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Twoja muzyka
w całym domu

Ustaw dowolny element systemu 
Bluesound tam, gdzie chcesz 
i ciesz się bezprzewodowym 
high res audio.
Inna muzyka w każdym pokoju 
lub ta sama w całym domu. 
Ty decydujesz.

www.bluesound-system.pl

Salony firmowe BLUESOUND: www.tophifi.pl

Bluesound PULSE to strumieniowy 
odtwarzacz All-in-One z wbudowanym 
wzmacniaczem i głośnikami.

PULSE

Bezpłatna aplikacja sterująca dostępna 
na iPhona, iPada oraz MacBooka.

http://www.tophifi.pl/bezprzewodowe-audio/systemy-strefowe.html?utm_source=iMagazine_PDF&utm_medium=PDF&utm_campaign=Bluesound
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Special edition

H6

B&o plaY by BanG & olUFSen

A SplASH of fASHion
B&o plAY introduces 3 vivid special editions of the Beoplay H6 headphones 
that will bring excitement and an elegant touch of fashion to your summer. 
See the full collection at BeoplaY.coM/H6/Se

Bang & Olufsen Polska | Soundwave Sp. z o. o.

Tel: +48 22 375 69 75 | Mail: poland@beostores.com

Piękna 18 | 00-549 Warszawa

Bang & Olufsen Polska | Soundwave Sp. z o. o.

Tel: +48 22 651 73 04 | Mail: poland@beostores.com

Limanowskiego 11M | 02-943 Warszawa

http://BEOPLAY.CO M/H6/SE
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Paweł Hać: 
Tył posiada zdejmowaną klapkę, pod 
którą kryje się bateria o pojemności 
2200 mAh, pochodząca z… Samsunga 
Galaxy S III.

Norbert Cała: 

Ciekawy wygląd, prestiżowy cha-

rakter, integracja z iOS i cała rzesza 

oddanych klientów Apple – Watch 

z dużą dozą prawdopodobieństwa 

będzie sukcesem.

Kinga Ochendowska:

Każdy, kto twierdzi, że Apple 

nie wprowadza innowacji, musi 

mieć głowę z twardego, wyschnięte-

go kawałka drewna.

Wojtek Pietrusiewicz:

Niestety przy tej generacji jest jed-

no duże „ale” – nie wygląda nawet 

w połowie tak dobrze jak 5 i 5s.
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Czy tego się spodziewałem od Apple? Nie do końca, ale po cichu na to li-

czyłem. 9 września Apple zaprezentowało dwa nowe modele iPhone’a oraz 

„One more thing…”, czyli swój własny sprytny zegarek – Apple Watch. 

Wszyscy spodziewali się iWatch, ale „i” zabrakło w nazwie. Idzie nowe 

– nowe rozdanie i jak odnoszę wrażenie – również chęć odświeżenia wize-

runku. iPody znikają, a w ich miejsce pojawia się nowa kategoria produk-

tów, która ma szanse na nowo zdefiniować przyszłość giganta z Cupertino. 

Czy to się uda? Mam nadzieję. Kibicuję zegarkowi, bo może Apple będzie 

potrafiło to dobrze zrobić. Nowe iPhone’y podążają drogą, jaką wyznaczy-

li inni producenci – drogą większych ekranów. Osobiście cieszę się. Od daw-

na, w zasadzie od premiery Samsunga Note, chciałem mieć duży telefon, ale 

nie chciałem zmieniać swojego ulubionego ekosystemu. Z nieukrywaną za-

zdrością zerkałem na duże słuchawki firm konkurencyjnych. Teraz go mam. 

Wreszcie mogę korzystać z iPhone’a z naprawdę dużym ekranem, jakim jest 

iPhone 6 Plus. Pierwszy raz od bardzo dawna jestem w pełni zadowolony 

z prezentacji, którą obejrzałem. Odnośnie zegarka – poczekam, aż go zoba-

czę na żywo i posłucham wrażeń pierwszych użytkowników. Apple rozbu-

dziło moje oczekiwania – czekam na więcej nowości do końca roku.

