwiązania te były zarezerwowane wyłącznie
do telewizorów dość kosztownych. Toshiba udowadnia, że każdy może mieć telewizor z Dolby Vision.
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Sama wysoka rozdzielczość nie wnosi zbyt wiele dla przeciętnego odbiorcy, zwłaszcza gdy
mówimy o treściach w streamingu czy z telewizji. Dopiero przy odpowiednio wysokiej przepustowości jesteśmy w stanie dostrzec znaczące korzyści. Prawdziwą zmianą w odbiorze
są inne elementy składające się na obraz określany jako UHD. To szeroki gamut oraz HDR.
Obszerna paleta barw (Wide color gamut WCG) to nic innego, jak możliwość odzwierciedlenia przez ekran telewizora większej liczby kolorów i odcieni. Przekłada się to na bliższą
naturalnej czerwień ust aktorki czy lepsze odwzorowanie kolorów morza. Technologia do
niedawna była dostępna wyłącznie w modelach określanych jako premium, co wiązało się
oczywiście z wysoką ceną. Teraz Toshiba oferuje takie rozwiązanie już od modelu U78, który
w wariancie 55-calowym kosztuje 2499 złotych. W połączeniu z resztą specyfikacji otrzymujemy bardzo udany telewizor, z technologiami z wyższej półki.

Drugim elementem, który zmienia postrzeganie obrazu, jest HDR, czyli szeroki zakres tonalny.
To tak jakby każdy film był zapisany w pliku RAW i nasz telewizor potrafił wyciągnąć to, co najlepsze, zarówno w bardzo ciemnych, jak i jasnych scenach. Technologia HDR ma jednak wiele
standardów. Tymi podstawowymi są HDR10 dla filmów z płyt UHD Blu-ray i streamingu, a dla
telewizji Hybrid Log Gamma (HLG). Jest jednak też Dolby Vision, standard opracowany przez
Dolby dla kin i telewizorów, gdzie ten „plik RAW” dotyczy każdej pojedynczej klatki filmu.
Dzięki temu filmy wyglądają znacznie bardziej realistycznie. Do pełni szczęścia w przypadku
HDR potrzebujemy telewizora o dużej jasności i wysokim kontraście, taki zapewnia na przy-
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kład ekran OLED. Jednak za sprawą wprowadzenia
Dolby Vision nawet modele z niższą jasnością są
w stanie sprawić, że filmy na przykład z Apple TV
4K będą wyglądać zjawiskowo. Dla każdego, kto
przesiądzie się ze starszego typu ekranu na taki
telewizor, różnica będzie olbrzymia. W przypadku
Toshiba przygodę z Dolby Vision na 55-calowym ekranie możemy zacząć już od 1899 złotych
z modelem 49” T68.
Toshiba nie zapomina jednak o innej ważnej rzeczy, która zawsze idzie w parze z obrazem. Chodzi
oczywiście o dźwięk. W obu wspomnianych wcześniej modelach znalazło się miejsce pod ekranem
na głośniki Onkyo. To swoiste minisoundbary wbudowane w telewizor. Oferujące czysty i wyraźny
dźwięk, wraz z delikatnym basem. Dzięki temu,
kupując telewizor Toshiba, nie musimy płacić
dodatkowo za soundbar, ani stawiać w salonie
kolejnego urządzenia. Zdecydowanie też jakość
tego dźwięku jest powyżej oczekiwań względem
ceny samego telewizora, co udało się sprawdzić
podczas naszych testów modelu U78. Szczegółowy
test znajdziecie na iMagowej stronie internetowej.
Grudniową nowością w polskiej ofercie telewizorów Toshiba są ekrany OLED. Tu też znajdziemy
technologię Dolby Vision, a także oczywiście szeroką paletę barw i rozdzielczość 4K. Na uwagę
zasługuje bardzo minimalistyczne wzornictwo
i solidne wykonanie. Atutem telewizora może
być też interfejs użytkownika, który jest prosty
w obsłudze i nienaprzykrzający się podczas użytkowania. Dlatego to będzie też doskonała propozycja dla tych, którzy korzystają z Apple TV 4K
i chcą wykrzesać z tej przystawki jak najwięcej.
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Smolista czerń, świetne odzwierciedlenie kolorów,
Dolby Vision. Modele X98 mogą więc konkurować
z resztą OLED-owych braci także rozsądną ceną.
Powrót ekranów Toshiba na rynek odbywa
się w świetnym stylu. Rok temu pojawiły się
pierwsze modele, a w 2018 oferta jest atrakcyjna i bardzo różnorodna. To telewizory, które
można śmiało polecić. Przede wszystkim to jednak dostęp do najnowszych technologii, bez
konieczności wielkich wydatków, a to ważne,
ponieważ warto zasmakować nowej jakości
telewizji, nawet gdy nie jest to model topowy.
Toshiba nie tylko to obiecuje, ale też zapewnia.
Tekst powstał przy współpracy z firmą Vestel/
Toshiba
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Kolumbijskie cortado czy indyjskie kaapi? Dla
ekspresu Siemens EQ 9 Plus Connect to nie problem
D O M I N I K Ł A DA

@dominik lada

O czym większość osób myśli po obudzeniu? Podejrzewam, że wielu z Was powie, że o kawie.
Kawa to podstawa. Kawa daje nam kopa na cały dzień. Możemy się nią delektować albo po prostu
pić. W każdym z przypadków warto pić dobrą kawę, a taką na pewno przygotujecie najnowszym
ekspresem Siemens EQ 9 Plus Connect.
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...dobry ekspres jest dla
mnie podstawą. Ciągle
szukam i jak na razie
wygląda na to, że znalazłem
chyba najciekawszy model,
który właśnie wchodzi na
rynek. Nie tylko polski, ale
też światowy.

Przetestowałem wiele ekspresów, w tym profesjonalnych. Pewnie niewielu z Was wie, ale miałem
w swoim życiu epizod z posiadaniem restauracji
z kawiarnią. Ponoć dobrej. Sprowadziliśmy nawet
do Polski na początku lat 2000 kawę Vergnano,
która jest obecnie dość popularna w różnych
kawiarniach w całej Polsce. Tak, uwielbiam kawę.
Nie ze względu na jej właściwości, a przede
wszystkim ze względu na smak. Dlatego dobry
ekspres jest dla mnie podstawą. Ciągle szukam
i jak na razie wygląda na to, że znalazłem chyba
najciekawszy model, który właśnie wchodzi na
rynek. Nie tylko polski, ale też światowy. EQ 9 Plus
Connect jest rozwinięciem zeszłorocznego EQ
9 o parę drobiazgów, w tym przede wszystkim
o Home Connect.
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Nowy ekspres EQ 9 Plus Connect może spełnić
oczekiwania każdego, nawet najbardziej wymagającego konesera kawy. Po pierwsze, ma ceramiczne młynki, które gwarantują 15 000 kaw. Czyli
bardziej obrazowo – jeśli będziecie robili dziennie
41 kaw, to po roku ekspres będzie nadawał się do
serwisu. Jak na ekspres domowy to wystarczający
margines bezpieczeństwa. Spokojnie 10 lat powinien pochodzić bezawaryjnie.
Po drugie, ma certyfikat uzyskany we Włoskim
Narodowym Instytucie Espresso (INEI – Istituto
Nazionale Espresso Italiano)[http://www.espressoitaliano.org/it/]. To dość prestiżowy certyfikat,
potwierdzający, że espresso zrobione przez ekspres spełnia rygorystyczne wymogi odnośnie
smaku, zapachu i ogólnie jakości. Zazwyczaj tylko
duże, profesjonalne ekspresy są w stanie spełnić
wszystkie wymogi.
Po trzecie, ciśnienie. Siemens EQ 9 Plus Connect ma
aż 19 atmosfer. Wiele ekspresów ma 18 atmosfer.
Niby niewielka różnica, a jednak. Podstawą dobrze
zaparzonego espresso jest odpowiednie ciśnienie
w ekspresie. Tylko wysokie ciśnienie potrafi wydobyć idealną moc i aromat ze zmielonej kawy.
Po czwarte, Siemens EQ 9 Plus Connect ma dwa
niezależne pojemniki na ziarna kawy. W więk-

Po trzecie, ciśnienie. Siemens EQ 9 Plus Connect
ma aż 19 atmosfer. Wiele ekspresów ma 18
atmosfer. Niby niewielka różnica, a jednak.
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szości urządzeń dostępnych na rynku mamy
tylko jeden pojemnik. Aby zmienić gatunek kawy,
musimy skończyć kawę w pojemniku, wyczyścić go
i dopiero wsypywać drugą. W Siemensie możemy
mieć wsypaną ulubioną kawę np. do espresso,
a w drugim pojemniku inne ziarna, które lepiej
sprawdzą się np. przy latte.
Po piąte, konstrukcja Siemensa jest tak przemyślana,
aby bez trudu można było wymontować zaparzacz
i umyć go pod bieżącą wodą z kranu. Wystarczy
opłukać i tyle. Nie wymaga to żadnej wiedzy tajemnej, jak to bywa czasem u innych producentów czy
specjalnych procedur. Tu po prostu odczepiamy trzy
blokady, wyciągamy zaparzacz i po kłopocie.
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Po szóste, ekspres ma dwie dysze, do tego z dużą możliwością regulacji ich wysokości.
Spokojnie zmieścimy pod nimi nawet wysoką szklankę, a nie tylko filiżankę. Co więcej, ze
względu na te dwie dysze, jednocześnie możemy przygotowywać dwie kawy .
Po siódme – i tu przechodzimy do sedna – EQ 9 Plus Connect jako ekspres automatyczny
oferuje szeroki wybór kaw: od americano, café cortado czy flat white, które, aby było łatwiej
i czytelniej, są prezentowane na dużym, kolorowym wyświetlaczu TFT. Dzięki możliwości
regulacji wielu parametrów takich jak moc, intensywność smaku, proporcji kawa-mleko czy
temperatury parzenia możemy przyrządzić własny ulubiony napój.

Po ósme, wszystkie wspomniane rzeczy możemy zrobić też zdalnie, za pomocą funkcji
Home Connect — stąd w nazwie „Connect". O Home Connect pisaliśmy już w iMagazine.
Home Connect to platforma stworzona przez koncern BSH (Bosch Siemens Holding) zamieniająca sprzęt AGD w pełni inteligentne, podłączone do internetu urządzenia. Taki rozbudowany, crossplatformowy HomeKit dla urządzeń AGD. W jednej aplikacji możemy mieć
podłączoną kawiarkę, lodówkę, zmywarkę, pralkę czy kuchnię i bardzo precyzyjnie nimi
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zarządzać, nawet nie będąc w domu. Home
Connect współpracuje z IFTTT, Alexą i całą gamą
innego oprogramowania.
W przypadku kawy i zarządzania ekspresem
EQ 9 Plus przez Home Connect mamy możliwość bardzo precyzyjnego określania naszych
ulubionych parametrów napoju. Temperatury
wody, kawy, mleka, jego ilości, intensywności
kawy itd. Absolutnym „killer-feature” jest aplikacja CoffeWorld dostępna właśnie tylko z Home
Connect. Z aplikacją CoffeeWorld odbędziemy
podróż do smaków i aromatów z najlepszych
kawiarni w różnych zakątkach świata. Odkryjemy
15 różnych kaw z najodleglejszych miejsc na

ziemi. Kolumbijskie cortado czy indyjskie kaapi?
Nie ma problemu. Dzięki temu możliwości przygotowywania oryginalnych, pysznych kaw są bardzo rozszerzone.
Są jeszcze dwie kwestie, które bardzo przypadły mi do gustu w Siemensie EQ 9 Plus Connect.
Ekspres jest bardzo cichy. Zarówno podczas mielenia, jak i parzenia kawy, a na wyłączaniu kończąc.
Jak wspominałem wcześniej, przetestowałem
wiele ekspresów i nie ma nic bardziej zaskakującego wieczorem, jak już człowiek kładzie się spać,
a tu raptem wyłączający ekspres wszystkich stawia
do pionu. W tym przypadku Siemensa tego nie
doświadczymy. Ekspres jest po prostu cichy.
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Drugą rzeczą jest sposób, w jaki ekspres robi pianę z mleka. Jest ona tak aksamitna, że aż za pierwszym razem nie mogłem uwierzyć, że zrobił to ekspres automatyczny. Jest jak dobrze, ręcznie zrobiona pianka z dużego ekspresu profesjonalnego. Café latte czy inne napoje na bazie spienionego
mleka zupełnie inaczej smakują niż z innych ekspresów automatycznych, które testowałem.
Podsumowując, Siemens EQ 9 Plus
Connect jest dla mnie odkryciem. Bardzo

Używam ekspresu z Home Connect

pozytywnym odkryciem. Nie jest tani, nie

od ponad roku i żałuję jedynie dwóch

ma co oszukiwać, kosztuje około 8000 zło-

rzeczy. Po pierwsze braku integracji

tych, ale dostajemy w tej cenie wyjątkowe

z HomeKit. Po drugie, że w momencie,

urządzenie o wyjątkowych możliwo-

gdy wyposażałem kuchnię i pralnię, nie

ściach i parametrach. Niewątpliwie jest to

było innych urządzeń z Home Connect.

Mercedes wśród ekspresów automatycz-

Ekosystem grupy BSH rozwija się

nych do domu, a spytajcie Norberta, czy

i dochodzą dodatkowe integracje mię-

jazda Mercedesem robi różnicę. Podobnie

dzy innymi z Amazon Alexa i serwisem

kawa z Siemensa EQ 9 Plus Connect.

IFTTT. Szczególnie chwalę sobie tę drugą
za możliwość naprawdę szybkiego uruchomienia ekspresu, a nawet automatyzację. Możemy sprawić, że codziennie
ekspres uruchamia się o 7 rano. Jeśli
natomiast chodzi o samą aplikację, to
doceniam szeroki wybór kaw z różnych
regionów świata. Moim odkryciem jest
Redeye, czyli połączenie espresso z americano. Daje kopa.
Paweł Okopień

wyimek

/ SPRZĘT / Hybrydy typu plug-in – cicha ewolucja

Hybrydy typu plug-in – cicha ewolucja
NORBERT CAŁA

@nor be r tc al a

Pewnie wszystkim fanom motoryzacji znane jest pojęcie samochodu hybrydowego, czyli takiego,
który łączy dwa różne rodzaje napędu. W przeważającej większości jest to napęd spalinowy
i elektryczny. Mniej osób jest świadoma faktu, że pierwsze seryjne samochody hybrydowe zjechały
z taśm produkcyjnych ponad 20 lat temu. Hybrydowe typu plug-in to dużo nowsze rozwiązanie, ale
ciągle mającej już 10 lat.
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Swoją największą popularność plug-iny mają
jednak właśnie teraz. Tego typu samochód ma
w swojej ofercie już prawie każdy producent.
Począwszy od najtańszej tego typu hybrydy KIA
Niro, której test mogliście przeczytać dwa miesiące temu, aż po najdroższe Porsche Panamera,
którego test zamieściliśmy w tegorocznym
numerze styczniowym. Pośrodku mamy zaś
najróżniejszego rodzaju samochody. W ostatnich miesiącach starałem się wyrobić zdanie na
temat tych konstrukcji, testując hybrydy plug-in
z najróżniejszych segmentów, Porsche Cayenne
i Panamera, Mini Moris Countryman, BMW serii 5,
Volvo XC60, Volvo S60, KIA Niro i pewnie coś jeszcze. Przejechałem nimi kilka tysięcy kilometrów
i nadal nie zawsze rozumiem, po co producenci
sprzedają takie samochody.
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Wracając jednak do początku, hybryda plug-in to samochód łączący w sobie napęd spalinowy i elektryczny. Przy czym w odróżnieniu od zwykłej hybrydy ma dużo pojemniejsze
akumulatory i da się ją ładować z gniazdka. Hybryda klasyczna pozwala na przejechanie
na energii elektrycznej maksymalnie dwóch, trzech kilometrów, a całą energię elektryczną
odzyskuje z hamowania. Hybrydę plug-in możemy naładować z gniazdka, a baterie pozwalają na przejechanie kilkudziesięciu kilometrów. Na pierwszy rzut oka hybryda plug-in
wydaje się samochodem idealnym. W mieście możemy jeździć tylko na energii elektrycznej,
ładować samochód pod domem w nocy, a w trasie nalewać normalnie paliwo, nie przejmować się brakiem stacji ładowania i mieć zwykły samochód. Rozwiązanie idealne. Niestety,
ideały istnieją tylko na stronach Playboya, w rzeczywistym świecie bez Photoshopa ideałów
nie ma. Niestety, podobnie jest z hybrydami plug-in.

Przeglądając specyfikacje samochodów z ładowanymi z gniazdka hybrydami, na pewno
rzuci się Wam w oko informacja o spalaniu. Producenci może nie podkreślają jej jakoś bardzo i w sumie dobrze robią, ale te dane są dostępne i na pierws§zy rzut oka szokujące. Może
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się okazać, że wielki SUV o mocy około 460 koni, jakim jest Porsche Cayenne E-Hybrid, pali
nieco ponad 3 l/100 km, a Volvo XC60 T8 tylko 2 l/100 km, BMW 5 iPerformance 2 l, a KIA Niro
1,3 l/100 km. Wartości te są szokująco niskie. Niestety, tu kryje się pierwsza niespodzianka. Po
pierwsze są to wartości na 100 km, jeśli jedziemy w trasie i co każde 100 km nie doładowujemy akumulatorów, to po pierwszych 100 km jesteśmy zwykłym samochodem spalinowym.
No może nie do końca zwykłym, bo takim z kilkusetkilogramową nadwagą spowodowaną
ciężarem baterii. Czyli pierwsze 100 km mamy względnie ekonomiczne, o ile naładujemy
samochód, ale kolejne już zupełnie odwrotnie. Dodatkowo te wartości są podane dla trybu
NEDC, czyli testowo samochód musi przejechać około 4 km w cyklu miejskim oraz około 7
km w cyklu pozamiejskim. Czyli 11 km. Już Wam mówię, że każda z hybryd plug-in w pełni
naładowana da radę przejechać więcej czysto elektrycznie i tylko przyzwoitością ze strony
producentów jest to, że nie podają, że palą one 0 na 100. Faktem jest jednak to, że hybrydy
plug-in, jeśli je często doładowujemy z gniazdka, będą ekonomiczniejsze niż samochody
spalinowe. Znam ludzi, którzy wielkim Volvo XC90 T8 (hybryda plug-in) mają średnioroczne
spalanie około 7 l – oczywiście, kiedy mogą, doładowują samochód z gniazdka. Dystrybutor
Volvo Autogala przeprowadził zaś test tego samochodu na dystansie 1000 km model i uzyskał średnie spalanie w wysokości 2,8 l/100 km. Oczywiście samochód był ładowany co
chwilę i w trybie elektrycznym przejechał 60% tego dystansu. Testując Porsche Cayenne
E-Hybrid i nie traktując go łagodnie, ale doładowując nocą pod domem, na dystansie 500
km nie przekroczyłem spalania 9 l/100 km. To wszystko w samochodzie o mocy ponad 460
KM i to mocy, którą wykorzystywałem. Spalanie więc uznajmy w hybrydach plug-in jako
pozycję neutralną, na pewno nie jest tak różowo, jak piszą producenci, ale jeździ się
oszczędniej.
Kolejnym aspektem jest zasięg na „prądzie”,
większość producentów podaje, że jest to mię-

Na pierwszy rzut oka hybryda plug-in wydaje
się samochodem idealnym. W mieście
możemy jeździć tylko na energii elektrycznej,
ładować samochód pod domem w nocy,
a w trasie nalewać normalnie paliwo, nie
przejmować się brakiem stacji ładowania
i mieć zwykły samochód.

dzy 20 a 50 km. Mnie najwięcej udało się uzyskać
niecałe 50 km w KIA Niro, ale w BMW 5 i Volvo
XC60 te wartości były zbliżone. Uzyskiwałem je,
naprawdę uważając na to, co się dzieje na drodze i skupiając się na ekonomicznej jeździe. Jeśli
przesiądziecie się do hybrydy plug-in, nie zmieniając nawyków z auta spalinowego, to naprawdę
szybciutko zużyjecie cały prąd. Te samochody,
by jechać nimi ekonomicznie, wymagają pewnego przyzwyczajenia. Niewątpliwą zaletą jest to,
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że jak już nam się skończy prąd, to ciągle mamy
bak z benzyną. Z zasięgiem elektrycznym wiąże
się kolejny temat, czyli ładowanie samochodu.
W większości przypadków plug-ina do pełna
naładujemy ze zwykłego gniazdka w jakieś cztery
godziny. Jeśli będzie to gniazdo o większej mocy,
czyli zazwyczaj Type 2, to czas spadnie prawie
o połowę. Niestety, żadna ze znanych mi hybryd
nie ma opcji bardzo szybkiego ładowania prądem stałym, jakie znamy z czysto elektrycznych
samochodów. Wtedy takie ładowanie do pełna
trwałoby około 10 minut. Ogólnie zasięg i czas
ładownia hybryd plug-in oceniam na minus.
Następny fragment układanki, jaki należy dołożyć, to koszt zakupu. Najtańsza KIA Niro kosztuje
128 tysięcy złotych, to o ponad 30% więcej niż
zwykła wersja Niro. Porsche Cayenne E-Hybrid
to koszt 432 tysięcy złotych, a to jest o około
60 tysięcy więcej niż wersja spalinowa. Volvo
XC60 T8, czyli hybryda plug-in kosztuje 272
tysiące, a odpowiadająca mu wersja spalinowa
30 tysięcy taniej. BMW 530e iPerformance zaś
cennik otwiera na 246 tysiącach, a wersja czysto
spalinowa na 199. Za Mini Countryman w wersji
hybrydowej musimy zapłacić 149 tysięcy, a wersja
spalinowa zaczyna cennik od 106. Jak więc widać,
za wersję plug-in musimy zapłacić dodatkowo.
Przy czym im samochód droższy, tym mniej
dotkliwy jest ten podatek za możliwość jazdy
elektrycznej. Niemniej jednak różnice w cenie
hybrydy plug-in wobec wersji spalinowej są tak
duże, że w praktyce jego większa ekonomiczność nigdy się nam nie zwróci. Ale kupując samochód za na przykład ponad 400 tysięcy, raczej
nie patrzymy na jego spalanie. Cenę samocho-
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dów w wersji plug-in oceniam więc na minus,
ale chyba wcale nie o ekonomiczność chodzi
większości producentów, którzy oferują takie
wersje samochodów.
Hybrydy plug-in mają bowiem niezaprzeczalne
zalety, zarówno dla producentów, jak i użytkowników. Jedną z takich zalet jest emisja CO2.
Koncerny samochodowe mają narzucane limity
emisji CO2 swoich samochodów, to dlatego
z oferty tak szybko znikają duże silniki V6 i V8 i są
zastępowane mniejszymi, ale bardziej wydajnymi jednostkami. W czasie rozmowy Stanisław
Dojs z Volvo przyznał, że to dobrze, że ustawodawcy nakładają na producentów coraz to nowe
obostrzenia, bo dzięki temu technologia produkcji silników idzie do przodu. Zaś właśnie zastosowanie hybrydy plug-in pozwala na znaczne
obniżenie średniej emisji CO2. Dla przykładu
Emisja CO2 w Volvo XC60 z benzynowym silnikiem T6 wynosi 177–181 g/km. Ten sam samochód, tylko że w wersji T8, czyli ten sam silnik
benzynowy plus elektryczny, ma emisję już tylko
51–55 g/km. Siłą rzeczy pozwala więc mieć producentowi mniejszą średnią emisję. Co ciekawe,
jak zauważa Stanisław Dojs, mniejsza emisja ma
znaczenie nie tylko dla producenta. Co bardziej
świadomi użytkownicy również sprawdzają te
dane przed zakupem samochodu, a niektóre
korporacje kupujące samochody flotowe same

Faktem jest jednak to, że hybrydy plug-in,
jeśli je często doładowujemy z gniazdka,
będą ekonomiczniejsze niż samochody
spalinowe.

narzucają sobie (w Polsce nie ma takich ustawowych wymagań) maksymalne poziomy emisji.
W takim przypadku hybrydy plug-in są dla nich
doskonałym sposobem na to, jak mieć fajny
i dynamiczny samochód, a jednocześnie nie
przekraczać tych norm.
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Niższa emisja to tylko jedna z zalet hybryd plug-in, drugą, wcale nie mniejszą, jest większa
moc i zdecydowanie wyższy moment obrotowy. Można to wszystko mieć jednocześnie, nie
musząc produkować i utrzymywać kolejnego typu silnika. Dla przykładu Porsche Cayenne
ma moc 340 KM i przyspieszenie 0–100 km/h 6,2, a emisję CO2 205–209 (g/km). Ten sam
samochód z tym samym silnikiem spalinowym, ale w połączeniu z elektrycznym ma łączną
układu hybrydowego 462 KM, przyspiesza 0–100 km/h w 5,0 s i ma emisję CO2 72–78 (g/km).
Co ciekawe, w przypadku Cayenne wersja hybrydowa ma lepsze osiągi i jest – uwaga! – o 20
tysięcy tańsza niż wyższy model Cayenne S. To pokazuje, że technologia hybrydowa może
w niektórych przypadkach dać nam lepsze osiągi za mniejsze pieniądze niż tradycyjna spalinowa. A to tego wszystkiego dochodzi jeszcze jedna bardzo ważna, ale często pomijana
i trudna do uchwycenia cecha, czyli przyjemność z jazdy elektrykiem.
Każdy, kto choć raz przejechał się
samochodem na prąd, ma bardzo
podobne odczucia przyjemności
z jazdy. Ten samochód jest w ruchu
miejskim bezgłośny, a to naprawdę
przekłada się na komfort. Jest nie-

Za wersję plug-in musimy zapłacić dodatkowo. Przy
czym im samochód droższy, tym mniej dotkliwy
jest ten podatek za możliwość jazdy elektrycznej.
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samowicie dynamiczny i wiekim SUV-em możemy wygrywać wyścigi spod świateł z dużo
mocniejszymi autami. Z drugiej strony jazda elektrykiem wcale nie zachęca do wielkiego
dynamizmu. Po chwili cieszenia się jego możliwościami prawie każdy zaczyna jeździć bardzo
ekonomicznie, te samochody wykresami przebiegu mocy, odzyskiwania energii z ładowania,
zachęcają nas do spokojniej jazdy. Wszystkie te odczucia będziecie mieli także w hybrydach
plug-in, tyle że na odpowiednio krótszym dystansie.