A tak w ogóle to obchodzimy 4. urodziny! Ale ten czas 

leci. Dziękujemy, że jesteście z nami. facebook.com/iMagazinePL

twitter.com/imagazinepl

http://facebook.com/iMagazinePL
http://twitter.com/imagazinepl


…eleganckie i najwyższej jakości skórzane 
torby, teczki i koperty na urządzenia 
przenośne dla kobiet i dla mężczyzn. 
Każdy produkt 3.7.6. jest niepowtarzalny 
- zaprojektowany i wyprodukowany w 
Polsce z dbałością o najdrobniejsze 
szczegóły i funkcjonalność. Marka dla 
wymagających indywidualistów.
Zapraszamy do zakupów w sklepie internetowym www.376west.com

www.376west.com
www.facebook.com/376style

Niepowtarzalne

http://www.376west.com/katalog/5_376
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iMagazine to magazyn w wersji elektronicznej, do pobrania w formie pliku PDF. Format PDF daje nam kilka możliwości 

interakcji. Aby ułatwić nawigację po iMagazine, wiele miejsc jest klikalnych – dzięki temu można szybciej przechodzić 

w interesujące nas miejsca.

iMagazine można czytać na komputerach dzięki sys-

temowemu „Podglądowi” lub programowi  Acrobat 

Reader. Na  iPadach lub iPhonie/iPodzie Touch, iMa-

gazine jest możliwy do przeglądania poprzez apli-

kację iBooks lub eGazety  Reader. W przypadku iBo-

oks każdy numer iMagazine trzeba ręcznie wrzucić 

na urządzenie przenośnie poprzez iTunes.

W przypadku eGazety Readera trzeba być zareje-

strowanym w systemie eGazety. W tym przypadku, 

 każdorazowo, gdy będzie pojawiało się nowe wy-

danie iMagazine, informacja o tym pojawi się we-

wnątrz aplikacji i  magazyn będzie można pobrać 

bezpłatnie przez internet.

Strona tytułowa 
zawiera linki do 
promowanych 
w danym 
wydaniu 
artykułów.

Spis treści 
przygotowano 
w taki sposób, 
aby można 
było od razu 
przejść do 
interesującego 
nas artykułu 
– wystarczy 
kliknąć lub 
dotknąć 
na iPadzie/
iPhone’ie tytuł 
artykułu lub 
zdjęcie.

W każdym 
miejscu 
magazynu, 
klikając w logo 
iMagazine 
w lewym 
górnym rogu, 
automatycznie 
przechodzimy 
do spisu treści.

JAK CZYTAĆ iMAGAZINE?
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NAPISZ SWÓJ
PIERWSZY BESTSELLER
ZAINSPIROWANY
INTENSYWNYM AROMATEM
W TWOJEJ ULUBIONEJ KAWIARNI

Spraw by Twój iPad naprawdę pracował
FabricSkin Keyboard Folio dla Twojego iPada Air

zobacz więcej na Logitech.com

http://logitech.com


JESTEŚMY Z WAMI JUŻ 4 LATA.
DZIĘKUJEMY!
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NOWE CENY 
ICLOUD JUŻ 
DOSTĘPNE
Podczas tegorocznego WWDC 

Apple zapowiedziało redukcję 

cen miejsca dostępnego w usłu-

dze iCloud. Od 11.09 wreszcie moż-

na rozszerzyć dysk o dodatkowe 

gigabajty za mniejsze pieniądze. 

Dodatkowo dotychczasowi użyt-

kownicy płatnego iCloud dostali 

refundację, wynikającą z wprowa-

dzenia nowych stawek.

Czytaj dalej...

REKORD SPRZEDAŻY PHONE 6 I 6+
Jak co roku, Apple publikuje wyniki sprzedaży nowych iPhonów zaraz 

po weekendzie od wprowadzenia ich do sklepów. Tym razem jest to 

10 milionów sztuk. Tak 10. W zeszłym roku było 9 milionów.

Rekordowe były też preordery – złożono ich w sumie 4 miliony. Także 

w sumie 6 milionów sztuk poszło w „normalny sposób”. 

Czytaj dalej...

DARMOWY ALBUM U2 OD APPLE SUKCESEM? NIE 
WYGLĄDA NA TO
Na prezentacji iPhone’a 6 wystąpił zespół U2. Jednym z ważniejszych momentów tego wydarzenia było ogło-

szenie nowej płyty – „Songs of Innocence”. A dokładnie sposobu jej dystrybucji. Oczywiście, album miał swoją 

premierę w iTunes Store w cenie… 0 zł.