W czasie pisania tego artykułu rozmawiałem z wieloma osobami zajmującymi się samochodami zawodowo. Najlepiej hybrydy plug-in podsumował znany dziennikarz motoryzacyjny
Maciej (Pertyn) Pertyński, jego słowa brzmiały:
„Hybrydy plug-in posiadają naraz zalety samochodów elektrycznych i spalinowych, niestety
posiadają także naraz wady i jednych i drugich”.
Nie sposób się z tym nie zgodzić. Z jednej strony mamy wszystkie problemy samochodu spalinowego – wymianę oleju, filtrów, rozrządów, a z drugiej strony – problemy samochodów elektrycznych, czyli niską pojemność baterii oraz ich potencjalnie ograniczoną żywotność i długi
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czas ładowania. Mamy przy tym też i zalety jednego i drugiego typu samochodów. Możemy jeździć stosunkowo tanio na prądzie lub daleko na
benzynie. Niestety, w Polsce hybrydy nawet plug-in
nie uzyskują żadnego wsparcia administracyjnego,
jakie mają samochody czysto elektryczne, czyli nie
możemy nimi jeździć po buspasach oraz parkować
za darmo w centrach miast. W niektórych krajach
Europy takie zachęty istnieją i tam ten typ samochodów sprzedaje się jeszcze lepiej.
Moje osobiste wnioski są takie, że im droższy
samochód, tym sens posiadania hybrydy plug-in jest większy. Maleje wtedy procentowy udział
w dopłacie, zwiększa się prawdopodobieństwo,
że właściciel mieszka w domu z garażem, gdzie
może taki samochód doładować każdego wieczoru. Najmniej sensu mają najtańsze modele
hybryd plug-in, w tym przypadku wzrost ceny
jest na tyle wysoki, że lepiej przemyśleć zakup
samochodu wyższej klasy.
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Nowa Mazda 6 – japońska ewolucja
JAN URBANOWIC Z

@y asie k _

Liftingi samochodów zazwyczaj nie wywołują u mnie większych emocji, ale jest jednak taka marka,
która nawet drobną zmianą może zwrócić na siebie moją uwagę. Pochodzi z Japonii.
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Zawsze lubiłem Mazdy. Odkąd pamiętam, to miałem jakąś styczność z tą marką. Choć sam
nigdy nie miałem żadnego modelu, to od najmłodszych lat albo ktoś z rodziny, albo ze
znajomych miał cztery kółka z Hiroshimy. Przypomina mi się, jak kiedyś zakochałem się
w modelu RX-7, a aktualnie moim marzeniem jest MX-5 RF i kiedyś będę miał taką w garażu
– lecz najpierw dobrze by było, żebym się garażu dorobił. Gdy kilka lat temu koncern zaprezentował nową Mazdę 6, a w kolejnych latach Mazdę 3 i całą resztę w nowych odsłonach,
wizualnie to były dla mnie najładniejsze samochody na rynku. Pomimo tego, że od tego
czasu pojawiło się wiele pięknych aut, to Mazdy wciąż są dla mnie w czołówce, zwłaszcza że
przechodziły na razie tylko liftingi. Tym razem miałem okazję zasiąść za kierownicą modelu
6, po jej drugim liftingu. Jest tak, jak lubię.
Wizualnie z zewnątrz się tu trochę zmieniło, choć

Od kilku miesięcy Mazda daje nam możliwość
posiadania w aucie systemów CarPlay
i Android Auto. Oczywiście nie za darmo, bo
żeby się tym cieszyć, trzeba dopłacić.

nie można powiedzieć, że jest zupełnie inaczej.
Przede wszystkim to ewolucja i dokładnie widać,
że Japończycy tak samo o tym myślą. Od razu
rzuca się w oczy odświeżony przód, który znamy
z modelu CX-5. Nowe lampy, nowe chromowane
ramki, LED-owe kierunkowskazy czy też brak czar-
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nych maskownic w zderzaku – niby mało, ale jednak widać, że jest to przemyślane. Z tyłu również
trochę zmieniono, dzięki czemu całość prezentuje
się jeszcze zgrabniej i drapieżniej niż wcześniej.
Wnętrze – to już inna sprawa. Tu wyraźnie widać
zmiany (oczywiście, jeśli mieliście okazję siedzieć w poprzedniej wersji przed liftingiem).
Przeprojektowano zegary, deskę rozdzielczą,
użyto nowych materiałów. Wszystko wygląda
tak, jak lubię, czyli jest minimalistyczne, ale ze
smakiem. Centralnie mamy tu wyświetlacz dotykowy, za pomocą którego możemy sterować
całym systemem inforozrywki – ale tylko podczas
postoju, ponieważ podczas jazdy dotyk nie działa
i musimy się posługiwać tylko fizycznym pokrętłem. Poza tym mamy tu wyświetlacz klimatyza-

161

/ SPRZĘT / Nowa Mazda 6 – japońska ewolucja

cji i szereg podstawowych klawiszy funkcyjnych.
Całość jest schludna i totalnie trafia w mój gust.
Od kilku miesięcy Mazda daje nam możliwość
dodania systemów CarPlay i Android Auto.
Oczywiście nie za darmo, bo żeby się tym cieszyć,
trzeba dopłacić. Plusem jest jednak to, że można
mieć je również w trochę starszych autach, a nie
tylko tych, które teraz wyjeżdżają z salonów.
O CarPlay zapewne wiecie wiele, więc nie ma co
tu się rozpisywać, ale na pewno należy zaznaczyć
fakt, że od iOS 12 możemy się cieszyć na wyświetlaczach naszych samochodów aplikacjami firm
trzecich, jeśli chodzi o nawigację. Teraz podróżowanie z Google Maps czy Waze jest jeszcze prostsze. Niestety, w Maździe wyświetlacz jest bardzo
słabej rozdzielczości. Nie tego oczekujemy od
samochodu za ponad 100 tysięcy złotych. Ale to
chyba taka przywara Japończyków i ogólnie azjatyckich samochodów, gdzie te elementy zazwyczaj pozostawiają wiele do życzenia.
W nowej Maździe 6 rozszerzono nieco możliwości systemów i-Activsense. Dostaliśmy tu między
innymi aktywny tempomat, współpracujący z asystentem pasa ruchu. Nie będzie tak dobrze, jak
w Mercedesach czy BMW, gdzie możemy nieco

Od lat wielką zaletą Mazdy są silniki.
Jednostki benzynowe to silniki
wolnossące, które charakteryzują się
wysoką kulturą jazdy i potrafią cieszyć
kierowcę. Tu nie jest inaczej.
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„popuścić” nasze auto, by półautomatycznie poruszało się po drodze, ale swojego pasa ruchu
się trzyma, wspomagając naszą jazdę. Przedni radar teraz wykrywa pieszych przy prędkościach 10–80 km/h, a także inne pojazdy przy prędkościach 4–80 km/h, przez co pojawił się tu
system automatycznego hamowania w sytuacji awaryjnej. To, czego w Maździe 6 wcześniej
nie było, a teraz jestw już dostępne, to kamery 360°, dzięki czemu parkowanie na ciasnych
parkingach jest już sporo prostsze – gdyby tylko ta rozdzielczość wyświetlacza była lepsza.
Od lat wielką zaletą Mazdy są silniki. Jednostki benzynowe to silniki wolnossące, które charakteryzują się wysoką kulturą jazdy i potrafią cieszyć kierowcę. Tu nie jest inaczej. Co prawda do
testu przypadła nam jednostka dwulitrowa o mocy 165 KM i momentami miałem wrażenie,
że trochę tej mocy brakuje. Do dyspozycji była wersja z manualną skrzynią i choć początkowo
żałowałem, że to nie automat, to muszę przyznać, że przełożenia wchodziły bardzo precyzyjnie. Jednak wersji 2,5-litrowa byłaby tu zapewne znacznie lepsza – to przecież jest kawałek
samochodu i większa moc, na pewno by nie zaszkodziła w poruszaniu się po drodze.
Mazda 6 po swoim drugim liftingu nadal jest bardzo ciekawym wyborem w klasie średniej.
Już pierwsza wersja obecnej generacji bardzo mi się podobała, a teraz jest to samochód,
który z chęcią zobaczyłbym w swoim garażu (gdybym go miał, jak już ustaliliśmy). Świetny
design, dobre jednostki silnikowe i wrażenia z jazdy – jest dobrze. Z rzeczy, które mi nie
odpowiadają, to przede wszystkim wyświetlacz o słabej rozdzielczości, czy też brak konfiguracji wyświetlacza przy zegarach, gdzie nie możemy sami zdecydować, jakie informacje mają
być tam wyświetlane. W ogólnej ocenie jest fajnie, ale nie zabrakło też drobnych niedociągnięć – z którymi jednak da się żyć.
Cena: od 98 900 PLN
Ocena:
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Gry i programy z App Store
NORBERT CAŁA

@nor be r tc al a

CO V V E
Covve to ciekawe narzędzie, które zmienia
książkę adresową w kombajn do zarządzania
relacjami. Covve w czasie rzeczywistym
przeszukuje internet, w tym serwisy typu
LinkedIn i aktualizuje kontakty, uzupełniając je
o nowe informacje, m.in. miejsce zamieszkania,
firma, branża, w której pracuje dana osoba
itp. Aplikacja przeszukuje ponadto serwisy
branżowe w poszukiwaniu wiadomości, które
mogą być istotne z perspektywy danego
kontaktu, ułatwiając tym samym rozpoczęcie
rozmowy z potencjalnym klientem lub
partnerem biznesowym. Covve pozwala na
prowadzenie dziennika kontaktów rozmów
telefonicznych, SMS-ów, maili, a także spotkań
na żywo. Ma to nam ułatwić sprawdzenie,
o czym ostatnio rozmawialiśmy z kimś przez
telefon lub gdzie kogoś poznaliśmy i o czym
wtedy rozmawialiśmy. Jeśli w swojej pracy
spotykasz i poznajesz dużo nowych osób, to ta
aplikacja może być dla Ciebie nieoceniona. Co
ciekawe, polska wersja językowa jest drugą na
świecie po angielskiej.

Cena: wersja Pro 15,99 PLN na miesiąc
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1.1.1.1 FA S T E R A N D S A FE R I N T E R N E T
1.1.1.1 to usługa DNS od Cloudflare, która jest naprawdę szybka
i podobno bezpieczna. Zapytania o rozwinięcie nazw DNS
są anonimowe oraz szyfrowane. To znacząco podnosi nasze
bezpieczeństwo w sieci, szczególnie jeśli korzystamy z publicznych
sieci Wi-Fi. Konfiguracja tego DNS na naszych iPhone'ach może być
dla wielu użytkowników skomplikowana i tu z pomocą przychodzi
aplikacja 1.1.1.1 Faster and Safer Internet. Za jej pomocą przejście na
nowy DNS będzie bardzo łatwe dla wszystkich. Po zainstalowaniu
aplikacji musimy wyrazić zgodę na instalację profilu VPN, po tej operacji
wszystko, co musimy zrobić, to przełączyć przycisk, który uruchamia
połączenie przez szyfrowany VPN. W ustawieniach aplikacji możecie
podejrzeć logi z prośbami o rozwiązanie DNS. Polecam wszystkim,
który chcą być bardziej anonimowi i bezpieczni w sieci.

Cena: Gratis 		

					

C A L L 2C A R
Polska aplikacja Call2Car nie jest nowym pomysłem, już jakiś czas temu
były próby ułatwienia użytkownikom dróg porozmawiania ze sobą.
Call2Car to anonimowy komunikator działający między numerami
rejestracyjnymi. Wystarczy zarejestrować anonimowo swój numer
samochodu w appce, aby potem rozmawiać z innymi osobami, które
zrobiły to samo. Rejestracja jest całkowicie anonimowa. To ma zalety
i wady. Zalet chyba nie muszę przedstawiać, wady to możliwość
rejestracji na inny numer samochodu niż nasz. W czym może być
pomocna aplikacja? Możemy wysłać innemu użytkownikowi drogi
informację o tym, że przepaliło mu się światło lub zapytać go, kiedy
odjedzie z miejsca do ładowania samochodów elektrycznych. Możliwości
jest wiele. Ważne, żeby aplikacja stała się popularna, bez tego będzie
bezużyteczna. W celu popularyzacji warto po rejestracji pobrać i nakleić
na nasz samochód naklejkę z informacją o tym, że używamy appki.

Cena: Gratis						
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Z Microsoft Office przez kolejne dekady
PAW E Ł O KO P I E Ń

@p awe lo ko

Gdy myślimy o arkuszu kalkulacyjnym, myślimy o Excelu. Trudno nam wyobrazić sobie współczesne
funkcjonowanie bez pakietu Office, każdy z nas, kto kiedykolwiek korzystał z komputera, zapewne
zetknął się z Wordem, Excelem, PowerPointem i resztą. Historia pakietu Office ma już ponad 30-lat
i jest ściśle związana z komputerami Apple’a.
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Obecnie Microsoft może być kojarzony z bardzo różnymi rzeczami. Dla graczy to konsola Xbox One i jej ekosystem, dla świata IT
– chmura Azure, dla biznesu nieprzerwanie
pakiet Office. To właśnie ten pakiet, obok
systemu Windows, pozwolił firmie zbudować swoją pozycję, dzięki czemu Bill Gates
stał się jednym z najbogatszych ludzi na
świecie. Droga do sukcesu nie była jednak
łatwa. Microsoft został powołany do życia
w 1975 roku przez wspomnianego Billa
Gatesa i Paula Allena. Pierwszym osiągnięciem firmy była produkcja i sprzedaż interpretatora języka BASIC. Na początku lat
osiemdziesiątych ubiegłego wieku Microsoft
stworzył system DOS na potrzeby komputerów IBM. Pod system DOS stworzono też
pierwsze wydanie Worda w 1983 roku.
Dla uświadomienia, jak bardzo obecny Word
różni się od swojego protoplasty, warto wiedzieć, że Word był pierwszym edytorem
tekstu, który wyposażono w podstawowe
możliwości formatowania, jak pogrubienie
tekstu czy pochylenie czcionki. Prawdziwa
kariera Worda zaczęła się jednak w 1985 roku
od wydania pierwszej wersji dla komputerów Macintosh od Apple. W tym samym
roku, 30 września, miał premierę Excel dla
komputerów Mac. Wcześniej Microsoft oferował swój arkusz kalkulacyjny dla DOS pod
nazwą Multiplan, ale przegrywał z konkurencyjnymi rozwiązaniami.
Dopiero wydanie pierwszego pełnoprawnego Excela dla Mac Classic rozpoczęło
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wielką karierę programu. Rok później Microsoft wszedł na giełdę, a w 1987 roku pojawiła się
pierwsza wersja PowerPointa. Początkowo PowerPoint nazywał się Presenter for Macintosh
i został stworzony przez firmę Forethought, dopiero właśnie w 1987 roku produkt ten został
przejęty przez Microsoft za 14 milionów dolarów. Od 1 sierpnia 1989 Microsoft oferuje te
programy w ramach pakietu Office. Jako ciekawostkę warto wspomnieć, że Excel nigdy nie
doczekał się wersji 1.0 dla systemów Windows i DOS, ta wersja pojawiła się wyłącznie na
komputerach Apple. Sam pakiet Office dla systemu Windows wystartował w październiku
1990 roku, a znalazły się w nim Word 1.1, Excel 2.0 i PowerPoint 2.0.
Pakiet Office, patrząc z szerszej perspektywy, nigdy nie przeszedł rewolucji. To były zmiany
ewolucyjne, zachodzące wraz z rozwojem komputerów i ich wykorzystaniem w biznesie.
W 1991 roku pojawił się Outlook, czyli klient poczty e-mail, także w pakiecie Office, jego
przodek był jednak obecny już w 1988 roku. Tu również pierwszeństwo miały komputery
Mac. W Office 3.0, nazywanym również Office 92 w wersji dla profesjonalistów (Professional
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Edition), pojawił się też po raz pierwszy Acces do tworzenia baz danych. Tutaj
akurat warto wspomnieć, że Access nigdy nie doczekał się swojej wersji dla systemu macOS. W roku 1993 zaś po raz pierwszy w Wordzie pojawiła się funkcja
autokorekty.
Wydawałoby się, że rynek smartwatchy, to pomysł ostatnich lat. Tymczasem już
w 1994 roku zespół pracujący nad Microsoft Office wspólnie z firmą Timex pracował nad swoim inteligentnym zegarkiem, który współpracował z pakietem
Office. Tak powstał Timex Datalink, który mógł z komputerem synchronizować
książkę telefoniczną oraz kalendarz.

W ciągu lat różne też były oblicza wirtualnych asystentów. Ten w pakiecie Office
pojawił się wraz z Office 97 (moim pierwszym!). Był to dość wyśmiewany, często nielubiany, ale jednak pomocny Spinacz. Można też było wybrać inną postać
– na przykład geniusza, karykaturę Einsteina. Spinacz (Clippy) podpowiadał, jak
wykorzystać najważniejsze funkcje pakietu Office. Spinacz, choć bywał irytujący,
po części odegrał istotną rolę w czynieniu komputerów bardziej osobistymi.
W końcu dla większości to był okres pierwszej przygody z zupełnie nowym urzą-
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dzeniem, a ten „uczłowieczony” wirtualny asystent dodawał pewnego wsparcia. Jakby na
to nie patrzeć Cortana, Siri, Alexa to potomkowie Clippy’ego. Połowa lat dziewięćdziesiątych to także pierwsze wydanie pakietu Office
w języku polskim (Office 7.0 dla Windows 95).
Dość znacząca zmiana pod względem użytkowym zaszła w 2007 roku, czyli 11 lat temu.
Wtedy, wraz z premierą Office 2007, pojawił
się nowy interfejs graficzny Fluent, a wraz
z nim wstążka. Czyli zupełnie nowy sposób
nawigacji po narzędziach w pakiecie Office.
Dzięki temu wiele funkcji zostało „wyciągniętych” na wierzch – stały się łatwiej dostępne.
Rozwiązanie to jest na tyle użyteczne, że
przetrwało próbę czasu i po ponad dekadzie
świetnie sprawdza się w pakiecie Office i jest
wykorzystywane też w innych aplikacjach
Microsoftu. Zmianie znacząco uległ sam styl
graficzny, dostosowując się do współczesnych
standardów.
Jeśli można mówić o rewolucji w Microsoft
Office, to stanowczo jest nią Office 365 wprowadzony w 2011 roku. Office 365 to zupełna
zmiana podejścia do użytkowania pakietu

Dość znacząca zmiana pod względem
użytkowym zaszła w 2007 roku, czyli
11 lat temu. Wtedy, wraz z premierą
Office 2007, pojawił się nowy interfejs
graficzny Fluent, a wraz z nim wstążka.
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Office pod względem licencji, przejście z kupowania kolejnych wydań na model usługowy/
subskrypcyjny. Dzięki temu użytkownik ma zawsze nowy i aktualny pakiet, z nowymi funkcjami i udogodnieniami pojawiającymi się cały czas. Do tego może z niego korzystać także na
urządzeniach mobilnych i zapisywać swoją pracę w chmurze OneDrive. To zasadnicza zmiana.
W końcu 20 lat temu trzeba było nabyć dyskietki (!) z nowym pakietem, a kolejne zmiany
pojawiły się dwa, trzy lata później, wraz z koniecznością zakupu nowszej wersji pakietu.
Jednocześnie Microsoft nie odcina się od modelu licencyjnego, niedawno w ofercie pojawił
się Office 2019 – dla tych, którzy preferują bardziej tradycyjne użytkowanie. Jednocześnie
dzięki aktualizacji online, mają zapewnione ciągłe wsparcie dla swojego pakietu.
Trudno jest w prosty sposób stwierdzić, jak świat wyglądałby bez pakietu Office. Po prostu obecnie niełatwo jest funkcjonować bez Worda, Excela, PowerPointa. W końcu nawet
alternatywne rozwiązania opierają się na dorobku i popularności pakietu Microsoftu. Nie
wyobrażam sobie swojej własnej codziennej pracy bez Excela i Worda, nie wyobrażam
sobie swoich wcześniejszych studiów bez tych programów. Office stał się podstawą pracy
biurowej i umiejętność jego obsługi jest częściej wymagana niż prawo jazdy. To standard,
który zupełnie przeniknął nasze życie. A przez ostatnich 30 lat przeszedł niemałą ewolucję.
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Praca w zespole
nigdy nie była tak prosta.
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Prezentacja firmowa
Przygotowanie sesji fotograficznej
U 12 z 7h k Dzisiaj

Koncept Layoutu
U 69 z 10h k Dzisiaj

Typografia i kolorystyka
U 14 z 2h k Jutro

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

Ikony i piktogramy
U 35 z 10h k 19 maj
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Przygotować finalne pliki
U 17 z 1h k 19 maj

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

Dopracowanie wybranego pomysłu
U 54 z 7h k 16 maj

Szybkie szkice koncepcyjne
U 39 z 7h k 16 maj

Pozostały: 6 (10 h 30 min.)
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Twórz, deleguj, dyskutuj
i działaj skutecznie. Dzięki
Nozbe zrealizujesz każdy plan.

+
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Pozostały: 6 (10 h 30 min.)

Po 30-dniowym darmowym okresie
próbnym użyj kodu IMAGAZINE, aby
otrzymać dodatkowy miesiąc gratis.
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Call of Duty: Black Ops 4
PAW E Ł H AĆ

@p awe lhac

Dzięki PUBG i Fortnite tryb battle royale zyskał ogromną popularność, a producenci gier gotowi
są pójść na wiele ustępstw, byle tylko znalazł się w ich tytułach. Efektem tego jest pierwsze Call of

leadDuty pozbawione kampanii, za to z takim battle royale, jakiego inni mogą tylko pozazdrościć.

/ GRY / Call of Duty: Black Ops 4

Seria Call of Duty liczy sobie już 15 lat. Kolejne odsłony pojawiają się konsekwentnie co roku,
natomiast na przemian tworzy je Infinity Ward, Sledgehammer i Treyarch. W tym roku przyszła kolej na tych ostatnich, po raz czwarty mamy więc okazję zagrać w Black Ops. Seria,
która zadebiutowała w 2010 roku, miała zupełnie inny charakter niż poprzednie, osadzone
na frontach różnych konfliktów zbrojnych odsłony. Wcielając się w jednego z kilku bohaterów, w tym Alexa Masona i Franka Woodsa, uczestniczyliśmy w mniejszych operacjach,
które toczyły się w cieniu wydarzeń historycznych, ale miały na nie niebagatelny wpływ.
Black Ops miało w sobie coś jeszcze: psychodeliczne epizody, momenty, w których psychika
bohaterów zawodziła, a gracz nigdy nie był pewny tego, co widzi. Apogeum tego osiągnięto
w trzeciej odsłonie, przez co cała fabuła była niesamowicie zagmatwana, a jej zrozumienie
wymagało wertowania absolutnie wszystkiego, co napotkaliśmy w grze (wliczając w to tekst
pojawiający się w tle ekranu ładowania). Tylko Kojimie coś takiego uszłoby płazem, dlatego
też kampania Black Ops 3 nigdy nie była szczególnie lubiana. Nowa odsłona jest z nią powiązana fabularnie, ale dzieje się przed przedstawionymi w niej wydarzeniami – twórcy potrzebowali pretekstu, by wycofać się z daleko posuniętego futuryzmu i zaprezentować nową,
bardziej taktyczną wizję.
W nowej odsłonie Call of Duty postawiono na multiplayer, natomiast z kampanii właściwie zrezygnowano. Black Ops 4 ma fabułę, ale zaszyto ją w rozbudowanym samouczku.
Poznajemy ją dzięki krótkim filmikom i nagraniom audio, nie ma mowy o żadnym czyn-
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nym udziale w akcji, nie weźmiemy udziału w choćby jednej, mocno oskryptowanej (a tym
samym świetnie wyreżyserowanej) misji. To bolesna zmiana dla wszystkich fanów serii, którym zależało na tym elemencie, jeśli jednak weźmiemy pod uwagę to, jak kosztowne jest
stworzenie kampanii i jak niewiele czasu gracze w niej spędzą, szczególnie w porównaniu
z czasem spędzonym w rozgrywce online, pozbycie się jej z pewnością się opłaciło. Historia
wydaje się od początku nieco niedopowiedziana, wnuczka Alexa Masona (protagonisty
z pierwszej odsłony serii) ginie podczas tajnej operacji, a jej siostra zbiera grupę żołnierzy, by
uformować oddział do walki z… w sumie to nie wiadomo, ale nie jest to specjalnie istotne.
Każdy ze specjalistów ma niepowtarzalną umiejętność i broń, której obsługi uczymy się
we wspomnianym już samouczku. Po ukończeniu wszystkich (śmiertelnie nudnych) zadań
poznajemy zakończenie historii, nie będzie jednak spojlerem, jeśli wspomnę, że i tak nie sposób zrozumieć, o co twórcom chodziło.

Samouczek nie jest wymagany do rozpoczęcia właściwej rozgrywki, nie daje też absolutnie
niczego istotnego, co możemy wykorzystać w multiplayerze. Na właściwą rozgrywkę składają się trzy tryby: klasyczny, wieloosobowy, zombie oraz Blackout. Dwa pierwsze są znane
z poprzednich odsłon, oba doczekały się jednak znacznych zmian. Trzeci to nic innego jak
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battle royale, tyle że wygląda dojrzale i bardzo wysokobudżetowo, a przy tym przed wydaniem twórcy postanowili go dokończyć (no hej, PUBG). Najlepsze zostawmy jednak na koniec.
Klasyczny multiplayer oferuje wiele znanych i dobrych rozwiązań. Mamy kilkanaście trybów
gry, w tym deathmatch w drużynach i solo, zabawy bronią, dominację, umocniony punkt,
zabójstwo potwierdzone i skok. Ostatni z nich przypomina mocno Counter Strike'a: przed
rundą kupujemy wyposażenie za zarobione w rozgrywce pieniądze, mamy tylko jedno życie,
a celem jest kradzież walizki z pieniędzmi i ucieczka (bądź niedopuszczenie, by tak się stało).
Taki tryb nie miałby sensu w poprzednich odsłonach, gdzie czas potrzebny do zabicia wroga
liczono w milisekundach – tu znacznie go wydłużono, co nijak się ma do realizmu, ale daje
trochę więcej miejsca na błąd, wymaga też, by lepiej planować swoje poczynania (przypadkowych zabójstw jest tu zdecydowanie mniej). Nie ma też już podwójnych skoków i biegania po ścianach, a punkty życia odzyskujemy tylko po użyciu apteczki. Widać, że Call of Duty
nastawia się coraz bardziej na e-sport, wprowadzenie zmian spowalniających rozgrywkę
oraz nowych trybów meczów czynią ją zdecydowanie przyjemniejszą w oglądaniu. W grze
awansujemy na kolejne poziomy doświadczenia i prestiżu, odblokowujemy broń i dodatki
do niej, wyposażenie i umiejętności, a także zdobywamy kamuflaże, naklejki i skórki postaci.
Treyarch pozostał przy sprawdzonym systemie „pick 10”, pozwalającym przypisać do klasy do
10 elementów wyposażenia i umiejętności, z ograniczeniem kiczby posiadanej broni. Wciąż
wymaga zbalansowania, bo niektóre bronie są zdecydowanie zbyt mocne, ale aktualizacje
pojawiają się co kilka dni i z każdą z nich równowaga się poprawia. Niedługo po premierze
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Treyarch wprowadził też mikropłatności, które umożliwiają odblokowanie dodatków kosmetycznych, niemających żadnego wpływu na rozgrywkę. Zaimplementowano je tak, by nie
dawały nikomu przewagi, stąd też ich obecność nie przeszkadza.
Zupełnie inaczej wygląda tryb zombie. Tu walczymy z hordami nieumarłych na jednej z pięciu map (ostatnia jest dostępna tylko dla posiadaczy przepustki sezonowej). Każda ma własny zestaw zadań do wykonania, a bohaterowie uczestniczący w zmaganiach rozmawiają
ze sobą, opowiadając w ten sposób konkretną historię. Zombie zawsze pozwalały na urzeczywistnienie niesamowitych wizji twórców Call of Duty, a najnowsza odsłona posunęła
się w szaleństwie kilka dobrych kroków dalej. Bohaterowie, podobnie jak specjaliści w trybie multiplayer, mogą dzierżyć specjalną broń, tu jednak w grę wchodzą potężne młoty,
magiczne laski, ostrza i inne, równie dziwne przedmioty. Wracają eliksiry, tymczasowo
dające nam dodatkowe umiejętności, ponadto zbieramy też wypadające z trupów bonusy,
otwieramy przejścia i skrzynie z bronią, a także kupujemy nowe giwery prosto z wieszaków na ścianie. To zdecydowanie najtrudniejszy tryb, bo z każdą falą przeciwnicy są w stanie przyjąć coraz więcej ołowiu i tylko odpowiednio zgrana drużyna zdąży przebrnąć przez
wszystkie wyzwania, zanim zombie zaleją mapę.
Pomimo tego, że kampania w Call of Duty nigdy nie była tym trybem, w którym gracze spędzali najwięcej czasu, jej brak nie przeszedłby niezauważony. Zamiast niej twórcy zajęli się
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trybem Blackout i, choć szkoda mi części fabularnej gry, uważam to za najlepszą decyzję, jaką
mogli podjąć. Seria od lat ewoluuje, ale od czasu wprowadzenia nowej mechaniki poruszania
w Advanced Warfare cztery lata temu nie doświadczyliśmy żadnego przełomu. Wprowadzenie
battle royale niewątpliwie nim jest, zwłaszcza że już na premierę otrzymaliśmy dopracowany (choć nie idealny) produkt. Treyarch skopiował mnóstwo rozwiązań z PUBG, niektóre
są wręcz łudząco podobne (jak choćby pasek zacieśniającej się strefy). Nie pochwalam tego,
ale jestem pewny, że wraz z pojawianiem się na rynku kolejnych gier z battle royale te rozwiązania będą kopiowane coraz częściej. Samo założenie rozgrywki jest banalne: lądujemy
na mapie bez żadnego wyposażenia, podobnie jak 99 innych graczy. Musimy przeżyć, zbierając ekwipunek, zabijając przeciwników bądź się przed nimi kryjąc. Obszar gry stale się przy
tym zmniejsza, więc po kilkudziesięciu minutach i tak dojdzie do konfrontacji graczy, którzy
pozostali przy życiu wystarczająco długo. Brzmi prosto, ale dostarcza masę frajdy, zwłaszcza
gdy gramy ze znajomymi w jednej drużynie (maksymalnie czteroosobowej). O ile w zwykłym
multiplayerze gra z losowymi osobami jest przyjemna, tak w Blackout granie z „randomami”
kończy się częściej frustracją niż zadowoleniem z rozgrywki, bo wolą dbać o siebie niż się wzajemnie osłaniać, nie dzielą się wyposażeniem, a komunikowanie się z innymi to często fikcja.
Gdy jednak znajdziemy drużynę bądź chociaż jednego znajomego, Blackout zaczyna wciągać
jak żaden inny tryb. Mapa jest naprawdę duża, co więcej, znajdują się na niej obiekty znane
z poprzednich odsłon serii. Dzięki temu świat zapełnił się dobrze zaprojektowanymi obiektami, zaadaptowanymi na potrzeby battle royale. Do jej pokonywania, prócz własnych nóg,
mamy też quady, ciężarówki, pontony i helikoptery, a do każdego pojazdu mogą wsiąść przy-
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najmniej dwie osoby. Ilość dostępnego wyposażenia jest olbrzymia, ale dobrano je sensownie.
Większość broni jest wziętych prosto z trybu multiplayer, ale mają odmienne parametry. O ile
w multiplayerze detekcja trafień polega na „hitscanie”, czyli odczytaniu trafienia dokładnie
w tym miejscu, w które wskazywał celownik, to już w Blackout pociski mają balistykę i opadają wraz z pokonaną odległością. Ma to sens, bo wiele starć toczy się na znacznym dystansie, przekraczającym nawet kilkaset metrów. Wprowadzono też równie istotny element, jakim
jest ekwipunek. Możemy nieść ze sobą ograniczoną liczbę perków, apteczek, dodatków do

broni i elementów wyposażenia, od umiejętnego zarządzania nimi zależy to, jak długo uda
nam się przeżyć. Nie jest to jednak reguła, bo ekwipunek rozrzucony jest na mapie losowo,
wiele zależy też od tego, w którym miejscu wylądujemy my i inni gracze. Bardzo podoba mi
się to, jak dopracowano mechanizm podnoszenia przedmiotów i zakładania dodatków do
broni – nie trzeba nawet zaglądać do ekwipunku, bo wszystko dostępne jest z menu na dole
ekranu, obsługiwanego d-padem. Świetnym dodatkiem do Blackouta są zadania pozwalające
na odblokowanie postaci znanych z trybu zombie oraz poprzednich odsłon gry. Podobnie jak
zawartość z mikrotransakcji, tak i bohaterowie niczego nie zmieniają w Blackoucie, ale odkrywanie ich to nie lada wyzwanie. A, są jeszcze zombie, ale tylko w niektórych miejscach, do których wcale nie trzeba zaglądać (ale warto, bo jest tam zazwyczaj lepszy sprzęt). Jeśli ktoś ma
ich dość, to i tu może obchodzić je szerokim łukiem.
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Treyarch postawił na jakość rozgrywki, ta nie idzie jednak w parze z oprawą audiowizualną.
Black Ops 4 jest kolorowy, działa płynnie, ale szczegółowość modeli postaci i otoczenia,
a także efekty świetlne i cząsteczkowe, nie robią zbyt wielkiego wrażenia. Co więcej, wydaje
się mi, że nawet poprzednia odsłona, czyli WWII, wygląda lepiej. Na PC grafika jest zdecydowanie lepsza, wciąż jednak nie prezentuje się wybitnie. Gra miewa też problemy ze stabilnością, w czasie 30 godzin rozgrywki zdążyła mi się wyłączyć dwukrotnie. Najbardziej irytuje
jednak nie to, a dźwięk. Muzyka i odgłosy brzmią świetnie, nie ma tu może wybitnych motywów, jak choćby ten z fabuły Black Ops 2, stworzony przez Trenta Reznora, niemniej jednak
wszystko do siebie pasuje. Nie działa tylko jedna, za to niezmiernie istotna rzecz: odgłosy
kroków. Są odtwarzane w taki sposób, że nie sposób odgadnąć, z której strony dobiegają,
zwłaszcza gdy przeciwnik znajduje się nad bądź pod nami. Lokalizowanie wrogów po odgłosach to jeden z najistotniejszych elementów rozgrywki online, w Blackoucie błędna ocena
kierunku może zaprzepaścić nawet kilkadziesiąt minut gry. Niestety, pomimo upływu ponad
miesiąca od premiery, wciąż nie udało się tego poprawić.
Black Ops 4 wygląda jak kolejne Call of Duty, od poprzedników różni się jednak na tyle
mocno, że można potraktować je jako nowe otwarcie. Zmieniona, wolniejsza rozgrywka,
z koniecznością leczenia się i trafienia przeciwnika więcej razy, wymaga od graczy bardziej przemyślanego zachowania i nie promuje tak bardzo tych, którzy mają lepszy refleks.
Zombie po raz kolejny dostarczają bardzo intensywnych przeżyć i to na pięciu mapach. No
i Blackout – ogromny, wysokobudżetowy battle royale, nie idealny, ale zbudowany tak, by
każda rozgrywka była inna, ale równie emocjonująca. Czy w tym wszystkim jest jeszcze miejsce dla fabuły? Dla mnie odpowiedź jest oczywista.
Ocena:
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Spider-Man, w obronie Nowego Jorku
PAT R YC JA R U D N I C K A

@iPatr yc jaR

Dość długo zwlekałam z napisaniem tego tekstu. Recenzji Spider-Mana w sieci jest wiele, nie chcę
ich powielać. Dlatego też napiszę parę słów z perspektywy kogoś, kto nie jest fanem Człowieka

lead

Pająka i na początku bardzo sceptycznie podchodził do tej gry.
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Spider-Man znalazł się w mojej konsolowej kolekcji
za sprawą mojej pięcioletniej córki, która jest jego
wielką fanką. Dla mnie Człowiek Pająk był zawsze
najmniej lubianym bohaterem z uniwersum Marvela.
Ale cóż, skoro grę już mam, to trzeba ją przejść.
Od pierwszych minut grania zachwyciła mnie grafika i to, jak dobrze wszystko jest odwzorowane.
Widać dbałość o każdy piksel. Postacie wyglądają bardzo naturalnie, budynki i ich wnętrza są
tak realistyczne, że czasami mam wrażenie, że to
film, a nie animacja komputerowa. A sam Nowy
Jork wygląda nawet lepiej niż prawdziwy. Bardzo
fajne w grze jest to, że miasto, po którym się
poruszamy, jest praktycznie kopią prawdziwego
Wielkiego Jabłka. Jedyną chyba budowlą, której
w rzeczywistości nie ma, jest wieżowiec Tony’ego
Starka z wielkim logo Avengersów.
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Sterowanie jest na tyle proste, że radzi sobie z nim bez problemu nawet pięcioletnie dziecko.
Skaczemy, strzelamy siecią, bujamy się na sieci pajęczej, walczymy wręcz. Możemy też unieszkodliwiać wroga, rzucając w niego koszem na śmieci lub przyklejając pajęczyną do ściany.
Do dyspozycji mamy także spory arsenał gadżetów. Jestem pewna, że gdzieś na nich małym
drukiem musi być logo Stark Industries. Mimo tej prostoty, pokonanie niektórych wrogów
wymaga od nas nie tylko zwinności w palcach, ale także kombinowania, czego i jak użyć,
żeby nie zginąć. Czasami trzeba kogoś zwabić w inny kąt pomieszczenia, żeby można było
go unieszkodliwić po cichu, nie budząc podejrzeń jego kompanów. Peterowi Parkerowi
a.k.a. Spider-Manowi towarzyszy oczywiście Mary Jane, która również pomaga w niektórych
misjach (tak, tak, MJ wprawdzie nie strzela pajęczyną, ale też potrafi się bić).
Spider-Man nie jest sandboxem, ale oferuje masę misji pobocznych, wyzwań i minizadań.
Samo bujanie się na wieżowcach czy bieganie po ścianach budynków dostarcza mnóstwa
frajdy. Zdjęcia zachodów słońca na tle panoramy Manhattanu robione ze szczytu wieżowca wychodzą przepięknie.
Zabiegany superbohater ma mało wolnego czasu, ale jeżeli już go ma, to nic nie stoi na
przeszkodzie, żeby chodzić po mieście i przybijać piątki z mieszkańcami. To właśnie te drobnostki sprawiają, że ta gra jest tak urzekająca.
Przyznam, że fabuła jest momentami zaskakująca. Oczywiste było, że zobaczymy Wilsona
Fiska, ale że nie będzie on złoczyńcą numer jeden, to już nie. W grze spotkamy panteon naj-

183

/ GRY / Spider-Man, w obronie Nowego Jorku

słynniejszych wrogów Człowieka Pająka. Rhinio,
Electro, Dr Octopus, Vulture, Tombstone, Mister
Negative i Scorpion (tymi postaciami jarał się mój
mąż, który w przeciwieństwie do mnie jest fanem
Spider-Mana).
Dodatkowym smaczkiem w grze jest… pojawienie
się nieżyjącego już Stana Lee. Jak w każdej produkcji
Marvela również w grze nie mogło go zabraknąć. Aż
zrobiło mi się ciepło na sercu, jak go zobaczyłam.
W ostatnim czasie gra wzbogaciła się o dwa
dodatki: „Turf Wars” oraz „The Heist”, tak więc
nie rozstaniemy się z Człowiekiem Pająkiem zbyt
szybko. Poza tym nawet jak przejdziemy główny
wątek to i tak można nadal wykonywać misje
poboczne lub po prostu latać po mieście.
Grę z całą pewnością warto mieć w swojej kolekcji, nawet jeśli tak jak ja nie jest się fanem SpiderMana. Moja ocena to mocne 9/10.
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Podsumowanie pogody
na dzień dobry w iPhonie
M AC I E J S K R Z Y P C Z A K

@mc sk r z y pc z ak

W poradzie tego numeru pokażę Wam, jak na iPhonie włączyć funkcję, która każdego dnia rano

lead

pokaże podsumowanie pogody na ten dzień.
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Aby móc skorzystać z tej funkcji, musimy na
Aby móc skorzystać z tej funkcji, musimy na
początku spełnić podstawowy warunek – mieć
początku spełnić podstawowy warunek – mieć
włączoną inną, ściśle powiązaną funkcję – Nie
włączoną inną, ściśle powiązaną funkcję – Nie
przeszkadzać. W tym celu udajemy się do
przeszkadzać. W tym celu udajemy się do
Ustawień, a tam wybieramy Nie przeszkadzać.
Ustawień, a tam wybieramy Nie przeszkadzać.

Tam z kolei ustawiamy harmonogram,
Tam z kolei ustawiamy harmonogram,
kiedy funkcja Nie przeszkadzać będzie
kiedy funkcja Nie przeszkadzać będzie
aktywna. Oprócz tego zaznaczamy rówaktywna. Oprócz tego zaznaczamy również opcję Pora spać.
nież opcję Pora spać.

Następnie wracamy do głównego menu
Ustawień i przechodzimy do sekcji Prywatność.
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Tam przechodzimy do Usług lokalizacji.

Z listy aplikacji odszukujemy Pogodę.

Upewniamy się, że zaznaczona jest opcja Zawsze.