Czytaj dalej...

http://imagazine.pl/2014/09/11/nowe-ceny-icloud-juz-dostepne/
http://imagazine.pl/2014/09/22/rekord-sprzedazy-iphone-6-i-6/
http://imagazine.pl/2014/09/12/darmowy-album-u2-od-apple-sukcesem-nie-wyglada-na-to/
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TP-LINK ARCHER C20I ORAZ ARCHER T2U – WYDAJNY 
ROUTER ORAZ KARTA SIECIOWA

Archer C20i sprawdzi się jako centrum zarządzania siecią 

zarówno w domu jak i małej firmie, a dwuzakresowa karta 

sieciowa Archer T2U zapewni szybki i bezproblemowy 

dostęp do internetu.

Najnowsza propozycja TP-Link to 

wszechstronny router Archer C20i, 

który umożliwia zbudowanie bar-

dzo wydajnej sieci bezprzewodo-

wej w domu lub małym biurze. Po-

nadto Archer C20i wyróżnia się 

funkcjonalnością, prostą obsługą 

oraz nowoczesnym designem.

Router TP-LINK Archer C20i jedno-

cześnie rozgłasza dwie sieci bez-

przewodowe, pracujące w dwóch 

różnych pasmach – 2,4 GHz oraz 5 

GHz. Rozwiązanie takie gwarantuje 

nie tylko elastyczność – wygodna 

opcja zarządzaniem ruchem w sie-

ci, ale również wysoką wydajność. 

Łączna przepustowość w obu czę-

stotliwościach wynosi 733 Mb/s, co 

pozwala na swobodne korzystanie 

z internetu w domu lub biurze. Do-

datkowym atutem C20i są trzy wy-

dajne, wbudowane anteny, które 

gwarantują stabilny i szybki dostęp 

do sieci bezprzewodowej na du-

żym obszarze. Router wyposażo-

ny jest w port USB, 2.0 służący do 

podłączenia i udostępnienia w sie-

ci lokalnej zewnętrznej pamięci ma-

sowej lub drukarki. Użytkownicy 

Archera C20i mogą także skorzy-
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stać z funkcji serwerów druku, mediów oraz FTP. Funkcja Guest Network pozwala z kolei na 

utworzenie dodatkowej sieci bezprzewodowej, umożliwiającej gościom korzystanie z inter-

netu bez udzielania im dostępu do zasobów sieci lokalnej. Router TP-Link obsługuje także 

standard IPv6.

Wydajną współpracę z routerami najnowszego standardu 802.11ac zapewni miniaturowa 

karta sieciowa z interfejsem USB - Archer T2U, która gwarantuje przesyłanie danych z mak-

symalną prędkością do 433 Mb/s w paśmie 5 GHz lub 150 Mb/s w zakresie 2,4 GHz. Dzię-

ki zastosowaniu USB 2.0 karty można używać zarówno w laptopie, jak i komputerze stacjo-

narnym, w domu lub w biurze. T2U wykorzystuje szyfrowanie WPA/WPA2, co przekłada się 

na wysoki poziom bezpieczeństwa przesyłanych danych.

W zestawie z kartą sieciową otrzymamy również dedykowane oprogramowanie, pozwala-

jące na prostą i szybką instalację oraz zestawienie zabezpieczonego połączenia.

Router Archer C20i oraz karta sieciowa Archer T2U dostępne są w sprzedaży w sugerowa-

nych cenach brutto wynoszących odpowiednio 159 zł oraz 89 zł. Objęte są 24-miesięcznym 

okresem gwarancyjnym.
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„CZY JESTEŚ PSYCHOPATĄ?” 
W IBOOKSTORE 
Na półkę polskiego iBookstore trafiła nowa książka znanego 

brytyjskiego dziennikarza i prezentera Jona Ronsona „Czy 

jesteś psychopatą?”. To druga – po „Człowieku, który gapił 

się na kozy” (nie wiem, czy pamiętacie świetny film z Geor-

ge’em Clooneyem) – wydana w Polsce książka Ronsona.

„Czy jesteś psychopatą?” to opowieść o obłędzie. O psycho-

patach. Tych najbardziej niebezpiecznych, z zakładów za-

mkniętych, tych na szczytach władzy i biznesu oraz tych, 

których niegroźne szaleństwo jest pożądane przez media.

Czytaj dalej...

PO OSTATNICH WŁAMANIACH 
DO ICLOUD TIM COOK 
OBIECUJE ZMIANY 
Parę dni temu internet obiegły prywatne zdjęcia celebry-

tek, które zostały wykradzione z ich kont iCloud. Wina 

leży zarówno po stronie poszkodowanych, jak i Apple 

– ci ostatni nie zauważyli błędu w Find my iPhone, który 

pozwalał na nielimitowane zgadywanie haseł. Błąd został 

naprawiony, ale to nie koniec zmian.

Czytaj dalej...

DROPBOX PRO W NOWEJ OFERCIE 
Najlepsza (naszym zdaniem) usługa w chmurze – Dropbox 

– stała się jeszcze lepsza. Chociaż Dropbox w wielu wzglę-

dach wyprzedzał swoją konkurencję (na przykład jeśli cho-

dzi o przytłaczającą liczbę wspieranych aplikacji), to odstawał 

trochę pod względem planu płatnego.

Czytaj dalej...

http://imagazine.pl/2014/09/11/czy-jestes-psychopata-w-ibookstore/
http://imagazine.pl/2014/09/05/po-ostatnich-wlamaniach-do-icloud-tim-cook-obiecuje-zmiany/
http://imagazine.pl/2014/08/27/dropbox-pro-w-nowej-ofercie/
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DWA NOWE RYSIKI 
OD WACOMA
Od kilku lat do odręcznego sporzą-

dzania notatek na iPadzie wykorzy-

stuję rysik Wacom Bamboo. Na te-

gorocznych targach IFA pokazano 

dwie nowe wersje, charakteryzują-

ce się rozpoznawaniem stopnia na-

cisku oraz komunikacją Bluetooth 

– Bamboo Stylus Fineline oraz Intu-

os Creative Stylus 2.

Czytaj dalej...

LOGITECH K480
Na tegorocznych targach 

IFA Logitech zaprezentował 

kilka nowych produktów. 

Jednym z najbardziej inte-

resujących była klawiatu-

ra K480, przystosowana do 

używania z wieloma urzą-

dzeniami jednocześnie.

Czytaj dalej...

CIEKAWE PRODUKTY POKAZANE NA IFA 2014

http://imagazine.pl/2014/09/05/ifa-2014-dwa-nowe-rysiki-od-wacoma/
http://imagazine.pl/2014/09/09/ifa-2014-logitech-k480/
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QUARDIO
Producenci akcesoriów do urzą-

dzeń mobilnych przykładają co-

raz większą wagę do zdrowia 

użytkowników. Firma Quardio 

stworzyła dwa urządzenia mo-

nitorujące zdrowie serca. Quar-

dioArm oraz QuardioCore sta-

nowią podstawę systemu, który 

odpowiada za monitoring sta-

nu zdrowia serca.

Czytaj dalej...

PHOTOFAST I-FLASH-
DRIVE EVO ORAZ ONE
Jednym z problemów, z któ-

rymi borykają się urządze-

nia mobilne, jest niemoż-

ność podłączenia do nich 

zewnętrznych nośników pa-

mięci z USB. Photofast wpro-

wadził dwie nowe wersje i-

-FlashDrive, które pozwalają 

na wymianę danych pomię-

dzy sprzętem z iOS a kompu-

terami bez użycia iTunes czy 

też usług sieciowych.

Czytaj dalej...

http://imagazine.pl/2014/09/09/ifa-2014-quardio/
http://imagazine.pl/2014/09/07/ifa-2014-photofast-i-flashdrive-evo-oraz-one/
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NOWE SŁUCHAWKI 
JABRA
Jabra jest jednym z najbar-

dziej rozpoznawalnych pro-

ducentów słuchawek do 

urządzeń mobilnych. Na tar-

gach IFA firma zaprezento-

wała kilka nowych modeli, 

przeznaczonych zarów-

no do rozmów czy słucha-

nia muzyki, jak i usporto-

wioną wersję, mierzącą puls 

użytkownika.

Czytaj dalej...

MOBEE MAGIC HUB
iMaki wyposażone są w ograni-

czoną liczbę portów USB. Dzię-

ki akcesorium od Mobee możli-

we jest zwiększenie liczby tych 

gniazd, przy jednoczesnym za-

chowaniu porządku wokół 

komputera.