W ten sposób codziennie rano będziemy
dostawali podsumowanie pogody na dany
dzień. Składa się na nie obecny stan i temperatura oraz maksymalna temperatura
w ciągu dnia.
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Świąteczna globalizacja
KINGA OCHENDOWSK A

@s antee76

Do grudniowego numeru wypada napisać coś o świętach. Nie napiszę o prezentach, bo pomysły
zapewne podrzucą Wam moi redakcyjni koledzy, pozostaje mi więc zająć się innym tematem.
A tych nie brakuje.
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P

Pamiętam, jak mój brat pojechał robić doktorat w Niemczech. Cała rodzina gromadziła się przy telefonie raz w miesiącu, by móc zamienić z nim kilka słów.
Rozmowy telefoniczne były wtedy bardzo drogie, nie wspominając już o biletach lotniczych. O przyjeżdżaniu do domu na święta można było zapomnieć. Za
granicą nie można było kupić polskich produktów, wszyscy tęsknili za smakiem
domowych świąt. Ale taka była rzeczywistość tych, którzy pojechali w świat.
W zasadzie nie muszę sięgać pamięcią tak daleko, bo jeszcze w czasach, kiedy
sama wyjechałam z Polski, nie było wesoło. Żeby porozmawiać z rodziną, używało
się numerów dostępowych. Tanie bilety lotnicze już istniały, ale trzeba je było
rezerwować na pół roku wcześniej. W moim mieście nie było polskiego sklepu
– zastępował go pewien pan, który sprzedawał parę produktów na bazarku
– fasolka i pulpety w słoikach, kilka tacek pierogów. Dość szybko sytuacja zaczęła
się jednak zmieniać. Jak grzyby po deszczu wyrastały polskie sklepy – gdy wyprowadzałam się po dziesięciu latach, było ich aż pięć, nie wspominając o polskich
półkach we wszystkich lokalnych supermarketach. Większość dostawców usług
telefonicznych miała abonamenty na rozmowy zagraniczne, dużo bardziej opłacalne niż popularne dostępówki. Bilety samolotowe można było kupić w całkiem
niezłej cenie, bez względu na porę roku i okoliczności. Dystans między krajami
zaczynał się zmniejszać. Bo jeśli pomyśleć, że wystarczy kilka godzin lotu, by znaleźć się w domu, odległość przestaje być taka straszna.
Z czasem zaczęło być nawet jeszcze lepiej – zyskaliśmy możliwość rozmów wideo.
Oczywiście nawet w czasach, kiedy wyjeżdżałam z Polski, można było używać
Skype czy iChata, ale ich jakość pozostawiała wiele do życzenia i byliśmy uwiązani
do komputera. Wraz z nadejściem smartfonów uwolniliśmy się od kabli i stacjonarnego internetu. Teraz jesteśmy bliżej naszych rodzin niż kiedykolwiek. Nawet
przy wigilijnym stole możemy wspólnie dzielić się opłatkiem. Tak daleko i jednocześnie tak blisko.
Jednak pełną globalizację widać najlepiej na sklepowych półkach. Kiedyś, jadąc
do Polski, przywoziło się różne rzeczy i z dużym prawdopodobieństwem nie były
one dostępne w kraju. Teraz w kraju jest wszystko. W czasie ostatniej wizyty, krótkiej, ale intensywnej, zajrzałam do supermarketu. Obiecałam dzieciakom z mojej
szkoły, że przywiozę im polskie przysmaki do spróbowania – nie takie z polskiego
sklepu za rogiem, bo to żadna frajda. Takie prawdziwe. Z Polski. Sprawa wyda-
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wała mi się prosta i oczywista – wchodzę, wybieram, wychodzę. Niestety, rzeczywistość zweryfikowała moje zapędy. Po pierwsze – asortyment był taki sam, jak
w każdym angielskim supermarkecie. Te same słodycze, te same chrupki. Jak już
znalazłam coś, czego u nas nie ma, to opisane było na opakowaniu po angielsku,
tak dla zmyłki. Miałam poważny problem ze znalezieniem czegoś, co nie będzie
wyglądało jak kupione w Anglii – z polskimi dziwnymi napisami i o oryginalnym
smaku. Przy okazji spojrzałam też na inne półki. Gdyby nie ceny w złotówkach,
mogłabym się nie zorientować, w jakim kraju jestem. Na szczęście z pomocą przyszedł mi bogaty wybór smaków Delicji – Anglicy uznają tylko pomarańczowe
Jaffa Cakes i już. Do tego jakieś draże, które zrobiły furorę i wyglądały, jakby przyjechały ze Wschodu. Na taki efekt liczyłam. Powinnam również podziękować
producentowi chrupek o smaku grzybów ze śmietaną, które uratowały mój polski honor. Poza tym – marki, producenci – dokładnie takie same. Ba! Na stacjach
benzynowych podają kawę Costa albo Wild Beans – zupełnie jak w domu. Nawet
Lidl – z ryneczkiem czy bez – wyglądał identycznie jak ten obok naszego centrum
handlowego. Nie ma zmiłuj, globalizacja pełną gębą.
Myślałam, że przynajmniej produkty świąteczne będą inne i przywiozę jakieś drobiazgi kolegom z pracy, w ramach upominków gwiazdkowych. Rozejrzałam się
jednak i zrezygnowałam, bo po co wozić drzewo do lasu. Produkty te same, opakowania te same, pluszaki i maskotki podobne. Postanowiłam, że kupię wszystko
na miejscu, bo i tak na jedno wychodzi. Takie mamy teraz czasy, zglobalizowane. Co ciekawe, nie widziałam takiej tendencji w krajach mijanych po drodze
– Niemczech, Holandii, Belgii czy Francji. Co prawda w Niemczech napisów po
polsku nie brak, zwłaszcza przy autostradach, a w Belgii i Holandii angielskiego
sporo, ale jednak nie na taką skalę, jak w Polsce.
Po powrocie do Anglii wybraliśmy się na zakupy do polskiego sklepu. Spojrzałam
na niego innym okiem, bardziej krytycznie. Z dawnych czasów pamiętam, że
w pewnym momencie wprowadzono wymóg, dotyczący podawania informacji
na produktach w języku natywnym dla kraju sprzedaży. W naiwności ubzdurało
mi się, że liczba angielskich etykiet na polskich produktach to wynik dostosowania się do dyrektyw i są one stosowane specjalnie na rynki eksportowe. Miałam
okazję zweryfikować ten pogląd. Zaledwie kilku producentów decyduje się na
niewielkie nalepki z nazwą i składem, większość używa opakowań międzynarodowych, na których nazwy produktu występują we wszystkich możliwych
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europejskich językach. Zauważyłam też, że coś się podczas naszej nieobecności
zmieniło – w sklepie pojawiła się angielska półka, z podstawowymi produktami.
Najwyraźniej ma to sens, bo minęłam się z w pełni angielską rodziną, robiącą
zakupy w najlepsze. Możliwe więc, że poza ceną, jest coś pociągającego w produktach z Polski.
My obchodzimy Wigilię, Anglicy świętują pierwszy dzień świąt. U nas na stole
gości tradycyjna ryba, u nich indyk, pieczone ziemniaki i brukselka. Niby inaczej,
ale wszystko się miesza i przeplata. Chyba dlatego, że skoro jest coś do świętowania, to trzeba to świętować. W Polsce zadomowiły się walentynki, kontrowersyjne
Halloween, a nawet amerykański Czarny Piątek. Niedługo pewnie zaczniemy
hodować indyki na Święto Dziękczynienia i znajdziemy sobie jakichś Indian, których będziemy mogli przepraszać.
W międzyczasie, u nas święta będą tradycyjne, polskie. Przygotowane w domu,
nie zamówione z kateringu. Będzie facetime z rodziną i świadomość, że ta odległość między nami nie będzie już taka duża, jak jeszcze kilkanaście lat temu.
Jeśli zastanawiacie się, jak wyglądają święta za granicą i czy trawa jest zieleńsza
po drugiej stronie, to zapewniam, że jest dokładnie taka sama, bez względu na to,
w którym kraju Europy się znajdujecie. Można się z tego cieszyć, można rozwodzić nad upadkiem narodowej tradycji, ale jedno jest pewne – świat zmienia się
i będzie się zmieniał jeszcze bardziej. Zamiast odrzucać wszystko albo wszystko
akceptować, dobrze jest wybierać to, co nam najbardziej pasuje. I pamiętać przy
tym, że nie wszystko, co stare, nadaje się do wyrzucenia.
Nie oddałabym tanich rozmów, facetime’a i polskich produktów w sklepach. Dobrze
jest mieć kawałek domu za granicą. Ale chciałabym też, żeby polskie produkty były
tym, co pamiętam z dzieciństwa, a firmy, od których je kupuję, nie należały do koreańskiego koncernu. Bo nawet świąteczne Ptasie Mleczko smakuje inaczej.
Ze swojej strony życzę wszystkim Czytelnikom wesołych, spokojnych i zdrowych świąt.
Do przeczytania w przyszłym roku!
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Lokowanie produktu
KINGA OCHENDOWSK A

@s antee76

Napisałam kiedyś o tym, że podoba mi się usługa Amazona. Dostałam baty, że to chamskie
lokowanie produktu. Po wizycie w Polsce zaczynam rozumieć tych, którzy nie wierzą w prywatne
opinie w internecie.
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Z

Zacznijmy od tego, że nie pisuję recenzji produktów. Albo nie! Zacznijmy od tego,
że kiedy internet był bardzo młody (to za moich czasów, jakby ktoś pytał), nikt
nikomu nie płacił za pozytywne wypowiadanie się o produktach i usługach. Kiedy
już doszliśmy do tego, że można się wypowiadać, to robiliśmy to po to, żeby innym
było łatwiej. Z czystej potrzeby serca. Serio! Potem ktoś zauważył, że blogerzy i inne
internetowe stworzenia mają moc i do tego wykonują kawał dobrej pracy na rzecz
różnorakich firm. Pojawiły się więc pomysły reklam na blogach i stronach. Tu trzeba
odróżnić reklamy od wszelkiego rodzaju linkowni, które znajdowały się praktycznie
wszędzie. Wyobraźcie sobie (sarkazm zamierzony), że wrzucało się linki do stron produktów i usług zupełnie nieodpłatnie. Tylko dlatego, że się nam podobały! Wyrósłszy
w takich czasach i przebywając za granicami Polski od wielu lat, nie zawsze orientuję
się w tym, jakie zmiany następują na rynku. I na przykład w tym, że jak firma nie płaci,
to się o niej dobrze nie pisze, a najlepiej nie pisze się wcale. Jeśli już się coś pisze, to
z pewnością zostało to słono opłacone przez zleceniodawcę w postaci barterów,
gotówki i wycieczek zagranicznych. Darmowych próbek się nie przewiduje.
O ile zgadzam się, że bycie blogerem to teraz zawód, a nie hobby, o tyle takie
podejście zawsze wywoływało u mnie uśmiech na ustach. Możliwe, że dlatego,
że nie utrzymuję się z takich procederów. Kiedy więc dostałam burę za chwalenie
Amazona, zbyłam to prostą informacją, że tekst nie jest sponsorowany. Zakładam,
że wielbiciele teorii spiskowych w zapewnienia nie uwierzyli. Kiedy więc szukałam
nowych słuchawek na „blutfu” i znalazłam świetne, a do tego w dobrej cenie (grają
na jednym ładowaniu przez miesiąc, a na standby mogą czekać przez pół roku),
powstrzymałam się przed pisaniem o nich, bo przecież publika znowu będzie krzyczeć, że lokowanie produktu.
Mój punkt widzenia rozszerzył się nieco, gdy byłam ostatnio z wizytą w Polsce. Jak
zapewne wiecie, nie oglądam telewizji, a tu, u odwiedzanych osób, wszędzie grające pudełka. Chcąc nie chcąc, zerka się jednym okiem i chłonie kulturę. Kultura zaś
nafaszerowana produktami lokowanymi na każdym kroku. Leci sobie jakiś serial,
rodzinka przy stole, na stole ciasteczka. Ciasteczka mają nazwę i producenta, który
„dyskretnie” wpleciony został do scenariusza. Kamera łapie nawet markę wody,
którą popija aktor na drugim planie. Zatrzymuje na niej swoje cyfrowe oko, żeby
każdy widz miał czas przeczytać napis na opakowaniu i utrwalić w pamięci szczegóły nalepki. Następnego dnia dostrzegłam na Twitterze długiego flejma, bo ktoś
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pojechał na jakąś prezentację, napisał recenzję i nie uwzględnił w artykule, że otrzymał korzyść majątkową w postaci wyjazdu na zagraniczną wycieczkę (prezentacja
odbywała się w UK). Programy publicystyczne, śniadaniowe i pokrewne składają się
w zasadzie jedynie z lokowania produktów, bo z czegoś ta biedna telewizja musi się
utrzymywać. Ja się nie dziwię, że w takich okolicznościach przyrody nikt nie wierzy,
że można powiedzieć dobre słowo o firmie, jeśli ta za to odpowiednio nie zapłaci.
Muszę przyznać, że konfunduje mnie to strasznie. Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Korci mnie często, żeby napisać o fajnych rzeczach, które
znalazłam. Tylko po to, żeby ktoś inny też skorzystał, zgodnie z savoir-vivre dawnego
internetu. Ale użerać się z komentarzami, to już mi się naprawdę nie chce, zwłaszcza że komentujący nie zawsze biorą pod uwagę zwykłą logikę – na przykład to, że
żadna firma mi za to nie płaci, bo mieszkam za granicą, pracuję w dziedzinie niezwiązanej z technologią i nie interesują mnie układy i układziki. Swój sprzęt kupuję
sama, jak jest fajny, to polecam, jak nie – to ostrzegam, żeby ludzie pieniędzy nie
topili. Jak każdy zwykły, normalny człowiek.
Dziwi mnie niezmiernie, że w Polsce lokowanie produktu i różne sponsoringi są
tak bardzo rozdmuchane. Nie twierdzę, że w UK tego nie ma – product placement
można znaleźć w każdym kraju na świecie. Jest jednak delikatniejszy i żeby użyć
kalki językowej – nie prosto w twarz. Firmy nawiązują współpracę z blogerami, instagramerami czy youtuberami tak samo, jak wszędzie – wiadomo przecież, że zwłaszcza młodzież prędzej kupi produkt, kiedy poleca go internetowy guru. I nawet jeśli
nie ma w tytule informacji o sponsorowaniu, wiadomo, że kody zniżkowe na zakup
nie biorą się znikąd. Nikt się o to nie awanturuje, nikt nie krzyczy, że recenzja jest
nieuczciwa. Zazwyczaj influencerzy dbają o swoją reputację i nie polecają kiepskich
produktów, bo przecież internet ich z tego rozliczy natychmiast. Jeśli traktujemy
internetowe stanowiska jak pracę, za pracę należy się wynagrodzenie. Obrażanie się
za sponsorowane recenzje to trochę tak, jakby wytykać dentyście, że pobiera opłatę
za wyrywanie zębów albo piekarzowi, że każe płacić za bochenek chleba. Trzeba się
zdecydować, w jakiej rzeczywistości uczestniczymy i być konsekwentnym w swoim
wyborze. Żyj i daj żyć innym, to moje motto.
Warto jednak pozostawić odrobinę przestrzeni dla tych, którzy dzielą się opiniami
„po prostu”, bez podtekstów. W tej zakrzywionej rzeczywistości, w której każdy chce
być kimś, kim nie jest, szczera opinia jest nie do pogardzenia.
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Kiedy myślę o czasach, gdy recenzowaliśmy sprzęt i usługi tylko dlatego, że ich używaliśmy, zaczynam rozumieć, jak wielka zmiana nastąpiła w ciągu zaledwie dziesięciolecia. Nawet jeśli internet jest nadal wolny, trendy na różnych rynkach same
regulują to, co wolno, a czego nie należy. Przyjrzałam się stronom i blogom – coraz
mniej na nich niezależnych linków, bo każdy i wszystko może okazać się konkurencją. Zniknęły linkownie do dobrych, ważnych stron, ludzie rozeszli się w różne
strony. Wszyscy funkcjonują w samotnych wszechświatach złożonych z własnego
Instagrama, YT czy Facebooka. Trochę to smutne, bo to właśnie ta interakcja pomiędzy użytkownikami sprawiała, że można było zyskać kompleksową opinię na
każdy temat. Budząc się rano, czytaliśmy kilkanaście blogów, opisujących ten sam
temat, linkujących do siebie nawzajem i przedstawiających różne punkty widzenia.
Uzupełniających się wzajemnie. Teraz to proceder niemodny i mało profesjonalny,
nie ma bowiem powodu do nabijania komuś innemu oglądalności, zwłaszcza jeśli
„pracuje” dla konkurencji. Próba zmiany obecnego stanu rzeczy to jak walka z wiatrakami – pozostaje mieć nadzieję, że sytuacja rozwiąże się sama, głosami użytkowników internetu.
Prywatnie lubiłam ten dawny świat, w którym mniej było powodów do podejrzeń,
chociaż nie mniej do waśni. Kreatywność nie bierze się z samotności, tylko z interakcji z ludźmi, uczestniczenia w wydarzeniach. To one dają nam motor do działania.
Wypadałoby jeszcze dodać, że duży udział w powyższym ma fakt, że bardzo mało
jest obecnie przedmiotów i usług, które są tak dobre, że aż chce się o nich pisać
i podzielić wrażeniami z innymi. Pamiętam, jakie to uczucie, kiedy aż chciało się
krzyczeć: „Rany! Jakie to fajne!”. Teraz wszystko jest mniej lub bardziej poprawne
i spełniające zakładane funkcje. Cała reszta rozbija się o to, kto lepiej przekonuje
użytkownika do swojej oferty i kto w rezultacie dostanie nasze pieniądze.
Wiem, że ludzie młodzi są bardziej podatni na tego typu zagrania. Nie wiem, jak
reagują starsi, bo sama staram się podejmować decyzje z głową, nawet wtedy, kiedy
przemierzam internet w poszukiwaniu inspiracji.
Na koniec klauzula – jeśli zdarzy mi się wyrazić opinię na temat jakiegoś produktu,
to będzie to moja prywatna opinia. Bo inaczej nie potrafię.
Możecie być tego pewni.
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Zegarek kazał mi tak zrobić
KINGA OCHENDOWSK A

@s antee76

Przez ostatni miesiąc utykałam z uśmiechem na ustach. Gdy pytano mnie, co się stało,
odpowiadałam, że „Zegarek kazał mi tak zrobić”.
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O

Oczywiście powyższe stwierdzenie trzeba wziąć pół żartem, pół serio – głowę na
karku mam, mogłam się nie wygłupiać. Nie wszystkie odznaki na Apple Watchu
muszą się podświetlić. Z drugiej jednak strony, te niepodświetlone wyglądają
raczej smutno i zaburzają porządek na ekranie. Kiedy więc we wrześniu pojawiła
się sposobność, by trzykrotnie pobić swój rekord aktywności, zapięłam Yoko na
smycz i wyruszyłam na wrzosowiska z zamiarem bicia. Rekordu.
Zacznijmy od tego, że parametry aktywności miałam ustawione dość wysoko już
na starcie. Czytając o nich na początku, zauważyłam, że to jedna z tych rzeczy, które
bardzo konfundują użytkowników, więc wyjaśniam – w Apple Watchu nie ma czegoś takiego jak „standardowa aktywność”, taka sama dla każdego użytkownika.
Parametry tejże są kalkulowane przy użyciu naszej wagi, wzrostu, wieku i trybu
życia, będą więc różne dla różnych osób. Ponieważ miałam to i owo do zrzucenia,
a z aktywnością fizyczną nigdy nie byłam na bakier, wyśrubowałam liczbę aktywnych
kalorii do 700 dziennie, co wydało mi się realne do osiągnięcia i utrzymania przez
dłuższy czas. Za oknem świeciło słońce, wszystko dookoła tchnęło optymizmem.
Przecież wystarczy zmienić nieco rutynę, dorzucić odrobinę jogi i HIIT, a spacery
z psem po wrzosowiskach załatwią resztę. Usiadłam, przekalkulowałam i jak pomyślałam, tak zrobiłam. Akurat zaczął się mój trzytygodniowy urlop, więc miałam do
dyspozycji całe dnie. Ustaliłam nową rutynę, znalazłam fajne lekcje jogi na YT, zainstalowałam aplikację 7 minute workout i dałam się owładnąć obsesji cyferek.
Szybko przekonałam się, że 700 aktywnych kalorii to całkiem sporo. Rano joga,
potem pies na smycz i około siedmiokilometrowy spacer po wrzosowiskach, po
południu HIIT. Mówiąc o spacerze z psem, nie mam na myśli tempa wycieczki krajobrazowej – raczej intensywny chód po górzystym terenie. Taki, gdy po powrocie pot się leje ciurkiem. Było wymagająco, ale dało się zrobić. Jakież było moje
zdziwienie, gdy po tygodniu Apple Watch zaproponował mi nowy cel aktywności – 900 aktywnych kalorii dziennie. Rozumiem motywacyjną wartość podwyższania targetów, ale taki osiąg wydał mi się już nieco przesadzony. Zwłaszcza że
urlopu miałam tylko trzy tygodnie, potem trzeba wrócić do pracy i nieco niższych
wymagań. Logika kazała mi odrzucić propozycję i pozostać przy pierwotnych
parametrach. Po dwóch tygodniach mogłam zauważyć rezultaty moich wysiłków
– miałam mnóstwo energii i złapałam przeziębienie. W 30-stopniowym upale.
Ostatni tydzień urlopu spędziłam w łóżku, nie bijąc żadnych rekordów. Chcąc nie
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chcąc, obniżyłam cele i pogodziłam się z niezamkniętymi kółeczkami. Po dojściu
do siebie i powrocie do pracy ustawiłam „grzeczne” 500 aktywnych kalorii dziennie i obiecałam sobie, że przestanę się wygłupiać. Oczywiście do czasu.
Zaczął się sezon grzybiarski. Chodzenie po lesie przez kilka godzin ładnie wypełnia
kółeczka aktywności. Tak podstępnie i prawie niezauważalnie. Pewnej soboty, po
treningu, spacerze z psem, grzybobraniu, sprzątaniu domu i zakupach okazało się,
że zdublowałam dzienną liczbę aktywnych kalorii. Fajne uczucie, zwłaszcza że niezbyt częste, bo okazja do biegania przez cały dzień zdarza się rzadko. Spojrzałam
na dwa kolejne badge w aplikacji i zastanowiłam się, co musiałabym zrobić, żeby
podświetlić kolejną ikonkę – 3×. Bo skoro zrobiłam dubla, będąc aktywna przez
cały dzień poza domem, to może dałoby się być bardzo aktywną? Żeby sprawdzić,
dla własnej satysfakcji, czy się da, nawet jak miałabym paść potem na twarz? Tak,
wiem, to nie było mądre, ale te cyferki wyglądały zupełnie niewinnie.

Bo skoro zrobiłam dubla, będąc aktywna przez cały dzień poza domem,
to może dałoby się być bardzo aktywną? Żeby sprawdzić, dla własnej
satysfakcji, czy się da, nawet jak miałabym paść potem na twarz? Tak,
wiem, to nie było mądre, ale te cyferki wyglądały zupełnie niewinnie.