Magic Hub jest niewielką na-

kładką, montowaną w otworze 

podstawy iMaca bądź Thunder-

bolt Display.

Czytaj dalej...

http://imagazine.pl/2014/09/08/ifa-2014-nowe-sluchawki-jabra/
http://imagazine.pl/2014/09/07/ifa-2014-mobee-magic-hub/
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Nie powinniśmy jednak lekceważyć sprawności dźwiękowej Creative MUVO mini 

z powodu jego rozmiaru! Ten głośnik oferuje zaskakująco głośny i czysty dźwięk 

z wystarczająco głębokimi basami. Oczywiście to wszystko prosto i bezprzewo-

dowo, po prostu stuknij głośnik, aby bezproblemowo sparować z urządzeniem 

z uruchomioną usługą NFC. Możesz też połączyć urządzenie przez Bluetooth 

lub wejście AUX 3,5 mm do podłączania innych analogowych urządzeń audio. 

Creative MUVO mini jest przetestowany pod kątem odporności na warunki at-

mosferyczne zgodnie ze standardem IP66, jest wodoodporny, co oznacza, że 

możesz cieszyć się muzyką non-stop nawet przy kiepskiej pogodzie... albo na 

szalonej imprezie nad basenem! Przygotuj się więc na chlapanie w wodzie 

z muzyką w tle!

Muzyką, która może grać bez przerwy, bo czas życia akumulatora głośnika Cre-

ative MUVO mini wynosi do 10 godzin. Kiedy się wyczerpie, po prostu naładuj 

go przez port micro USB. Oprócz umilania nam czasu muzyką może także dzię-

ki wbudowanemu mikrofonowi służyć jako głośnik do rozmów telefonicznych. 

Cena 249 zł. Dostępny m.in. w Media Markt.

Creative MUVO mini jest mały 

i kompaktowy, aby można 

go było wszędzie zabrać ze 

sobą. Dostępny w kolorze 

czarnym, białym, niebieskim lub 

czerwonym.

CREATIVE MUVO MINI



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

DEPILATOR PHILIPS LUMEA 
– CENA OKOŁO 1700 ZŁ
Depilacja to zmora kobiet, a właściwie w dzisiejszych cza-

sach już nie tylko kobiet. Tradycyjne metody dają krótko-

trwałe efekty, wizyty w salonach kosmetycznych są czaso-

chłonne i wiążą się ze znacznym odchudzeniem portfela. 

Remedium na powyższe problemy jest Lumea – bezprze-

wodowe urządzenie do depilacji światłem. Dzięki niemu 

szybko, skutecznie, bezboleśnie i w domowym zaciszu po-

zbędziecie się problemu odrastających włosów na ciele.

JEDZENIE WOJSKOWE SRS 
– CENA OKOŁO 30 ZŁ 
SRS – sucha racja specjalna. Jak przetrwać 

w buszu lub wysokich górach bez porządne-

go ciepłego posiłku? Można do tego wykorzy-

stać racje żywnościowe produkowane m.in. 

dla wojska. Przez wiele lat dostępne były głów-

nie produkty amerykańskie, belgijskie i fran-

cuskie, ale teraz mamy również rodzime. Do 

wyboru jest szereg dań takich jak lasagne, kur-

czak z warzywami albo wołowina. Podgrza-

nie zajmuje 10 minut i nie wymaga dodatkowe-

go sprzętu, wystarczy podgrzewacz chemiczny 

i odrobina wody. Termin przydatności to nawet 

do 10 lat, a koszt ok. 30 zł. Kobiety nielubiące 

gotować – łączmy się, jest dla nas ratunek.

ZAPROJEKTUJ WŁASNE BUTY – CENA OD 250 ZŁ
Ile razy zdarzyło Wam się pojawić w pracy lub na imprezie 

w takim samym ubraniu jak koleżanka? Mnie osobiście kilka 

i wiem, jakie to frustrujące. Lubimy być oryginalni i nic w tym 

złego, tylko jak to zrobić, kiedy najczęściej ubieramy się w sie-

ciówkach? Możemy np. samodzielnie zaprojektować buty na 

www.funindesign.pl. Model, materiał, kolor − to wszystko wy-

bieramy samodzielnie, a potem już tylko czekamy ok. 2 tygo-

dni na nasze dzieło.