Najpierw pomyślałam o HIIT – to superszybki sposób na spalanie kalorii. Kilka
intensywnych sesji pomogłoby znacząco w osiągnięciu celu. Ale HIIT nie jest
moją mocną stroną, więc zwróciłam oczy na ulubioną aktywność, czyli chodzenie. Chodzenie, jeśli jeszcze tego nie wiecie, spala pokaźną liczbę kalorii, zwłaszcza jeżeli jest intensywne. Dodatkowo, w zróżnicowanym terenie, jaki mam na
wrzosowiskach, generalnie działa ogólnorozwojowo. A gdyby tak połączyć je
w marszobieg, pies byłby zachwycony i liczba kalorii wzrasta znacząco. Przecież
to właśnie dlatego ludzie zaczynają biegać – kalorie spalają się szybciej i problem
z głowy. Jak możecie się domyślać – jak pomyślałam, tak zrobiłam. I wróciliśmy do
momentu, kiedy z psem na smyczy udałam się bić rekordy.
W zasadzie nie było trudno – kilka godzin na świeżym powietrzu, w okolicznościach przyrody i kwitnących wrzosów. Z górki na pazurki po śliskich kamieniach,
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pod górkę po wystających konarach drzew. Wrzosowiska są olbrzymie, przy użyciu
Google Maps wyznaczyłam sobie więc taką trasę, żebym nie musiała iść dwa razy
tą samą drogą. Włóczyłam się po nich około czterech godzin, sprawdzając intensywność chodu przy każdym kilometrze. Oczywiście nie „zrobiłam” 1500 aktywnych kalorii samym spacerem, a przynajmniej nie jednym. Do ogólnego rachunku
dołączyła joga, dwie „zwykłe” psie wycieczki i normalna aktywność. Postanowiłam
jeszcze posprzątać dom i unikałam jak ognia siadania w jednym miejscu. Pod
koniec dnia byłam zmęczona jak pies, a kółeczko zamknęło się o północy z kilkukaloriowym zapasem. Wygrałam. Przynajmniej do następnego poranka.
Następnego dnia rano nic nie wskazywało na to, że przyjdzie mi zapłacić za obsesję cyferek. Wstałam, czując się, jakby mnie ktoś przekręcił przez wyżymarkę, ale
czego mogłam się spodziewać? Dopiero przy schodzeniu po schodach poczułam,
że moje prawe kolano zgłasza sprzeciw. Na początku nieśmiało, potem coraz bardziej intensywnie, by w końcu odmówić leżenia, stania, siedzenia i chodzenia. Tak
po prostu. Pomimo to, że w życiu trenowałam dość intensywnie różne dyscypliny,
nigdy nie cierpiałam na żadne kontuzje i urazy, poza kilkoma wybitymi palcami
i paroma siniakami. Odmowa współpracy przez nogę zaskoczyła mnie, ale nie
przywiązywałam do tego jakiejś wielkiej uwagi – poboli, poboli i przestanie. Tyle
że nie przestała.
Kulałam przez jakiś miesiąc, używając ogól-

Kulałam przez jakiś miesiąc, używając
ogólnodostępnych żeli na urazy.
Nie muszę dodawać, że guzik
pomagały. Na pytania: „Co się stało?”,
odpowiadałam uroczo: „Zrobiłam, jak
zegarek mi kazał!”.

nodostępnych żeli na urazy. Nie muszę
dodawać, że guzik pomagały. Na pytania: „Co się stało?”, odpowiadałam uroczo: „Zrobiłam, jak zegarek mi kazał!”. Pół
żartem, pół serio. W końcu, po odwiedzeniu Polski i zaopatrzeniu się we właściwe
środki, kolano się naprawiło i odetchnęłam
z ulgą. Pozostało kilka wniosków, które
wyciągnęłam na przyszłość.

Po pierwsze, urazy stawowe, raz nabyte, mają tendencje do odnawiania się. Mam
nadzieję, że moje kolano „zapomni”, że to się zdarzyło, bo brak mobilności jest
niesamowicie uciążliwy. Po drugie, oczywiste jest, że nie należy dawać się ponosić obsesjom cyferkowym, chociaż są bardzo pociągające. Po trzecie, inteligentny
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sprzęt wcale nie jest tak bardzo inteligentny. Nie sposób przecenić wartości motywacyjnej Apple Watcha, powinien mieć jednak wbudowane zdroworozsądkowe
ostrzeżenia. Nie jest to proste do zaimplementowania, jako że liczba aktywnych
kalorii spalanych w ciągu dnia jest różna dla każdego użytkownika i zależna od
jego wieku, wagi, wzrostu i poziomu aktywności. Sprzęt nie jest w stanie ocenić, czy jesteśmy profesjonalnym sportowcem, który bije aktywnością na głowę
wszystkich dookoła, czy po prostu zwykłym użytkownikiem, któremu przyjdzie
do głowy podjąć wyzwanie zegarka. Apple Watch będzie próbował przekonać
nas do większej aktywności bez końca tak długo, jak będziemy przyjmować jego
propozycje. Nawet jeśli przekroczymy granice zdrowego rozsądku. Widziałam
w internecie opinie ludzi, którzy mają problem z zamknięciem 300 aktywnych
kalorii dziennie i wyobrażam sobie, że dla drobniutkiej dziewczynki siedzącej cały
dzień przy biurku może to stanowić jakieś wyzwanie. Z drugiej strony, dla intensywnie ćwiczącego faceta 800–900 kalorii dziennie może być czymś zupełnie
normalnym. To indywidualna kwestia. Warto by było jednak, by przy przekroczeniu jakiejś granicy i uwzględnieniu naszych parametrów, w pewnym momencie
pojawiało się ostrzeżenie o możliwości kontuzji. Bo nie wszyscy kierują się zdrowym rozsądkiem.
Nie mam pretensji do Apple Watcha. Sama to sobie zrobiłam, z czystej ciekawości i potrzeby sprawdzenia się. Wcześniej trenowałam, nie mogę się więc zasłaniać faktem, że nie miałam pojęcia, że coś może się stać i jak wyglądają sportowe
urazy. Zgadzam się jednak z tym, że czasami urządzenia motywują nas aż za
bardzo. Zamiast kontynuować aktywność na fajnym poziomie, muszę się teraz
oszczędzać i uważać z chodzeniem po schodach. Przypomina mi ono, że nie
jestem Terminatorem.
Mam nadzieję, że używając elektroniki do wspomagania zdrowego trybu życia,
wykazujecie się zdrowym rozsądkiem. Stosowana z umiarem jest efektywna i skuteczna. A jeśli przyjdzie wam do głowy bicie rekordów, zastanówcie się, czy warto.
Ja od 4× się powstrzymam, bo kuśtykanie przez miesiąc było wyjątkowo nieprzyjemne. A i pies, mimo że biegać lubi, patrzył na mnie z niejaką nieufnością, gdy
sięgałam po smycz. A nuż widelec Pani znowu zabierze mnie na wrzosowiska? Na
godzinkę lubię, na cztery już mniej. Hau-hau.
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Pierwszy raz od bardzo dawna jesiennej konferencji Apple nie oglądałem wspólnie z Wami
– czytelnikami iMagazine i redakcyjnym zespołem. Wszystko za sprawą ponadmiesięcznych wakacji,
między którymi wypadało Wszystkich Świętych, a tuż przed nim konferencja Tima Cooka.
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Zdecydowałem więc, że obejrzę ją w domu rodzinnym. Przeżycie przyznam
dziwne, bo ostatni raz w tamtym miejscu oglądałem Steve'a Jobsa, który prezentował, już nie pamiętam, jaki dokładnie produkt, jakoś w 2009 roku.
Okoliczności były więc wyjątkowe i sama konferencja, przyznaję – również nie
zawiodła. Zaryzykuję stwierdzenie, że pod względem PR-owym oraz scenicznym
było to zdecydowanie najlepsze wystąpienie Tima Cooka w jego karierze CEO.

Klient na pierwszym miejscu
Bardzo widać, że Apple gra teraz z pozycji firmy, która słucha feedbacku swoich użytkowników i wyciąga z niego wnioski. W wielu sprawach to rzeczywiście
prawda, ale w wielu czysty marketing. Cook i spółka potrafią bezbłędnie grać na
emocjach. Zorganizowanie konferencji w Nowym Jorku, w którym CEO Apple
spotkał się z najcieplejszym przyjęciem dziennikarzy, odkąd pełni tę funkcję,
a wszystko to odbyło się w miejscu tak mocno naznaczonym kreatywnością
i muzyką, że bardziej się nie dało. Muzyka dawno nie pojawiała się na konferencjach firmy z Cupertino – a kiedyś była przecież nieodłącznym ich elementem.
Powrót wokalistki na koniec prezentacji (co prawda już nie Norah Jones, nad
czym ubolewam do dziś) był kropką nad i w retoryce wystąpienia Tima Cooka.
Wystąpienia, które było jedną wielką odpowiedzią. Na jakie pytanie?
Gdzie jest [wstaw produkt]?! Nie było przydługawych wstępów i liczb. Cook
doskonale wiedział, przed jaką sytuacją Apple staje i czego oczekują klienci.
Oczekiwaliśmy mięsa i dostaliśmy je, już na samym początku. Zaczęło się ckliwie, bo jakoś trzeba było wytłumaczyć komputer sprzed epoki, który nadal jest
obecny w portfolio firmy (i w nim pozostał – o zgrozo!). Nazwę Air zostawiono
w sumie tylko z sentymentu, który zresztą widzieliśmy na slajdzie z kopertą i we
wspomnieniu Steve’a z ust Tima. Według mnie to bez sensu. Ten komputer to
po prostu trzynastocalowy MacBook. Trójkątna bryła Aira pozostała, ale nic poza
tym, bo Apple dokonało w tym produkcie nie jednej, nie dwóch, a wielu rewolucji (oczywiście, gdy mówimy tylko o tym modelu).
Cook sprawnie zaczął wyliczać de facto wszelkie zarzuty klientów wobec braku
następcy legendarnego modelu. Na tyle legendarnego, że nie dziwi fakt, iż
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MacBook Air jest najlepiej sprzedającym się komputerem w historii Apple. Po
kolei: chcieliśmy ekran Retina – nowy Air nie ma prawie ramek i ma ekran Retina.
Co prawda nie wspiera palety P3, ale nie reprezentuje już poprzedniej epoki. Ja
widzę różnicę w ekranie względem MB bez TouchBara – jest wyraźnie gorszy,
ale lepszy niż w dwunastce, co mnie dziwi. Odczucia względem samego ekranu
mam mieszane, ale dla przeciętnego użytkownika będzie świetny. Klawiatura?
Nie mogła przecież zostać stara. Następca otrzymał więc motylkową odsłonę
klawiatury, z dodatkową membraną, która rzekomo zabezpiecza przed przedostawaniem się kurzu pod klawisze. Jakie są moje odczucia z pisania na niej? To
totalnie inna klawiatura niż w jakimkolwiek (nawet tegorocznych MacBookach
Pro) MacBooku. Jestem w szoku. Każdy komputer od Apple ma obecnie inny
skok klawiszy i inną klawiaturę. To chore. W nowym Airze mamy nowy skok klawiszy, a same klawisze są minimalnie większe niż w jakiejkolwiek innej klawia-

Bardzo widać, że Apple gra teraz z pozycji firmy, która słucha feedbacku
swoich użytkowników i wyciąga z niego wnioski.

turze. Odstępy między nimi także się różnią. Idźmy dalej: TrackPad. Oczywiście
większy niż u poprzednika, nieklikalny i w mojej ocenie w rozmiarze idealnym!
Na pewno mniejszy niż w MacBookach Pro, przez co wygodniej oprzeć nadgarstki na samym Top Case nowego Aira. Widać, że Apple słucha rynku. Waga?
Dla mnie waży dokładnie tyle, co stary i to jego największa wada. Jest za ciężki!
Głośniki – ja nie wiem, jak oni to robią, ale nowy MacBook Air gra głośniej niż
jakikolwiek komputer przenośny w portfolio obecnie. Suma pieniędzy na R&D
względem dźwięku jest gigantycznie wysoka, ale efekty słychać z każdą nową
generacją. I za każdym razem wprawiają w osłupienie. Kolor? Air jest przepiękny
w nowym złocie od Apple. Nie wiem, czy to kwestia nowej formuły aluminium,
które firma obecnie wytwarza według własnego patentu (o czym wspominała
szefowa działu Ochrony Środowiska w Apple – Lisa Jackson – podczas wystąpienia na konferencji WebSummit w Lizbonie), czy użytego pigmentu, ale obecne
złoto w MacBooku Air prezentuje się świetnie! Do tego komputer jest w pełni
biodegradowalny, za co ogromny szacunek dla Apple. Nie ma już najseksowniejszego koloru Rose Gold w portfolio Apple (nawet w modelu dwunastocalo-
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wego MacBooka) i nie ma się co dziwić, bo żaden inny produkt w tych barwach
nie występuje. R.I.P. Rose Gold. Na koniec Apple dokłada nam chip T2 i TouchID,
aby zapewnić bezpieczeństwo, a jednocześnie uczynić nowego Aira najbezpieczniejszym laptopem w tym przedziale cenowym na rynku. Lepiej tej lekcji,
pod kątem marketingu, odrobić nie mogli. Aha – ceny – oczywiście wyższe. Czy
mnie to dziwi? Nie. Pięć lat badań nad wymyśleniem aluminium na nowo, we
współpracy z czterema największymi uniwersytetami na świecie, swoje kosztowało. Pozdrawiam, Tim Cook.
Przejdźmy do Maca Mini. Drugiego aktu jesiennej

Nie było przydługawych
wstępów i liczb. Cook
doskonale wiedział,
przed jaką sytuacją
Apple staje i czego
oczekują klienci.

konferencji. CEO Apple już wcześniej uspokoił rynek,
potwierdzając, że Apple nie zapomniało o najmniejszym, stacjonarnym komputerze w ofercie. Szkoda tylko,
że ktoś wyraził zgodę na porównywanie parametrów
komputera sprzed ponad tysiąca dni z nowym modelem – to tak idiotyczne, że aż trudno mi było uwierzyć,
że to się dzieje naprawdę. Warto było jednak czekać,
bo firma dała klientom produkt, którego głównym
celem jest zapewnienie maksymalnej wydajności, możliwość rozbudowy (RAM + zewnętrznie, dzięki portom

Thunderbolt) i moc, która w wielu konfiguracjach nie ustępuje iMacowi Pro.
Oczywiście kolor odpowiedni do mocy – Gwiezdna Szarość. Prezentacja produktu? Latający spodek, komputer nie z tej planety itd. Proste motywy i skojarzenia zadziałały na widownię po mistrzowsku. W przypadku Mini Apple nie
musiało i nie poskąpiło na portach. Mamy tutaj, podobnie jak w nowych iMacach, także zostawione dwa porty USB-A, co dla klientów z branży muzycznej chociażby jest nieocenionym plusem. Jakie są moje odczucia? Mieszane.
Sensowne Mini to wydatek między dziesięć a dwanaście tysięcy złotych,
a z sensowną grafiką robi się tych tysięcy siedemnaście. A tutaj nadal nie liczę
monitora, za który w sensownej odsłonie 5K przyjdzie nam zapłacić kolejne
pięć/sześć. Dodatkowo na ten moment nie mogę kupić monitora od samego
Apple – szkoda. Doliczmy jeszcze akcesoria – klawiaturę, mysz i gładzik
(w pasującym kolorze Gwiezdnej Szarości) oraz rozszerzoną gwarancję Apple
Care i mamy kolejne dwa/trzy tysiące. Jedno jest pewne – w czasach, gdy nadal
nie zobaczyliśmy nowego Maca Pro, a iMac Pro dla wielu jest niepotrzebnym
wydatkiem (lub np. nie potrzebujecie komputera All-in-One), nowy Mini jest
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odpowiedzią wprost idealną. Nie, nie jest tani. Apple już nigdy nie będzie tanie.
Nigdy nie było. Będzie coraz droższe.
Ostatni akt konferencji został zarezerwowany dla rewolucji, przez wielkie „R”. Na
potwierdzenie i wyznaczenie trendu linii urządzeń przenośnych Apple na kolejnych kilka lat. Nowy iPad Pro: dziecko pomysłu Johna Ive'a sprzed ponad dekady,
w końcu w formie, którą, mam wrażenie, miał ten sprzęt mieć od początku.

iPad Pro: „Johny iPhone”
Nowy iPad Pro to jest pokaz siły i potęgi Apple, którego już w żaden sposób
zakwestionować się nie da. Nowy Pro nie jest już urządzeniem, które posiada
orientację – Ive mocno podkreślił to w wywiadzie dla „The Independent”. Ten
aspekt miał kluczowe znacznie przy zastosowaniu ekranu z zaokrąglonymi
narożnikami i tego typu ekrany „na nowo czynią urządzenia ludzkimi – oddają
im ich naturalność”. Apple jakby wraca do korzeni Macintosha, bo technologia w końcu na to pozwoliła w sposób, który nie pozostawia kompromisów.
Dodatkowo jego obecna bryła to nic innego jak wykorzystany po latach prototyp pierwszego iPhone’a o nazwie „Johny iPhone”. Ive wówczas nawiązywał
mocno do wzornictwa Sony, na którym to chciał oprzeć wygląd pierwszego
iPhone'a, ale Steve się na to nie zgodził. Po latach (co udowadniają zdjęcia
ówczesnych prototypów Johny iPhone'a) pomysł znajduje przełożenie niemalże
1:1 w przypadku nowego iPada Pro.
Jest niesamowicie lekki i ta bryła w końcu go dobrze stabilizuje w jednej dłoni.
Mam wrażenie, że zastosowane szkło jest cieńsze, dzięki czemu sprzęt stracił nieco na wadze, a model LTE waży po raz pierwszy dokładnie tyle samo co
bez LTE. Jeśli chodzi o samo szkło, to rysuje się od nowego Apple Pencil niesamowicie. Wystawowy iPad Pro 10,5", po którym ludzie rysowali przez około

Szkoda tylko, że ktoś wyraził zgodę na porównywanie
parametrów komputera sprzed ponad tysiąca dni z nowym
modelem – to tak idiotyczne, że aż trudno mi było uwierzyć, że to
się dzieje naprawdę.
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pół roku, był w lepszym stanie niż nowy Pro po niecałym tygodniu. Dla mnie
to ogromna wada tego urządzenia i przymus zabezpieczenia ekranu szkłem
hartowanym. Ogólne wrażenia nowej bryły – to mógłbym tutaj wstawić kilkadziesiąt pozytywnych przymiotników – ale użyję jednego: Jest genialnie!
Apple Pencil drugiej generacji jest lekki i krótszy od protoplasty. Spora zaleta.
Według mnie stary Pencil był ładniejszy. Ten wygląda jak zabawka, choć zdecydowanie bardziej użyteczna (mamy dodatkowe gesty, które działają świetnie). Magnes, dzięki któremu Apple wyeliminowało mocno wyśmiewany
wśród klientów sposób ładowania ołówka za pomocą portu Lighting, którego
też nie uświadczymy w nowych Pro. Nadchodzi era USB-C. Dodatkowo ołówek możemy ozdobić osobistym grawerunkiem. Wracając do USB-C, to jego
zastosowanie jest ostatecznym dowodem na to, że iPad może śmiało zastąpić klasyczny komputer w wielu zastosowaniach. Także tych profesjonalnych!
Na iPadach możemy już śmiało montować długie audycje radiowe, podcasty, video (które zapewne wkrótce doczeka się FinalCut Pro dla iOS), a Adobe
zapowiedziało pełnoprawne wersje swojego pakietu dla iOS na rok 2019.
Mamy zatem do wyboru także wersję z dyskiem SSD o pojemności 1 TB i 6 GB
RAM. W tablecie!
Produktem, który wywarł na mnie największe wrażenie, jeśli chodzi o akt III
jesiennej prezentacji, jet nowy Smart Keyboard Folio. To mistrzostwo świata
i uskutecznienie wizji elektroniki użytkowej, niemalże bliskiej ideału. Celowo
Apple nie oferowało etui na tył poprzednich iPadów Pro 10,5". Badali reakcję
rynku – znowu! Ten nie kupował produktów innych producentów, lecz dało
się słyszeć niekończące się głosy sprzeciwu. Co robi Apple? Wyciąga wnioski,
podbija cenę, daje nam w końcu klawiaturę niemalże idealną. Mamy możliwość regulacji płaszczyzny odchylenia ekranu, mamy zachowany świetny skok
klawiszy (według mnie to najlepsza klawiatura, jaką stworzyło Apple) oraz
ochronę tyłu urządzenia. Jeden produkt zastąpił dwa. Genialnie proste.

Rachunki Tima Cooka
Po konferencji przez polską, ale też zagraniczną scenę technologiczną, przelała
się fala krytyki w kierunku polityki Tima Cooka, dla którego liczą się tylko zyski.
Zawsze mnie to śmieszy, ponieważ nie znam firmy o takiej skali, jak Apple,
która pracowałaby za darmo. Wy znacie? To oczywiste, że Cook maksymalizuje
zysk, gdzie tylko się da. Wyniki finansowe, zaprezentowane kilka dni po jesien-
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nej prezentacji produktowej jednoznacznie udowadniają, że Apple jest rok do
roku na historycznych szczytach, jeśli chodzi o przychody.
Usługi firmy generują już prawie więcej zysku niż komputery Mac i iPady
razem wzięte. To kwestia czasu i premiery usługi VOD od Apple. Nosidło
– Apple Wach – jest nie tylko najlepiej sprzedającym się zegarkiem (w ogóle)
w historii świata, ale też kwartał do kwartału notuje absurdalne wręcz wzrosty na poziomie 20–30%. Nie ma się co oszukiwać, że na rynku smartwatchy
obecnie nie liczy się już absolutnie nikt poza Apple. Patrząc tylko na samą
dynamikę sprzedaży nadgryzionych zegarków, można śmiało stwierdzić, że
Apple Watch jest dla Apple nowym iPodem (swoją drogą w 2019 czeka nas
ostateczna śmierć tego urządzenia – taka kolej rzeczy). O zyskach ze sprzedaży iPhone'ów już nie będę wspominał.

Te liczby robią kolosalne wrażenie, a mimo tego reakcje giełdy
pokazują, że oczekiwania akcjonariuszy są jeszcze wyższe. Cook
nie prowadzi małego start-upu.

Te liczby robią kolosalne wrażenie, a mimo tego reakcje giełdy pokazują, że
oczekiwania akcjonariuszy są jeszcze wyższe. Cook nie prowadzi małego start-upu. Prowadzi największą firmę technologiczną na świecie, która nie tylko
wyznacza trendy rynkowe, ale także wciąż definiuje co najmniej trzy gałęzie
przemysłu: telekomunikacyjnego, sportowego/medycznego oraz muzycznego. Możemy się nie zgadzać z polityką cenową Apple. Możemy ciągle szukać braków w specyfikacjach technicznych nowych produktów, ale to nie
zmieni faktu, że na ulicach już trudno dostrzec inne słuchawki niż AirPods,
smartwatche inne niż Apple Watch i telefony wyglądające dokładnie tak samo,
jak iPhone – lub nim będące. Ekosystem? Dla mnie już dawno przestał być
wyborem. Stał się przymusem. I akceptuję to, dopóki żaden inny producent
nie zagwarantuje mi takiej synergii usług.
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Cisza jak TA…
K R Z Y S Z T O F S E B A S T I A N KO Ł AC Z

@ko lac z k r z y s z to f

…śpiewała niegdyś „Budka Suflera”. Wielu z Was może teraz pomyśleć, że to tani wstęp do równie
taniego tekstu, o tym, że warto w okresie świąt Bożego Narodzenia odciąć się od świata. Otóż – nie.

/ FELIETONY / Cisza jak TA…

Cisza narzucona

C

Rok do roku nasz drogi internet dzieli się na tych, którzy w okresie bożonarodzeniowej
gorączki uciekają, jak najdalej się da od Ojczyzny, tych, którzy automagicznie odkrywają
wówczas misję nawracania innych oraz tych, którzy po prostu spędzają święta tak samo od
lat i nie czują większej potrzeby dzielenia się tym faktem ze światem. Ci ostatni wrzucą jednak
fotkę z prezentami, które znaleźli pod choinką, często z radości, ale zamiast radosnej odpowiedzi spotkają się z hejtem. Oczywiście hipokryzją podszytym, bo przecież „wziąłbyś się,
rodziną zajął, a nie Instagramem!” – napisał ten, co w tym samym czasie i w tym samym miejscu… Normalność dziś kosztuje.

Kosztuje emocje. To najdroższa z walut. W dobie, w której partnerki za radą psychoterapeutów zza rogu zostawiają swoich mężów, narzeczonych czy inne ukochane osoby, każdy
próbuje znaleźć złoty środek na bycie tym, który odkrył prawdę. Prawdę prawd, o której
zapomnieli ci źli z internetu. W przypadku Bożego Narodzenia zazwyczaj sięgamy po ciszę.
Kwestia nośna, bo można kogoś zachęcić do praktykowania medytacji, do zamknięcia się na
tydzień na pustelni (all inlusive oczywiście) za jedyne dziesięć tysięcy, wszak każdy w tym
czasie powinien się wyciszyć!
Efekt często jest opłakany. „Ktoś nie ma czasu”, bo „w końcu należy mu się wolne”. Inny na
święta „by przyjechał, ale bilety/korki/strajki pilotów/śnieg/brak śniegu”. Czasy są takie, że
cisza nas uwiera. Gdy jej brak, narzekamy, że czas jakoś tak śmie upływać. Gdy jej nadto – że
samotność uwiera tu i ówdzie. Gdy jednak ktoś z tych słynnych internetów powie nam, że
cisza to „Mindfulness” – biegniemy ślepo z portfelem, błagając, aby ten czy inny kurs, ta czy
inna aplikacja lub metoda zarządzania czasem – odmieniła nasze życie. Tymczasem – niespodzianka – życie się wydarza non stop.

Cisza zastana
Niektórzy mają trudniej – to fakt. Niektórym naprawdę doskwierają okoliczności, samotność
czy choroba. Nie śmiem tego negować. To są fakty. Tak jak faktem jest to, że świat zwolni na
te dwa i pół dnia. Czy tego chcemy, czy nie, czy nam to pasuje, czy nie, czy za to zapłacimy,
czy nie, w cokolwiek i gdziekolwiek wierzymy.
Cisza Bożego Narodzenia to po prostu czas, w którym Ebenezer Scrooge i Grinch znowu
poniosą porażkę, Kevin zrozumie, że rodzina jest ważna, a jakiejś kobiecie w delegacji spóźni
się ostatni samolot i wigilijny wieczór spędzi w terminalu, słuchając „Cichej nocy”. Skoro to
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wszystko wydarza się od lat, co roku,
to i jak co roku, we wszystkich tych
przypadkach, na te kilkadziesiąt
godzin, świat się zatrzyma.

– Cisza jest tam, gdzie jest nasza zgoda
na stwierdzenie jej „bycia”, właśnie.

Może więc dobry człowieku, zamiast wydatkować energię na wylewanie swoich smutków
na facebookowej tablicy i oznajmianie światu niezależności czy próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie „Jakim cudem on się tak dorobił!?”, po prostu usiądziesz dzisiaj wieczorem lub
wcześnie rano (polecam!), gdy świat będzie smacznie spał i spokojnie uświadomisz sobie, że
– no właśnie – że cisza nie jest tak ekskluzywnym towarem, jakim ją świat dziś próbuje sprzedać. Cisza jest tam, gdzie jest nasza zgoda na stwierdzenie jej „bycia”, właśnie.

Cisza jak TA
Czy warto zatem rozumieć ją dosłownie? Na co dzień lubisz pójść na trening, poleniuchować
wieczorem, poczytać książkę lub chciałbyś po prostu dłużej i na spokojnie pogadać z ukochaną?
To teraz, idąc za radą mędrców z internetów, co masz zrobić w Święta? Oznajmić sobie i światu
lukratywną niedostępność w imię świętego spokoju? To trochę tak, jak z radami dotyczącymi
wyspania się. Każdy organizm ma swój cykl dobowy. Każdy potrzebuje innej ilości snu. Zapytaj
kogoś, komu wystarczy pięć do sześciu godzin, jak się czuje, gdy śpi dziesięć. Nie będzie zapewne
w jego odpowiedzi optymizmu. Oczywiście w innym przypadku może być zupełnie odwrotnie.
Całe to gadanie o świętym, świątecznym spokoju z bliskimi można o kant stołu rozbić, jeśli będzie
sztuczne, wymuszone i doprawione sarkazmem. I jasne – drugi, który jest obok nas, powinien być
ważny, tylko aby taki był – nie sposób zarezerwować na to tylko dwóch dni w roku.
Dla mnie cisza świąt to uczucie, gdy siadasz w fotelu z kubkiem gorącego kakao i otwierasz
książkę, na której kartach delikatnie odbijają się zmatowione refleksy choinowych światełek. Gdy idziesz na długi, mroźny spacer, trzymając ukochaną mocno za dłoń, a po powrocie serwując jej rozgrzewającą herbatę z cynamonem, którą tak kocha. To moment, gdy
idziesz na trening, bo wtedy masz szansę spotkać się ze samym sobą w ciszy właśnie (!),
a biegnąc, mijasz domy, z których słychać kłótnie w imię „normalnych świąt”. Chwila, gdy
możesz pomóc wybrać prezenty kumplowi, bo sam zadbałeś o ich wybranie i przygotowanie na kilka tygodni wcześniej. Bo czemu nie, skoro nie chcesz robić tego na ostatnią chwilę?
Czy zrobiłeś lepiej niż ten kumpel? Nie. Zrobiłeś po swojemu. Jak czułeś. Wypadkową życia
w zgodzie ze sobą jest też gotowość odpowiedzi i akceptacji kompromisów. Wtedy to działa.
Taki prezent w zamian za dobre wydatkowanie energii. Co czujesz teraz? Cisza jak ta czy jak
tamta, to Twoja cisza. Spróbuj w te święta po prostu być [wstaw swoje imię]. Najlepszego!
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Mikrozachwyt
K R Z Y S Z T O F S E B A S T I A N KO Ł AC Z

@ko lac z k r z y s z to f

Zawsze, gdy przyjeżdżam do jednego z krajów basenu Morza Śródziemnego, uderza mnie to
samo: „Mamy czas”. Na wszystko. Warto spróbować choć przez chwilę żyć właśnie tak. Piszę o tym
człowiek, który już nie raz, nie dwa na łamach iMagazine próbował ewangelizować na temat
produktywności, planowania i nierzadko sowicie mu się za to oberwało.
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Z

Zastanawiacie się zatem, czy coś się u niego zmieniło? Czy nastąpił moment
zwrotny? Nic z tych rzeczy. Spokojnie. Będzie bez patosu. Usiądźcie wygodnie.
Mamy czas. Pogadajmy trochę o mikrozachwytach.

Sir, proszę włączyć GPS

Podróż z lotniska. Lokalny taksówkarz w limuzynie, którą dobrze znamy również nad
Wisłą, a zwie się Passatem, wydawał się może nie najlepszym przewodnikiem, ale na
pewno można go było uznać za pewniaka. Kto, jak nie lokalni mieszkańcy najlepiej
znają wyspę? I to pytanie pozostaje otwarte, bo on tą osobą na pewno nie był.
„Sir, proszę włączyć GPS i jedziemy” – usłyszałem na dzień dobry. I to nie pomogło, aby uniknąć dołożenia dziesięciu kilometrów do trasy, którą inny taksówkarz ze współtowarzyszami podróży pokonał w dwadzieścia minut, zamiast
w prawie godzinę. Powiecie, że pech i słaby początek podróży? Odpowiem: nic
z tych rzeczy. Trochę frustracji szybko zrekompensowało wspomnienie jego
stylu jazdy. Inna bajka. Surrealizm połączony z podróżą w czasie. O, właśnie
– czas. Któż by się o niego troszczył. Cena? No dobra, nadłożył sporo drogi, więc
nie było sensu za nią liczyć. To dla niego oczywiste. Tędy czy tamtędy, za tyle
czy za darmo – ważne, że dotarliśmy. W sumie racja, Sir.

Zwolnij
Restaurator. Po trzydziestce. Nienaturalnie szczęśliwy, gdy dociska krzepko kolbę
w ekspresie. Okazuje się, że barista. Od siedemnastu lat. Kocha kawę jak większość
osób tutaj. Kawiarnia na kawiarni. Nie wiedziałem o tym. Chwilę rozmawiamy.
Gadka szmatka. Odgaduje, że lubię cynamon i przyszedłem albo pisać, albo gadać
o życiu. „Are you writer, right?” – zabija mnie tym pytaniem. Siedzę w starym, skórzanym fotelu, który pamięta już zapewne niejedną rozmowę. Piszę te słowa. W tle
słyszę Zorbę, z baru unosi się zapach cygar i whisky. Jest surrealistycznie.

– Regeneracyjne tempo biegowe przestało
być jednym z zaleceń w tabelce. Bieg stał się
czystą przyjemnością wtedy, gdy miał nią być.
Kawa smakowała intensywniej.

Myślę o kilku felietonach, które popełniłem na łamach iMagazine przez
ostatnich sześć lat. O „Zaplanuj siebie”
i pozostałych receptach, które próbowałem Wam wystawić. Receptach na
życie pod dyktando: zadań, metodyk,
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aplikacji, filozofii. W tym wszystkim nadal widzę spory sens. Wiem, że wielu z Was
doceniało te teksty. Równie wielu miało mnie serdecznie dość. Dziękuję za to
– tak z serducha. Bo wiecie, ono jest naprawdę pokręcone i często chce za szybko,
zbyt intensywnie gnać za tym, co je pociąga. Serducho właśnie. Droga szybkiego
ruchu może i skraca czas podróży, ale jednocześnie nie pozwala zgubić się w jednej z lokalnych uliczek, po której spaceruje jakiś tuzin bezpańskich kotów.
Produktywność, o której tak kocham dla Was pisać, potrafi wypaczyć obraz
samej siebie. Potrafi stać się ideologią opartą na multiplikowaniu błahych zadań
w superrozbudowanych narzędziach i aplikacjach, które już dawno temu stały
się narzędziem niemalże religijnego rytuału bycia „gościem od produktywności”
zamiast pomocą w wykonywaniu najważniejszych sprawunków. No dobra, panie
Kołacz, czyli znowu powrót do bycia nomadem z kartką papieru? Nie. Po prostu
w zarządzaniu czasem warto ten czas od czasu do czasu usłyszeć. Poczuć. Zgubić
i odnaleźć wieczorem, spacerując jedną z ciasnych uliczek starego miasta.

Jesteś u celu. Zachwyć się!
Bałem się niemal miesięcznego odcięcia od etatu, spraw koniecznych i pilnych.
Wyczyszczenia listy zadań, porzucenia na kilkadziesiąt dni przeglądania tych
przeszłych, przyszłych i oceniania samego siebie w perspektywie obecnych celów
i zadań. Szybko mi przeszło. Wiecie dlaczego?
Kot nagle mruczał jakby trzy razy głośniej i głębiej niż zwykle. Regeneracyjne
tempo biegowe przestało być jednym z zaleceń w tabelce. Bieg stał się czystą
przyjemnością wtedy, gdy miał nią być. Kawa smakowała intensywniej. Rząd
kolorowych krzeseł w jednej z uliczek doskonale kontrastował z romantyzmem
antycznych ruin. Te zaś, nie wiedząc czemu, bratały się ze sztuką ulicznego street
artu. Nic nie pasowało, wszystko ze sobą współgrało.
Różnie możecie odebrać ten tekst. I dobrze. Niech tak będzie. Chciałem Wam
na koniec roku dać od siebie małe spostrzeżenie na temat mikrozachwytów.
W okresie świątecznym będzie ich całkiem sporo. Szukajcie ich w miejscach zwykłych. Zwyczajnych rozmowach, naturalnych gestach, codziennych czynnościach
i w tym wszystkim, co się zwie życiem. Bo widzicie, można zaplanować sobie
wszystko. Rok, miesiąc, dzień, każdą godzinę. Tylko gdzieś po drodze wydarza się
ono – życie. Co chce Ci właśnie teraz powiedzieć?
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53 wojny, 13 wojen i jedna
– moje doświadczenia
A DA L B E R T FR E E M A N

@Fr eemanAdalber t

„OK, jesteśmy umówieni. Wywiad przeprowadzisz, jak tylko trochę opadnie kurz po wydaniu książki
Krzysztofa” – usłyszałem od przedstawiciela Krzysztofa Millera. Niestety, nie zdążyłem.
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Wspomniana wyżej książka to „13 wojen i jedna”. Ta jedna (najtrudniejsza) została
pokazana w filmie „53 wojny”. Wojskowa Klinika Stresu Bojowego. Najtrudniejsza
i wyczerpująca. W filmie mamy przekaz ze strony kobiety. Kobiety samej w domu.
Z dziećmi, problemami w szkole i przedszkolu. Pierwowzorem postaci jest żona
Wojciecha Jagielskiego, pani Grażyna Jagielska. Ma również ambicje, by wyjechać
i w niebezpieczne miejsca i pisać stamtąd. Nie ma tam dla niej miejsca. Rodzina
uziemia ją, a miłość i strach o męża odbierają siły.

Nie wiem, jak wielu z Was miało kiedykolwiek w rękach karabin z ostrą amunicją
poza strzelnicą. Ja służyłem w polskim wojsku – kompania dowodzenia, drużyna
zwiadu. Później miałem wypadek i zamieniłem po czasie karabin na aparat. Gdy
wyjeżdżałem sam do Afryki i Azji, nie miałem nikogo, kto by o tym wiedział i na
mnie czekał. Nie musiałem o nikogo się martwić i nie musiałem myśleć o powrocie. Ostatnie wyjazdy były inne – miałem już w domu Lidię. Gdy wracałem,
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widziałem ją na lotnisku zapłakaną, a przecież nie byłem na wojnie. Nie wracałem
z bardzo trudnych operacji. Byłem w slumsach, obozach uchodźców i biedoty.
Przeżycia i wyjazdy zmieniają optykę świata. Jedna z moich podróży do Indii
zawiodła mnie do ośrodka dla dzieci z porażeniem mózgowym i po zapaleniu
opon mózgowych. I choć ukrywałem się za aparatem fotograficznym, wspomnienia i obrazy mam ze sobą do dzisiaj. Ośrodek dla porzuconych dziewczynek,
a wieczorem – kontrast – w hotelu impreza dziewcząt z bogatych domów.

Niestety, jak raz się tego dotknie, nie można przestać. Ciągnie mnie cały czas w takie
rejony świata. Czuję się jak narkoman, któremu brakuje następnej działki. Pewnie
podobnie czują się bohaterowie filmu i książki. Na miejscu sam siebie nazywam
durniem, że pcham się w takie historie, zamiast leżeć przy basenie na Kanarach. Po
powrocie obiecuję Lidii, że już jak będę jechał, to w fajne miejsca. Tymczasem już
planuję nową podróż. Powiedziałem, że ma to być prosta wyprawa do pierwszego
obozu na Everest, ale cicho zmieniłem zdanie – muszę lecieć do Afryki.
Gorsze jest coś innego. Przekazy z takich miejsc niewiele osób jeszcze wzruszają. Oglądamy znieczuleni. Jest jednak ogromny pozytyw – ludzie ze slumsów

216

/ FELIETONY / 53 wojny, 13 wojen i jedna – moje doświadczenia

są wdzięczni za zainteresowanie. Są szczęśliwi, że ktoś się nimi zajmuje, że nie
są wyjęci poza społeczeństwo. Ktoś z Europy do nich przyjechał, zrobił zdjęcia
i porozmawiał. Wiedzą, że w ich życiu nic się nie zmieni, ale to daje im choć trochę
ocalić człowieczeństwo.
W rodzinie miałem żołnierza, który odsłużył trzy zmiany w Iraku. Chcieli z żoną
wybudować sobie dom i to wydawał się dobry pomysł na zebranie gotówki. Po
powrocie Irak był w domu – rozwód i rozpad rodziny. Nie poradził sobie, a dziś
nikt nie wie, gdzie się podziewa. Historia podobna do tej, która nie tak dawno
obiegła media, o mężczyźnie znalezionym w górach z amnezją. Po tym, czego się
doświadcza na wojnie, trudno wrócić do zwykłego życia.
Polecam ten film. Nie jest łatwy. Nie jest przyjemny. Jest jednak prawdziwy. Ja
czułem niewielką namiastkę, tego, co pokazuje. Na szczęście nie na tyle dużą,
bym sobie jeszcze z nią nie radził. Mam taką nadzieję.

217

/ FILM / Creed II

218

Creed II
JAN URBANOWIC Z

@y asie k _

Filmy o boksie to jedna z tych rzeczy, które tygryski lubią najbardziej. Bardzo mnie cieszy, że raz na
kilka lat możemy oglądać tego typu film, który jest po prostu dobry. Jeżeli sądzicie, że ten film musi
być z „uniwersum Rocky’ego”, to macie rację.

/ FILM / Creed II

Mowa o filmie „Creed II”, który jest kontynuacją filmu „Creed” z 2015 roku. To historia Adonisa Creeda, syna słynnego boksera, który niegdyś był głównym rywalem
Rocky’ego Balboa, a później jego najlepszym przyjacielem. W rolę główną rolę
wcielił się Michael B. Jordan, który, zdaje się, został do niej stworzony. Pierwszy
film, który reżyserował Ryan Coogler, był dla mnie olbrzymim i pozytywnym
zaskoczeniem, a także jednym z lepszych obrazów tamtego roku. Obawiałem
się, czy kontynuacja będzie udana, czy nie, stanie się po prostu skokiem na kasę
i odcinaniem kuponów, zwłaszcza że Coogler opuścił ekipę.

Okazało się, że „Creed II” – pomimo to, że nie prezentuje nic nowego i jest
naprawdę mocno przewidywalny – okazał się bardzo dobrym filmem o boksie,
o ludzkich słabościach i chęci znalezienia swego miejsca w świecie. Tym razem
młody bokser będzie miał stoczyć walkę z Viktorem Drago – synem Ivana, który
wiele lat wcześniej zabił na ringu Apollo Creeda. Myślicie, że wiecie, jak potoczyła
się ta historia? W 95% pewnie macie rację, zupełnie tak jak ja, ale to nie przeszkodziło mi bawić się na tym bokserskim widowisku.
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Mamy tu wszystko to, co dostaliśmy na ekranie w poprzednim filmie. Niektórych
rzeczy jest mniej, innych więcej, ale widać, że zostało to zrobione według tego
samego przepisu. Michael B. Jordan wygląda tu jeszcze lepiej, lepiej boksuje
i czuć, że odnajduje się w roli Adonisa. To samo można powiedzieć o wszystkich partnerujących mu aktorach i aktorkach – oczywiście Sylvester Stallone jako
Rocky jest świetny, bo przecież to on tworzy tę postać od kilku dekad.

Podczas finałowej walki czułem się, jakbym sam stał w ringu
i dostawał ciosy na twarz czy korpus.
Nieco mi brakowało ręki Cooglera, przez co dla mnie film nieco stracił na uroku
i klimacie, nie jest to jednak mocno odczuwalne i wydaje mi się, że większość
widzów będzie się tu dobrze bawić.
Choć jest to film bardzo przewidywalny i niepozbawiony wad (jak choćby kilka
bardzo drewnianych dialogów), to całość jest świetnie zrealizowana. Podczas finałowej walki czułem się, jakbym sam stał w ringu i dostawał ciosy na twarz czy kor-

220

/ FILM / Creed II

pus. Praca kamery, zdjęcia, muzyka (oczywiście nie zabrakło tu dobrze znanych
motywów ze świata „Rocky’ego”) sprawiły, że cały film jest sportowym widowiskiem, do którego na pewno będę wracał.
Było pewne, że ten film powstanie. Pierwsza część odniosła duży sukces kasowy,
przypadła też do gustu krytykom. Zgodnie z zasadą, że nie zarzyna się kury znoszącej złote jaja, kontynuacja musiała się pojawić. Bardzo na nią czekałem, ale też
obawiałem się, czy aby na pewno jest to dobry pomysł. Teraz wiem, że chcę jeszcze więcej! Pomimo tego, że czułem tu lekki niedosyt pod niektórymi względami
i po raz kolejny pierwszy film pozostaje najlepszy, to mam nadzieję, iż część trzecia (mam nadzieję, że jej doczekamy) będzie jeszcze lepsza. Jeżeli jesteście miłośnikami boksu lub po prostu lubicie filmy o tej tematyce, to „Creed II” jest dla Was
pozycją obowiązkową.
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Narodziny gwiazdy
JAN URBANOWIC Z
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Jeżeli myślisz, że ostatnim, co chciałbyś zobaczyć w kinie, jest film z Lady Gagą w roli głównej, to
zmień myślenie i od razu leć do kina!

/ FILM / Narodziny gwiazdy

Jeszcze kilka lat temu Lady Gaga nie należała do moich ulubionych wokalistek. Właściwie, to nadal do nich nie należy, ale z czasem przekonałem się do
jej muzyki (która ewoluowała w dobrym kierunku), a przede wszystkim do jej
głosu, będącego jednym z lepszych w branży muzycznej. Teraz muszę przyznać,
że sprawdza się ona również jako aktorka.
W ostatni weekend listopada do polskich kina wszedł film „Narodziny gwiazdy”
w reżyserii Bradleya Coopera. W role główne wcielili się właśnie Bradley Copper
i Lady Gaga. To historia bardzo dobrze znana – nie tylko dlatego, że jest to już
jej czwarta filmowa odsłona, ale również jest ona bardzo prosta i w zasadzie
niczym nie zaskakuje. Już lekko zmęczony życiem muzyk pewnego dnia spotyka na drodze Ją, obdarzoną wspaniałym głosem, piszącą świetne teksty, nieznaną. Postanawia oszlifować ten diament i dać światu wspaniały muzyczny
brylant. Jednocześnie się zakochując. Opowieść jak z bajki.
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Tym właściwie jest ten film – bajką, której bardzo dobrze się słucha i właściwie
od początku do końca chcemy usłyszeć,
jak wszystko się potoczy, pomimo tego,
że w teorii dobrze to wszystko znamy.
Jest to zasługa przede wszystkim
trzech czynników: Bradleya Coopera,
Lady Gagi i… Bradleya Coopera. Aktor
przede wszystkim doskonale odnalazł
się w roli powoli schodzącego ze sceny
popularności muzyka i stworzył ciepłą postać, która wzbudza w nas wiele
sympatii, ale jednocześnie jest na tyle
autentyczna, że momentami mamy
ochotę podejść i uderzyć go w twarz.
Dodatkowo Cooper sam tutaj śpiewał wszystkie piosenki swojej postaci
i wyszło mu to rewelacyjnie. Naprawdę
należą mu się ogromne wyrazy uznania. Co prawda sama jego gra bardzo mi przypominała manierą Jeffa
Bridgesa z „Crazy Heart”, ale jak kopiować, to przecież od najlepszych.
Przechodząc do Lady Gagi, to jest
ona tu taka, jaką chciałem ją od
dawna zobaczyć. Naturalna, bez
zbędnego „krzyku” i szokowania, sku-

Przechodząc do Lady Gagi, to jest ona tu
taka, jaką chciałem ją od dawna zobaczyć.
Naturalna, bez zbędnego „krzyku”
i szokowania, więc skupiamy się tu przede
wszystkim na jej doskonałym wokalu.

piamy się tu więc przede wszystkim
na jej doskonałym wokalu. Żałuję,
że nie jest taka na co dzień, jeśli chodzi o jej karierę muzyczną. Moim
zdaniem bardzo dobrze odnalazła
się w powierzonej jej roli i ani przez
chwilę nie miałem poczucia, że to źle
przeprowadzony casting.
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Trzecia sprawa to ponownie Bradley Cooper, ale tym razem jako reżyser.
Wspaniale wszystko poprowadził – zarówno wszystkich aktorów, jak i całą historię – i jeśli miały tu miejsce jakieś „narodziny gwiazdy”, to zdecydowanie jest nią
właśnie Cooper na stołku reżyserskim. Sztuką jest opowiedzieć dobrze znaną
historię w ciekawy i nowy sposób. Jemu to się zdecydowanie udało.