Dla niej

http://youtu.be/zA-9E4Jpe8A
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BLUZA ASSASSIN’S CREED OD 
MUSTERBRAND – CENA OKOŁO 
350 ZŁ
Assassin’s Creed to już prawie kultowa, przy-

godowa gra akcji stworzona przez Ubisoft. 

Główny bohater Desmond Miles zostaje 

przeniesiony z roku 2012 w przeszłość i tam, 

jako Altaïr,  walczy o sprawiedliwość. W grze 

zazwyczaj możecie zobaczyć go w bluzie 

z kapturem. Jeśli chcecie się choć odrobinę 

do niego upodobnić, to w sklepie Muster-

brand możecie wybierać spośród wielu ak-

cesoriów związanych z tą grą. Bluza z kaptu-

rem to jednak absolutna podstawa.

BIURKO BLUELOUNGE STUDIO DESK 
– CENA OK. 3000 ZŁ
Minimalistyczne biurko dla minimalistycznego sprzętu. 

Biały laminowany blat wraz z przesuwaną matą ze sztucz-

nej skóry, posadowiony na solidnych mahoniowych no-

gach. MacBook najlepiej będzie się czuł właśnie na ta-

kim meblu. Mamy więc ruchomy blat, pod którym można 

umieścić akcesoria i kable. Oczywiście jest też otwór po-

zwalający na łatwe podłączenie wszystkich kabli. W środ-

ku biurka możemy umieścić rozgałęziacz i dzięki temu 

wszystkie sprzęty można podłączyć do ściany tylko za po-

mocą jednego kabla.

PERFUMY DONNA KARAN, DKNY, BE DELICIOUS MEN 
– CENA OKOŁO 140 ZŁ/30 ML
Niby prawdziwy facet powinien roztaczać tylko zapach potu… wróć… 

powinien dobrze pachnieć. DKNY Be Delicious Men to perfumy, które 

stapiają naturalną soczystość ze światem wielkiego miasta. Świeży, jabł-

kowo-kawowo-drzewny i bezkompromisowo męski zapach, który prze-

znaczony jest dla nowoczesnego mężczyzny, dynamicznego i pełnego 

ambicji, przy tym niepozbawionego uczuć. Jestem pewien, że odnajdu-

jecie siebie w tej definicji producenta, jeśli potrzebujecie więcej zachęty, 

aby go kupić, to warto wiedzieć, że butelka jest w formie jabłka.

Dla niego

http://youtu.be/zA-9E4Jpe8A


PO PROSTU DOSKONAŁY
Definicja doskonałego dźwięku w niewielkim wydaniu
Dowiedz sie więcej na www.creativeroar.pl

599,00

http://www.376west.com/pl/glosniki-bezprzewodowe-bluetooth/288-creative-roar-5390660169854.html


TAK BYŁO W ICHWILI NA 
PREMIERZE IPHONE 6

DOMINIK ŁADA

Impreza iMagazine w klubie Chwila po raz kolejny okazała się epicka. Dziękujemy Wam,  

że byliście i że wspólnie mogliśmy oglądać premierę iPhone 6 i Apple Watch.

   /   RELACJA   /   25Tak było w iChwili na premierze iPhone 6

Choć stream Apple działał średnio, to atmosfera była niesamowita. Jak policzyliśmy, na imprezie 

było w sumie około 300 osób. Wypiliście prawie 300 iPiw i zjedliście 250 kawałków iPizzy. Przez in-

ternet oglądało nas ponad 13 500 widzów.

Chciałbym bardzo podziękować naszym partnerom za obecność i wsparcie imprezy – bez nich 

nie mogłaby ona tak wyglądać! Są to:

Logitech Polska, eXtremeMem, Play, MacLife, CSOP, 
Bang & Olufsen Polska, StreamOnline

Dzięki ich wsparciu mogliśmy zorganizować dla Was konkursy, w których do wygrania było po-

nad 100 różnych nagród.