Jako materiał na weekendowe wyjście do kina ten film ma bardzo
mało słabych punktów.
Cały film jest widowiskiem, które przyjemnie się ogląda i słucha. Mamy tu znakomite zdjęcia koncertowe i muzykę. Przez kilka dni po seansie nie mogłem
przestać słuchać ścieżki dźwiękowej. Jako materiał na weekendowe wyjście do
kina ten film ma bardzo mało słabych punktów. Podobało mi się w nim właściwie wszystko i na pewno jeszcze powtórzę seans, zwłaszcza że widziałem go już
ponad miesiąc temu.
„Narodziny gwiazdy” to idealna pozycja dla miłośników dobrej muzyki w kinie.
Śmiało ruszajcie na seans, a jeśli jesteście osobami wrażliwymi, to pamiętajcie
o zabraniu paczki chusteczek!
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Premiery DVD i Blu-ray
grudzień 2018
JAN URBANOWIC Z
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M A M M A M I A! H E R E W E G O AG A I N
Kontynuacja filmu sprzed dekady, który był adaptacją
słynnego broadwayowskiego musicalu. Tym razem
skupiamy się przede wszystkim na historii Donny; jak to się
stało, że wylądowała na greckiej wyspie i zaszła w ciążę.
W rolę młodej donny wcieliła się Lily James. Powracają
również znani bohaterowie oraz kilkoro nowych.
Premiera: 13 grudnia 				

M I S S I O N: I M P O S S I B L E – FA L L O U T
To już szósta odsłona przygód agenta Ethana Hunta,
w którego od lat wciela się Tom Criuse. Moim zdaniem
to chyba najlepsza część z całej serii, a to, co aktor tu
wyczynia, przechodzi ludzkie pojęcie – zawsze sam
wykonuje popisy kaskaderskie, a w tym filmie postanowił
znów przesunąć granice swoich możliwości.
Premiera: 12 grudnia				

/ FILM / Premiery DVD i Blu-ray

A N T- M A N I O S A
Filmy z uniwersum Marvela od dekady są stałym
elementem w światowych kinach. Ant-Man powraca
i tym razem partneruje mu Osa. Wyszło podobnie
jak w przypadku pierwszej części, choć za mało
Człowieka-Mrówki w filmie o Człowieku-Mrówce.
Mimo wszystko fani filmów o superbohaterach
powinni się tu dobrze poczuć.
Premiera: 5 grudnia 				

W E S T W O R L D. S E Z O N 2
Jeden z najlepszych seriali ostatnich lat od HBO.
Drugi sezon opowieści o tym, co to oznacza
być człowiekiem, czy człowieczeństwo jest
zarezerwowane tylko dla ludzi i gdzie znajduje
się granica moralna w bawieniu się boga? Za
produkcję serialu odpowiedzialny jest Jonathan
Nolan. Polecam zakupienie wersji 4K, ponieważ
poziom realizacji zasługuje na to, by oglądać go
w najlepszej możliwej rozdzielczości.
Premiera: 4 grudnia
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Na święta filmowe hity w nc+!
PAW E Ł O KO P I E Ń

@p awe lo ko

Święta przed telewizorem – to wcale nie jest zły pomysł. W tym szczególnym okresie w roku mamy
nieco więcej czasu dla siebie i bliskich i możemy zasiąść przed ekranem z całą rodziną. Święta
przed telewizorem nie oznaczają też oglądania po raz n-ty „Kevina…”, dzięki nc+ możemy obejrzeć
najnowsze hity kinowe i to w jakości 4K.

/ FILM / Na święta filmowe hity w nc+!

Ostatnie dni w roku mogą być doskonałą okazją, by sprawdzić, jak wypadły tegoroczne
oscarowe hity. Z okazji świąt Bożego Narodzenia stacja CANAL+ przygotowała dla swych
widzów wyjątkowy prezent – aż dziewięć premierowych produkcji emitowanych od 22 do 26
grudnia. Już 22 grudnia na Canal+ premierę będzie miał „Kształt wody”, zdobywca statuetki
Oscara za najlepszy film. W środę 26 grudnia, czyli w drugi dzień świąt, na naszym domowym dużym ekranie będziemy mogli obejrzeć „Trzy billboardy za Ebbing, Missouri”. Do tego
dochodzą takie filmy jak „Król rozrywki”, „Morderstwo w Orient Expressie”, komediowe „Złe
mamuśki 2: Jak przetrwać święta”, czy „Nowe oblicze Greya”. Canal+ szykuje też kilka tytułów
stricte familijnych jak „Żegnaj, Christopher Robin”, „Kumple z dżungli” i „Luis i obcy”.
To tylko premiery z okolic świąt, a abonenci nc+ do dyspozycji mają oprócz Canal+ i Canal+
4K UltraHD także inne kanały z grupy Canal+ z filmami i serialami dla całej rodziny oraz
dużą dawką sportowych emocji. Dodatkowo w świątecznych promocjach już do pakietu
Comfort+ z Canal+ za 89,99 złotych miesięcznie dodawane są kanały HBO z GBO Go,
Cinemax, Filmbox oraz kolekcje VOD Fox Play i National Geographic na cały okres trwania
umowy. Dodatkowe opcje promocyjne przygotowano też do każdego z pakietów. Łącznie
z tym, że podstawowy pakiet platformy Start+ można mieć już za 9,99 zł miesięcznie przez
pół roku. My jednak polecamy pakiety z Canal+, zwłaszcza z Canal+ 4K Ultra HD.
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Canal+ 4K Ultra HD wystartował w czerwcu 2018 roku tuż przed piłkarskimi mistrzostwami
świata. Obecnie to prawdziwy kanał premium z treściami w 4K. Pod koniec listopada mogliśmy na nim oglądać pierwsze w historii transmisje piłkarskiej ekstraklasy w 4K HDR i od
tego momentu stało się to już standardem. Do tego dochodzą liczne koncerty, w tym
genialny Hans Zimmer: Live in Prague. Platforma nc+ podpisała niedawno nowe wieloletnie
umowy z 20th Century Fox i NBCUniversal. Na ich mocy na kanale Canal+ 4K Ultra HD w 4K
HDR nadawane będą właśnie takie filmy jak „Kształt wody”, „Król rozrywki”, „Morderstwo
w Orient Expressie” i wiele innych.
Często w imię nowoczesności zapominamy o klasycznej telewizji linearnej. Jeśli jednak przyjrzymy się świątecznej ofercie nc+, zarówno pod względem cenowym, jak i treści, dostrzeżemy sporo zalet. Trzeba też pamiętać, że dekoder z dyskiem twardym plus dołączone
usługi, takie jak nc+ GO i HBO Go sprawiają, że mamy również bardzo elastyczny dostęp do
oferty, będąc poza domem. W tej chwili nie ma też tańszego dostępu do tak dużej liczby treści w 4K HDR.
Długie zimowe wieczory mogą być bardzo urozmaicone, każdy powinien znaleźć coś dla siebie.
Artykuł powstał przy współpracy z nc+
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Cała muzyka
J A R O S Ł AW C A Ł A
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A N D E R S O N PA A K

OXNAR D

1036 dni, tyle czasu czekałem na dzień premiery tego albumu,
czyli dokładnie tyle minęło od wydania poprzedniej solowej
płyty Andersona Paaka „Malibu”. Przyznaje, że przez te prawie trzy lata na żadną inną płytę nie czekał aż tak bardzo.
„Malibu” została przeze mnie tak skatowana, że mam wrażenie, że już się tnie nawet na Tidalu. Z pewnością właśnie do
tego albumu wracam najczęściej ze wszystkich z mojej listy
ulubionych. Jeszcze trzy lata temu Brandon Paak Anderson
był człowiekiem znikąd, znanym tylko niszowej publiczności
artystą, który w swoim życiu robił wszystko. Grał na perkusji
w kościele, pracował na plantacji marihuany, a nawet przez pewien czas był bezdomnym.
Teraz? Kiedy rozkłada swoją perkusję, pod sceną piszczy wielotysięczna publika, a na swój
album może zaprosić praktycznie każdego, kogo sobie wymarzył w przeszłości. Jest jednym z najchętniej zapraszanych gościnnie artystą w branży, a jego obecność na płycie zwiastuje jej dobry odbiór. Katapulta jego kariery sięgnęła jakichś niebotycznych rozmiarów,
a pociski z niej wyrzucane dolatują w każdy zakątek naszej planety. Dlatego „Oxnard” był
jednym z najbardziej oczekiwanych albumów roku i miał być jego mocnym zakończeniem.
Rozmach było widać przy każdym prasowym doniesieniu. Zdjęcia z Dr. Dre, Kendrickiem
Lamarem zrobiły swoje. Było pewne, że będzie grubo. Oczywiście, że właśnie tak jest, jak
mogło być inaczej, kiedy nad płytą muzycznie pracował Dr. Dre i Anderson Paak, a gościnnie dograli się: Kendrick Lamar, Cocoa Sarai, Pusha T, Snoop Dogg & The Last Artful, J. Cole,
Q-Tip, BJ the Chicago Kid. Cudowna dawka soulu, R&B, rapu i funku. Wszystko doprawione
w charakterystyczny dla Paaka stylu, który jest niepowtarzalny i tylko jego. Mam wrażenie,
że Anderson Paak jest jak linia metra, która łączy całe miasto, wszystkie pokolenia i warstwy
społeczne. Słuchają i szanują go slumsy, gangsterzy, pracownicy fizyczni, artyści, lekarze
i biznesmeni. Jego muzyka nie ma żadnych barier i zaraża absolutnie każdego.
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RÓŻNI ART YŚCI

T.COV ER

35 lat na scenie, wyobrażacie to sobie? Myślę, że chłopaki z T-Love też sobie tego nie wyobrażali w 1982 roku,
kiedy to w Częstochowie założyli zespół, który kształtował pokolenia polskiej młodzieży. Zacny jubileusz
35-lecia przypadł na 2017 rok, ale dopiero teraz doczekaliśmy się albumu „T-Cover”. Hołdu dla zespołu, składającego się z kompilacji hitów przedstawionych
w ciekawych i zaskakujących aranżacjach. Niesamowita
historia kapeli, której teksty zna każdy Polak, została inaczej zinterpretowana przez zaprzyjaźnionych muzyków
z wielu odmiennych gatunków. Takim sposobem na jednej płycie możemy usłyszeć: Acid Drinkers, Bednarek & 5 Element, Bovska, Jordan Reyne, Karaś/Rogucki,
Łąki Łan, Natalia Nykiel, Mietall Waluś, Miuosh, Nosowska, Organek, Pola Rise,
Sidney Polak, Snowman, Sokół, Tekno i Xxanaxx. Niesamowicie ciekawy skład,
prawda? Niestety, z przyczyn prawno-kontraktowych na składance nie znalazł się
jeden z najlepszych coverów, zaśpiewany przez Dawida Podsiadło, „Bóg”. Wszyscy
z wymienionych artystów musieli zmierzyć się z niełatwym zadaniem, bo jak inaczej nazwać teksty zespołu, często pisane w trudnych czasach polskiej rzeczywistości. Każdy miał inny pomysł, a różnorodność muzyczna dodaje tylko smaku całemu
przedsięwzięciu. Tym sposobem każdy słuchacz znajdzie jakiś pierwiastek swojego stylu w tych całkowicie odmienionych utworach, które tak świetnie kojarzymy
i nucimy przez całe swoje życie. Dla jednych będzie to minimalistyczna, bardzo
liryczna wersja Warszawy, wręcz wyrecytowana przez Sokoła, dla innych metalowa,
ostra jak brzytwa odsłona „Nie, nie, nie” w wykonaniu Acid Drinkers, a być może
ktoś najbardziej odnajdzie się w stylu reggae, zaproponowanym przez Kamila
Bednarka do utworu „Stokrotka”. Pewne jest to, że mało kto w naszym kraju zasłużył sobie na tak piękny prezent na 35-lecie działalności i automatycznie ten album
staje się lekturą obowiązkową w tym miesiącu. Słucham różnych wersji tych utworów, stojąc w warszawskich korkach i co pięć minut przechodzą mnie dreszcze po
całym ciele i właśnie o takie emocje chodzi w muzyce. Dziękuję wszystkim, którzy
maczali swoje zdolne palce w tym projekcie.
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Pierś z indyka z jabłkami,
śliwkami i pomarańczą
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Pierś indyczą myjemy i osuszamy. Pomarańczę parzymy, ocieramy tro• 1,5–2 kg piersi z indyka

chę skórki i wyciskamy sok. Potrzebne jest ok. 150 ml soku.

• 3–4 jabłka deserowe, może
być jonagold

Czosnek obieramy i przeciskamy przez praskę, dodajemy tymianek,

• 16 szt. śliwek suszonych

liść laurowy, utłuczone goździki, ok. 100 ml soku z pomarańczy i oliwę.

• 1 soczysta pomarańcza

Całość dobrze mieszamy.

• 1/2 szklanki bulionu
drobiowego

Osuszone mięso przekładamy do głębokiego naczynia, zalewamy mary-

• 3 łyżki masła klarowanego

natą i odstawiamy na noc (min. 8 godz.) w chłodne miejsce, najlepiej

• 2 łyżki oliwy z oliwek

do lodówki. Następnego dnia wyjmujemy mięso z marynaty i dobrze je

• 25 ml koniaku lub brandy

osuszamy, a następnie solimy, pieprzymy i skrapiamy koniakiem.

• liść laurowy

Mięso układamy w naczyniu żaroodpornym, polewamy 2 łyżkami stopio-

• 2–3 ząbki czosnku

nego masła i wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 170 stopni. Po ok.

• 1/2 łyżeczki tymianku

20 min podlewamy marynatą wymieszaną z bulionem, a następnie co

• 1/2 łyżeczki otartej skórki

jakiś czas polewamy mięso sosem z pieczenia. Po mniej więcej godzinie

z pomarańczy
• 2 goździki

pieczenia dodajemy śliwki i jedno jabłko obrane i podzielone na ósemki.
Pieczemy jeszcze ok. 20–30 min, aż pierś będzie miękka i soczysta.

• sól, pieprz, odrobina cukru
Pozostałe jabłka również obieramy i kroimy na ósemki, a następnie skrapiamy pozostałym sokiem z pomarańczy, posypujemy odrobiną cukru
i dusimy na reszcie masła. Jabłka dusimy do momentu, aż będą lekko
szkliste, stracą surowość, ale nie rozpadną się.
Upieczoną pierś kroimy w dość cienkie plastry i podajemy z jabłkami
i śliwkami, ewentualnie z gotowanymi ziemniakami lub ryżem (ale
w święta myślę, że niekoniecznie).
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POCZUJ MOC
ŚWIĄTECZNYCH
HITÓW
CENOWYCH
25h

ATH-ANC700BT
słuchawki bezprzewodowe
z redukcją hałasu (ANC)

666 zł

lub 10 x 66,60 zł

999 zł

www.tophifi.pl

drodzy miłośnicy muzyki
Trzymacie w rękach nasz biuletyn, który – jak mamy nadzieję – pomoże Wam spełniać się w naszej wspólnej pasji, jaką jest czerpanie przyjemności ze słuchania muzyki. Specjalnie dla Was
przygotowaliśmy mnóstwo produktów w atrakcyjnych cenach. Wśród nich
znalazły się urządzenia, które już zdobyły serca naszych klientów, a także
te, które uważamy za godne polecenia Waszej uwadze.

Brzmieniowe hity
P

rezentację brzmieniowych hitów warto zacząć od słuchawek Bowers & Wilkins PX,
w których spotkała się perfekcja formy i dźwięku. Model ten zdobył nagrodę prestiżowego
magazynu „What Hi-Fi?” dla najlepszych słuchawek roku 2017, co potwierdza, że naszym
klientom oferujemy urządzenia najwyższej klasy.

1 555 zł

lub 10 x 155,50 zł

1 799 zł

3 888 zł

A

lub 10 x 388,80 zł

5 547 zł

mplituner sieciowy Yamaha MusicCast R-N602

wraz z kolumnami Bowers & Wilkins 685 to nasz hit
brzmieniowy i cenowy. Obie firmy są znane i cenione za
odwzorowanie dźwięku o naturalnej i detalicznej charakterystyce. To perfekcyjne połączenie oferujemy z
rabatem sięgającym aż 30 proc.

Najlepszy koncept
M iłośnicy winylowych płyt powinni zwrócić uwagę na limitowaną edycję gramofonu Clearaudio Concept, podkreślającą ogromny wkład Clearaudio w rozwój analogowego świata.
Z okazji 40-lecia firmy model ten dostępny jest
w specjalnie skomponowanym zestawie, w którym oprócz
wysokiej klasy gramofonu z zaawansowaną wkładką MM
znajdują się także pokrywa, dwa ekskluzywne, limitowane
wydania winylowe i docisk.

4 999 zł

lub 10 x 499,90 zł

6 988 zł
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Komfort zakupów
w Top Hi-Fi & Video Design
W naszych salonach znajdziecie bardzo
szeroką gamę sprzętu audio-wideo. Każdy salon
Top Hi-Fi & Video Design dysponuje specjalnie przygotowaną, profesjonalną salą odsłuchową, zatem na własne
uszy możecie się przekonać, które z oferowanych urządzeń
spełniają Wasze oczekiwania. Nasi doradcy, w komfortowych warunkach, przy filiżance kawy lub herbaty, zaprezentują możliwości sprzętu i odpowiedzą na nurtujące Was
pytania. Wystarczy telefonicznie lub osobiście umówić wizytę w jednym z 15 salonów na terenie całego kraju.

Raty

10 x 0%

odbierz teraz, spłacaj po nowym roku!

RRSO = 0%

W salonach Top Hi-Fi & Video Design dbamy o to, aby nic nie stanęło na drodze do realizacji naszych wspólnych pasji. Dlatego w każdym z naszych salonów oferujemy możliwość kupienia wymarzonego sprzętu korzystając z dogodnych rat 0%.
Oferta Raty 10 x 0% dotyczy wszystkich produktów pokazanych w tej broszurze oraz całego asortymentu salonów Top Hi-FI & Video Design z wyłączeniem pozostałych produktów promocyjnych i wyprzedażowych. Decyzję o objęciu produktu ratami 10 x 0% podejmują pracownicy salonu.

Myślisz o jeszcze większym zakupie?
Mamy też raty 20, 30, 40, a nawet 50 x 0%!

RRSO = 0%

O szczegóły tej oferty pytaj w salonach Top Hi-Fi & Video Design. Jej warunki znajdziesz także na www.tophifi.pl

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu ratalnego wynosi 0%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 5 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 5
000,00 zł, oprocentowanie stałe 0% w skali roku, całkowity koszt kredytu 0 zł (w tym: prowizja 0 zł, odsetki 0 zł, ubezpieczenie 0 zł, usługi dodatkowe 0 zł), 10 miesięcznych rat równych
w wysokości 500,00 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 06.10.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie. Przyznanie i warunki kredytu uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta dokonanej przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 97 538
318 zł w całości wpłacony). Szczegółowe warunki dotyczące kredytu dostępne u Sprzedawcy. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny. Audio Klan Janusz Prządka Spółka Jawna współpracuje z Bankiem BGZ BNP Paribas S.A. i jest umocowana do świadczenia w imieniu Banku usług pośrednictwa finansowego w zakresie czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem umów o kredyt ratalny i kartę kredytową.

MusicCast BAR 400
soundbar

3 299 zł

lub 10 x 329,90 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

01

Soundbary

i kino domowe

Soundbary to urządzenia, które pozwalają uzyskać dźwięk
przestrzenny z jednego urządzenia. Ich najbardziej zaawansowaną postacią są cyfrowe projektory dźwięku. Zapewniają one
wysokiej jakości dźwięk wielokanałowy, który w przypadku
obsługi Dolby Atmos może docierać także z góry. Dzięki temu
w niedużych pomieszczeniach soundbary mogą być alternatywą dla zestawów kina domowego.

MusicCast RX-V485
+ Nota 550 / 240 / 740
zestaw kina domowego

ZOBACZ WIĘCEJ

3 999 zł

lub 10 x 399,90 zł

5 754 zł

MusicCast BAR 40
+ MusicCast SUB 100
soundbar + subwoofer

ZOBACZ WIĘCEJ

3 999 zł

lub 10 x 399,90 zł

4 598 zł
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MusicCast RX-V585
+ Tesi 561 / 761 / 241
zestaw kina domowego

MusicCast YSP-5600

ZOBACZ WIĘCEJ

cyfrowy projektor dźwięku

ZOBACZ WIĘCEJ

5 222 zł

lub 10 x 522,20 zł

7 484 zł

6 666 zł

lub 10 x 666,60 zł

7 999 zł

14 999 zł

czy wiesz, że...

lub 10 x 1 499,90 zł

19 094 zł

tradycyjne zestawy kina domowego to
wciąż najlepsze rozwiązanie dla wymagających kinomanów. Wszechstronne
amplitunery AV w połączeniu z zaawansowanymi kolumnami głośnikowymi pozwalają stworzyć systemy, które zapewnią
dostęp do najnowszych rozwiązań technicznych, w tym funkcji sieciowych oraz
multiroom, i jednocześnie wypełnią pokój
najwyższej klasy kinowym dźwiękiem –
przestrzennym i potężnym.

MusicCast RX-A1080
+ 603 / 607 / HTM6
zestaw kina domowego

ZOBACZ WIĘCEJ

499 zł

lub 10 x 49,90 zł

1 950 zł
HDMI Mocha
przewód HDMI

YAS-106

ZOBACZ WIĘCEJ

soundbar

849 zł

lub 10 x 84,90 zł

999 zł

MusicCast RX-S602
+ 5 x M-1 / ASW 608
zestaw kina domowego

ZOBACZ WIĘCEJ

7 777 zł

lub 10 x 777,70 zł

9 893 zł

6 999 zł

lub 10 x 699,90 zł

8 944 zł

MusicCast RX-A880
+ QX-3 / QX-1 / QX-C
zestaw kina domowego

9 999 zł

lub 10 x 999,90 zł

13 696 zł

MusicCast RX-V685
+
Debut
F5.2 / B5.2 / C5.2
T 758 V3
zestaw kina domowego
+ Imagine X1T / XB / XC
zestaw kina domowego

10 888 zł

lub 10 x 1 088,80 zł

14 744 zł
ZOBACZ WIĘCEJ

ZOBACZ WIĘCEJ

ZOBACZ WIĘCEJ

nowa seria 600

Dźwięk, który wciąga niczym
fascynująca historia
Głośnik wysokotonowy
Decoupled Double Dome
Udoskonalony i zmodernizowany
przetwornik wysokotonowy zapewnia czystą i precyzyjną przestrzeń
dźwiękową, która pozwoli docenić
pełną głębię muzyki.

Membrana Continuum
z zawieszeniem FST
Jedyna w swoim rodzaju konstrukcja znacząco przewyższa jakością
brzmienia swój kewlarowy odpowiednik. Gwarantuje krystalicznie
czysty dźwięk zakresu średniotonowego rozpieszczając słuchacza detalicznością.

Nowe celulozowe
membrany niskotonowe
Membrany basowe wykorzystują zaawansowane rozwiązania technologiczne, opracowane przez Bowers
& Wilkins na potrzeby wyższych serii. Dzięki temu bas jest imponujący
i bardzo precyzyjny.
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Gdy dociera do nas dźwięk najwyższej jakości, każda chwila staje się niezwykłym
przeżyciem. Bazująca na 50 latach
doświadczeń Bowers & Wilkins, nowa seria
600 urzeczywistnia wizję Johna Bowersa,
zapewniając jedyne w swoim rodzaju
przeżycia dźwiękowe. Dzięki zaawansowanej technice idealnie odwzorowuje pełne
spektrum brzmienia muzyki i filmów oraz imponuje elegancką, nowoczesną stylistyką, zabierając słuchacza w pełną emocji
soniczną podróż.

więcej ofert na www.tophifi.pl

Doskonały wybór
do systemów stereo
Kolumny głośnikowe Bowers & Wilkins od wielu dekad są synonimem naturalnego brzmienia muzyki.

MusicCast MCR-N670D
+ 606

we membrany Continuum, zapewnia wymagającym

5 899 zł

zestaw stereo

Nowa seria 600 jest tego doskonałym przykładem.
Wyposażona w najlepsze rozwiązania, m.in. unikato-

4 699 zł

lub 10 x 469,90 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

miłośnikom muzyki to, co dla nich najważniejsze –
najwyższą jakość dźwięku. Przejrzyste, precyzyjne,
a przede wszystkim wierne brzmienie sprawia, że
nowa seria 600 jest doskonałą podstawą do tworzenia wyrafinowanych systemów stereo.

607
1 249 zł

lub 10 x 124,90 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

606

603

1 599 zł

lub 10 x 159,90 zł

3 599 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

lub 10 x 359,90 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

Ceny dotyczą jednej sztuki i nie obejmują prezentowanych podstawek.

HTM6
2 399 zł

lub 10 x 239,90 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

MusicCast RX-A880
+ 603 / 607 / HTM6
zestaw kina domowego

ZNAKOMITE GŁOŚNIKI
DLA KINA DOMOWEGO

13 666 zł

lub 10 x 1 366,60 zł

17 094 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

Najwyższa jakość dźwięku to gwarancja niesamowitych emocji
podczas domowych projekcji. Kolumny głośnikowe nowej serii
600 przenoszą widza w sam środek ekranowej akcji, perfekcyjnie odtwarzając zarówno kipiące energią sceny akcji, jak i najsubtelniejszy szept.
W nowej serii 600 dostępne są również subwoofery:

ASW610

Cena nie obejmuje podstawek.

ASW608

ASW610XP

02

gramofony
Stir It Up
gramofon

Historia gramofonów rozpoczęła się ponad 160 lat temu. Dzisiaj możemy śmiało powiedzieć, że wciąż należą one do najbardziej pożądanych źródeł dźwięku. Ich wyjątkowy charakter potwierdza obecność
limitowanych edycji, np. Clearaudio Concept, i powrót gramofonów
do gamy produktowej legendarnych producentów, m.in. ELAC-a. Na
uwagę zasługują także najnowsze konstrukcje, jak chociażby Yamaha MusicCast VINYL 500, które w udany sposób łączą
analogowe brzmienie z cyfrową funkcjonalnością.

ZOBACZ WIĘCEJ

699 zł

lub 10 x 69,90 zł

999 zł

Concept
docisk Clever Clamp + płyta winylowa
2LP Clearaudio Excellence Edition + pokrywa
gramofon + akcesoria

ZOBACZ WIĘCEJ

TD 190-2
gramofon

4 999 zł

lub 10 x 499,90 zł

6 988 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

1 799 zł

lub 10 x 179,90 zł

2 469 zł

MusicCast VINYL 500

ZOBACZ WIĘCEJ

gramofon / odtwarzacz sieciowy

2 777 zł

lub 10 x 277,70 zł

243

więcej ofert na www.tophifi.pl

więcej ofert na www.tophifi.pl
Miracord 50

TN-280BT

gramofon

gramofon

ZOBACZ WIĘCEJ

ZOBACZ WIĘCEJ

1 999 zł

1 299 zł

lub 10 x 199,90 zł

lub 10 x 129,90 zł

2 399 zł

1 399 zł

czy wiesz, że...

TN-550

gramofon podłączamy do wzmacniacza poprzez złącze
Phono. Jeśli nie ma takiego wejścia, należy zastosować
przedwzmacniacz gramofonowy. Innym rozwiązaniem
są gramofony z wbudowanym przedwzmacniaczem,
przystosowane do współpracy z dowolnym wzmacniaczem, a nawet z aktywnymi głośnikami. Niektóre gramofony można także podłączyć do komputera
(poprzez port USB), aby zapisać analogową muzykę w cyfrowej postaci.

gramofon

ZOBACZ WIĘCEJ

3 111 zł

lub 10 x 311,10 zł

3 799 zł

C 558

gramofon

ZOBACZ WIĘCEJ

1 888 zł

lub 10 x 188,80 zł

2 299 zł

AT-LP3 + AT6012

gramofon automatyczny + akcesoria do czyszczenia

ZOBACZ WIĘCEJ

899 zł

lub 10 x 89,90 zł

1 298 zł
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yamaha musiccast 20

jeden głośnik - nieograniczone możliwości
Yamaha MusicCast 20 to uniwersalny głośnik bezprzewodowy, który otwiera
przed właścicielem szereg możliwości. Można powiedzieć, że dzięki swojej funkcjonalności i elastyczności staje się tym, czym chcesz, żeby aktualnie był.

1

Solo

MusicCast 20 może pracować w pełni niezależnie jako samodzielny głośnik, np.
w sypialni lub kuchni. Dzięki dostępowi do serwisów muzycznych (Tidal, Spotify)
i radia internetowego oraz obsłudze Bluetooth 4.2 i AirPlay nie musisz się martwić
o to, czy będziesz miał czego słuchać. Swoją ulubioną muzykę szybko włączysz
korzystając z przycisków szybkiego wyboru na górnym panelu. Gdy już rozpoczniesz słuchanie swoich ulubionych nagrań, daj się ponieść emocjom, jakie zapewni
Ci energetyczny i pełen dynamiki dźwięk MusicCast 20!

MusicCast 20

głośnik bezprzewodowy

245

• multiroom MusicCast, Spotify, Tidal
• Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay
• radio internetowe
• przyciski preset, budzik

więcej ofert na www.tophifi.pl

1 149 zł

lub 10 x 114,90 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

więcej ofert na www.tophifi.pl

2

stereo

Ten niesamowity głośnik bezprzewodowo sparujesz z drugim
MusicCast 20 w prawdziwy system stereo, w którym jeden z głośników
będzie odtwarzał lewy, a drugi prawy kanał. Jako źródła dźwięku użyj
smartfona, muzyki z sieci lub dowolnego urządzenia Yamaha z serii MusicCast - np. gramofonu VINYL 500. Wszystko bezprzewodowo!

2 x MusicCast 20

bezprzewodowy zestaw stereo

4 444 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

lub 10 x 444,40 zł

5 097 zł

1 999 zł

MusicCast VINYL 500
2 x MusicCast 20

lub 10 x 199,90 zł

2 298 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

bezprzewodowy zestaw stereo

3

surround

Gdy zapragniesz zrelaksować się w sobotni wieczór oglądając film, możesz zamienić swoje MusicCast 20 w tylne głośniki surround, bezprzewodowo łącząc je z amplitunerem lub soundbarem Yamaha. Dzięki
temu uzyskasz fantastyczny dźwięk przestrzenny – bez prowadzenia
przewodów w salonie!

MusicCast BAR 40
MusicCast SUB 100
2 x MusicCast 20

ZOBACZ WIĘCEJ

MusicCast RX-V685
2 x MusicCast 20
Bowers & Wilkins 603 / HTM6
zestaw kina domowego

ZOBACZ WIĘCEJ

11 999 zł

lub 10 x 1 199,90 zł

15 094 zł

bezprzewodowe kino domowe

5 999 zł

lub 10 x 599,90 zł

6 896 zł

4

multiroom

To nie koniec możliwości tego wszechstronnego głośnika Yamahy. Rozmieszczając kilka
MusicCast 20 w różnych pokojach w domu sprawisz, że Twoja ulubiona muzyka zabrzmi
w całym domu. Może to być ten sam utwór we wszystkich pomieszczeniach lub też inny
utwór w każdym z nich – to wszystko dzięki technologii multiroom Yamaha MusicCast.
MusicCast 20 może wędrować po całym domu, robiąc to, czego od niego wymagasz, tam,
gdzie tego oczekujesz!
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03

SŁUCHAWKI

PX

słuchawki bezprzewodowe z ANC

ZOBACZ WIĘCEJ

Słuchawki to najłatwiejszy sposób na to, aby móc cieszyć się
swoją ulubioną muzyką w domu i poza nim. Dobrej klasy
modele w połączeniu ze sprzętem hi-fi i mobilnymi źródłami
audio pozwalają uzyskać fantastyczny dźwięk. Wymagający
melomani mogą sięgnąć po przenośne wzmacniacze słuchawkowe. Dzięki wysokiej klasy komponentom gwarantują one
czystsze, naturalniejsze brzmienie, a przy tym są tak małe,
że z łatwością można je zabrać wychodząc z domu.

222 zł

3 miesiące
GRATIS

lub 10 x 22,20 zł

1 555 zł

lub 10 x 155,50 zł

1 799 zł

22h

ZOBACZ WIĘCEJ

444 zł

DragonFly Black / Red
+ 3 miesiące TIDAL gratis
DAC ze wzmacniaczem słuchawkowym

444 zł

3 miesiące
GRATIS

lub 10 x 44,40 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

888 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

ATH-A550Z
słuchawki hi-fi

555 zł

lub 10 x 55,50 zł

759 zł

17h

1 111 zł

lub 10 x 111,10 zł

1 399 zł

Mobius

wielofunkcyjne słuchawki planarne

ZOBACZ WIĘCEJ

P5 Wireless

1 899 zł

lub 10 x 189,90 zł

10h
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słuchawki bezprzewodowe

ZOBACZ WIĘCEJ

więcej ofert na www.tophifi.pl
NightOwl

słuchawki hi-fi

LCD-XC Creator Edition
słuchawki hi-fi

ZOBACZ WIĘCEJ

ZOBACZ WIĘCEJ

1 399 zł

lub 10 x 139,90 zł

4 444 zł

2 999 zł

lub 10 x 444,40 zł

8 495 zł

LCD-X Creator Edition
słuchawki hi-fi

Porta Pro Wireless
słuchawki bezprzewodowe

ZOBACZ WIĘCEJ

ZOBACZ WIĘCEJ

3 999 zł

lub 10 x 399,90 zł

399 zł

7 995 zł

lub 10 x 39,90 zł
12h

449 zł

LCD2 Classic
słuchawki hi-fi

ATH-AR5BT

słuchawki bezprzewodowe

ZOBACZ WIĘCEJ

ZOBACZ WIĘCEJ

2 499 zł

lub 10 x 249,90 zł

666 zł

2 999 zł

lub 10 x 66,60 zł

999 zł

30h

24h

499 zł

lub 10 x 49,90 zł

2 499 zł

899 zł

lub 10 x 249,90 zł

3 399 zł

ATH-ANC40BT

słuchawki bezprzewodowe z ANC

ATH-W1000Z

ZOBACZ WIĘCEJ

słuchawki hi-fi

ZOBACZ WIĘCEJ

M4U TW1

słuchawki true wireless

499 zł

lub 10 x 49,90 zł

699 zł

5h

ZOBACZ WIĘCEJ
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BEZPRZEWODOWA MUZYKA W CAŁYM DOMU.
TERAZ MOŻESZ JESZCZE WIĘCEJ!

LEPSZY.
SZYBSZY.
MOCNIEJSZY.

ZAMIEŃ WI-FI W PRAWDZIWE HI-FI
FUNKCJE SIECIOWE
Dodaj funkcje sieciowe do swojego zestawu

BEZPRZEWODOWE KINO
Prawdziwe efekty kinowe bez kabli

MULTIROOM
Ciesz się muzyką w każdym pokoju

BEZPRZEWODOWE STEREO
Zastąp tradycyjne kolumny i kable

Kinowy dźwięk dla twojego telewizora
i miliony nagrań w każdej chwili.

4 499 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

Głośnik bezprzewodowy klasy premium.
Ciesz się muzyką i przesyłaj ją do innych pokojów.

3 999 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

Serwer, który automatycznie zgra wszystkie twoje płyty i pomieści całą bibliotekę muzyczną.

5 999 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

Podłącz swoje kolumny i ciesz się
milionami nagrań w wysokiej jakości.

4 099 zł

ZOBACZ WIĘCEJ
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AirPlay 2 - odtwarzaj muzykę i podcasty
w całym domu.

Przesyłaj muzykę
do Bluesound oraz
z Bluesound do słuchawek.

Słuchaj swojej muzyki w
jakości studyjnego mastera.

Muzyka przez
Bluetooth w jakości
wyższej niż CD!

Większe możliwości połączeniowe w ramach domowej sieci.

Kompaktowy głośnik bezprzewodowy
klasy premium. Poczuj siłę dźwięku!

2 699 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

W sypialni, kuchni, łazience - ten głośnik
pasuje wszędzie. Ciesz się muzyką na co dzień!

1 699 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

Dodaj funkcje sieciowe do swojego
zestawu audio lub kina domowego.

2 499 zł

ZOBACZ WIĘCEJ
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SL-D930

system audio

ZOBACZ WIĘCEJ

666 zł

lub 10 x 66,60 zł

1 399 zł

Reykjavik

głośnik bezprzewodowy

12h

ZOBACZ WIĘCEJ

Phantom Gold

Głośnik bezprzewodowy

499 zł

lub 10 x 49,90 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

899 zł

10 999 zł

lub 10 x 1 099,90 zł

11 999 zł
OFERTA SPECJALNA NA DEVIALET PHANTOM WHITE BT I SILVER BT!
O SZCZEGÓŁY PYTAJ DORADCÓW W SALONIE

04

radia i głośniki
bezprzewodowe

Trend bezprzewodowości objął już niemal cały świat audio, czego potwierdzeniem są dzisiejsze radia i głośniki bezprzewodowe. Dzięki tej
wygodnej łączności wielu fanów muzyki może korzystać z łatwego
i szybkiego dostępu do muzyki. Sięgając po wyrafinowane konstrukcje,
jak np. Devialet Phantom, możemy uzyskać dźwięk śmiało konkurujący
z zaawansowanymi systemami stereo, ciesząc się przy tym najnowszymi funkcjami sieciowymi i multiroom.

12h

No Bounds Sport

głośnik bezprzewodowy

333 zł

lub 10 x 33,30 zł

449 zł

10h

No Bounds

głośnik bezprzewodowy

ZOBACZ WIĘCEJ

222 zł

lub 10 x 22,20 zł

299 zł
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Oslo

12h

głośnik bezprzewodowy

ZOBACZ WIĘCEJ

1 444 zł

lub 10 x 144,40 zł

2 199 zł

więcej ofert na www.tophifi.pl

Stream

Model One Digital

system audio

radio FM/DAB+

ZOBACZ WIĘCEJ

ZOBACZ WIĘCEJ

899 zł

1 099 zł

lub 10 x 89,90 zł

lub 10 x 109,90 zł

1 199 zł

1 299 zł

czy wiesz, że...
głośniki bezprzewodowe, a także niektóre radia, oprócz łączności bezprzewodowej
Bluetooth obsługują również funkcje sieciowe. Dzięki temu zapewniają łatwy i szeroki
dostęp do muzyki i mogą być sterowane za
pośrednictwem intuicyjnych aplikacji. Z poziomu smartfona ustawisz głośność, wybierzesz muzykę, a w przypadku modeli
multiroom prześlesz ją do innych urządzeń.

Zeppelin Wireless
system muzyczny

ZOBACZ WIĘCEJ

2 222 zł

lub 10 x 222,20 zł

3 149 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

MusicCast ISX-80

głośnik multiroom

ZOBACZ WIĘCEJ

Model One Bluetooth

radio FM

999 zł

799 zł

lub 10 x 99,90 zł

lub 10 x 79,90 zł

1 799 zł

895 zł

Relax

system audio

ZOBACZ WIĘCEJ

1 299 zł

lub 10 x 129,90 zł

1 699 zł

18h

T7

głośnik bezprzewodowy

ZOBACZ WIĘCEJ

1 111 zł

lub 10 x 111,10 zł

1 599 zł
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ZESTAWY
STEREO

MusicCast MCR-N470D
+ 686 S2
zestaw stereo

ZOBACZ WIĘCEJ

Szukasz kompleksowego rozwiązania audio? Wybierz jeden
z naszych systemów hi-fi i ciesz się niemal nieograniczonym dostępem do nagrań, także w jakości high-res.
Odkrywaj nową muzykę dzięki serwisom muzycznym on-line i z radia internetowego, strumieniuj swoje ulubione
utwory ze smartfona i komputera lub odtwarzaj je ze
swojej kolekcji płyt CD.

2 888 zł

lub 10 x 288,80 zł

4 199 zł

MusicCast R-N303D
+ Nota 260
zestaw stereo

ZOBACZ WIĘCEJ

5 555 zł

2 111 zł

lub 10 x 211,10 zł

2 998 zł

POWERNODE 2i
+ 685 S2

lub 10 x 555,50 zł

zestaw stereo

6 997 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

ZOBACZ WIĘCEJ

MusicCast MCR-N670D
+ 685 S2
zestaw stereo

3 888 zł

lub 10 x 388,80 zł

5 599 zł
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MusicCast MCR-N470D +
Nota 240

C 368 + 683 S2
zestaw stereo

zestaw stereo

ZOBACZ WIĘCEJ

ZOBACZ WIĘCEJ

2 222 zł

lub 10 x 222,20 zł

6 999 zł

lub 10 x 699,90 zł

2 895 zł

10 997 zł

C 316BEE V2
+ 686 S2
zestaw stereo

ZOBACZ WIĘCEJ

MusicCast R-N803D
+ 683 S2
zestaw stereo

2 888 zł

lub 10 x 288,80 zł

4 097 zł

ZOBACZ WIĘCEJ

6 666 zł

lub 10 x 666,60 zł

10 397 zł

czy wiesz, że...
wszystkie urządzenia audio cechuje indywidualna
charakterystyka brzmieniowa. Efekt? Nie każdy
model, np. wzmacniacza lub amplitunera,
będzie dobrze współgrał z wybranymi kolumnami głośnikowymi. Tworząc gotowe zestawy stereo dostarczamy rozwiązania, które gwarantują
optymalną jakość dźwięku, a przy tym dopasowane są do siebie także od strony wzorniczej.

MusicCast R-N602
+ 685 S2
zestaw stereo

ZOBACZ WIĘCEJ

3 888 zł

lub 10 x 388,80 zł

5 547 zł

Phantom White x 2 / Dialog zestaw stereo

12 999 zł

lub 10 x 1 299,90 zł

1 4 957 zł

ZOBACZ WIĘCEJ
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#EksperciDobregoBrzmienia

25 LAT DOŚWIADCZENIA
Już od blisko 25 lat wraz z Wami odkrywamy świat pięknego brzmienia. W tym czasie wielu klientom pomogliśmy
spełnić ich muzyczne marzenia, specjalnie dla nich komponując najwyższej klasy systemy audio.

15 SALONÓW ORAZ SKLEP INTERNETOWY
Jesteśmy blisko Ciebie – salony Top Hi-Fi & Video Design znajdują się w 12 największych
miastach Polski. Z naszej oferty skorzystasz nawet bez wychodzenia z domu. Wystarczy
wejść do sklepu internetowego www.tophifi.pl.

PROFESJONALNI DORADCY
Chciałbyś rozpocząć swoją przygodę ze sprzętem audio lub wejść na wyższy poziom? Odwiedź jeden
z naszych salonów. Pracujący tam specjaliści są do Twojej dyspozycji i z chęcią pomogą Ci rozwinąć
muzyczną pasję.

SALE ODSŁUCHOWE W KAŻDYM SALONIE
Nawet najbardziej zaawansowane konstrukcje nie będą miały przed Tobą żadnych tajemnic. Wszystkie nasze
salony wyposażone są w profesjonalnie przygotowane sale odsłuchowe, pozwalające ocenić brzmienie
i funkcjonalność poszczególnych urządzeń.

ZAPRASZAMY DO NASZYCH SALONÓW W CAŁEJ POLSCE
BIAŁYSTOK, ul. Jurowiecka 19, tel. 85 722 29 02

LUBLIN, Galeria GALA, ul. Fabryczna 2, tel. 81 531 78 51

SZCZECIN, al. Papieża Jana Pawła II 47, tel. 91 422 70 03

BYDGOSZCZ, ul. Gdańska 69, tel. 52 321 24 77

ŁÓDŹ, ul. P. O. W. 36/38, tel. 42 637 20 06

WARSZAWA, ul. Gen. Andersa 12, tel. 22 635 64 63

KATOWICE, ul. Warszawska 34, tel. 32 203 66 72

POZNAŃ, ul. Woźna 14, tel. 61 852 86 48

WARSZAWA, ul. Naruszewicza 30, tel. 22 844 20 13

KIELCE, ul. IX Wieków Kielc 16, tel. 41 343 22 80

POZNAŃ, POSNANIA, ul. Pleszewska 1, tel. 61 646 16 00

WARSZAWA, ul. Nowogrodzka 44, tel. 22 628 81 24

KRAKÓW, ul. Chodkiewicza 4, tel. 12 421 38 42

SOPOT, Al. Niepodległości 725, tel. 58 551 13 65

WROCŁAW, ul. Legnicka 46, tel. 71 343 08 42

OGÓLNOPOLSKA SIEĆ SALONÓW AUDIO-VIDEO

www.tophifi.pl
Oferty promocyjne obowiązują do 24.12.2018 r. lub do wyczerpania zapasów. Zastrzegamy możliwość wystąpienia zmian, błędów drukarskich i pomyłek.
Promocje nie łączą się. Regulamin promocji znajduje się na stronie: www.tophifi.pl.