Warto było być w iChwili – zobaczcie, jak wyglądała impreza na zdjęciach i na filmie. Czekamy na 

Was na następnym spotkaniu.

https://www.youtube.com/watch?v=5wb2YfZr7Us


IMPREZA IMAGAZINE 
W KLUBIE „ICHWILA"
MATEUSZ GILETA
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PAWEŁ HAĆ

Targi IFA są jedną z największych imprez związanych z elektroniką użytkową, organizowanych 

w Europie. W tym roku wybraliśmy się tam, by przyjrzeć się temu, co niedługo pojawi się w 

naszych domach (lub też zostanie błyskawicznie zapomniane).
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Berlin
Jak co roku, IFA odbywa się w Berlinie, dokładniej zaś – na olbrzymim terenie Targów 

Berlińskich, zwanych potocznie Messegelände. Położone są w zachodniej części Berli-

na, my natomiast mieszkaliśmy we wschodniej, stąd też na miejsce dojeżdżaliśmy Stra-

ßenbahnem, czyli kolejką miejską (chociaż w innych niemieckich miastach przypomi-

na ona czasem tramwaj). Okazała się ona najszybszym środkiem komunikacji – Berlin 

otoczony jest torowiskiem, dzięki czemu przejazd z jednego końca miasta na drugi 

trwa najwyżej pół godziny. I to niezależnie od pory dnia. Po wyruszeniu z mieszkania 

udaliśmy się na spacer po malowniczej dzielnicy Neukölln, gdzie zdecydowaną więk-

szość mieszkańców stanowią imigranci, automaty na bilety przyprawiają o zawrót 

głowy mnogością wyboru (przynajmniej 12 rodzajów biletów, na każdą okazję), a na 

chodnikach można napotkać różne różności (nie dość, że z sex-shopu, to w dodatku 

ewidentnie wyeksploatowane). W końcu dotarliśmy do Straßenbahna, a ten zawiózł 

nas do Messe Berlin. A było nas czterech: Dominik, Norbert, rednacz „Connected” − 

Mariusz, no i ja.

Targowy survival
Zwiedzanie targów i oglądanie sprzętu nie sprowadza się wyłącznie do kluczenia po-

między stoiskami i wypytywanie zmęczonych przedstawicieli firm o te same bana-

ły, których słuchają przez cały dzień. To tylko jeden ze sposobów, zresztą bardzo przy-

jemny, bo często produkty prezentowane są nie tyle przez wyuczonych specyfikacji 

technicznej pracowników, co prawdziwych pasjonatów. Widać to szczególnie w przy-

padku małych firm, które zaczynały na Kickstarterze bądź też składają się zaledwie 

z kilku osób (doskonałym przykładem jest ekipa Parallels, zawsze pomocna i uśmiech-

nięta – pozdrawiam!). Nie oznacza to jednak, że dużym firmom brakuje pasji – wręcz 

przeciwnie, niektóre ekspozycje wręcz powalają rozmachem, a pracownicy oprowa-

dzają po najciekawszych obiektach i prezentują nowości. Ponadto firmy bardzo czę-

sto pokazują nowe produkty właśnie na IFA, stąd też można trafić tam na oficjalne 
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prezentacje nowości. Trzecią i zdecydowanie najcie-

kawszą formą spędzania czasu na targach są impre-

zy dla prasy, gdzie nie dość, że obcujemy z najnow-

szymi produktami, to na dodatek działanie każdego 

z nich jest szczegółowo demonstrowane, sami też 

możemy wypróbować urządzenie.

Dzień pierwszy – wiem, ale nie 
powiem
Pierwszego dnia dotarliśmy na targi dopiero po po-

łudniu, stąd też mieliśmy niewiele czasu na zwiedza-

nie. Zajrzeliśmy na ekspozycję TP-Link, gdzie oprócz 

nowych, aczkolwiek znanych nam urządzeń widzie-

liśmy także mobilny router z modemem LTE, czy-

li produkt, którego nie było wcześniej w ofercie tej 

firmy. Wieczorem odbywał się natomiast Show-

Stoppers, czyli impreza, na której obecnych jest kil-

kadziesiąt firm, przedstawiających swoje produk-

ty, często jeszcze prototypy. Producenci skupiają się 

przede wszystkim na urządzeniach mobilnych – Ja-

bra przedstawiła nowe słuchawki bezprzewodowe, 

zarówno tradycyjne − nauszne, jak i douszne, bar-

dzo małe zestawy do rozmów Stealth ze specjalnym 

przyciskiem do Siri i świetną baterią. Pojawił się też 

sportowy model Pulse, który potrafi mierzyć tętno, 

a następnie synchronizować je z aplikacją. Słuchaw-

kowe nowości pokazał także Marshall. Mieliśmy też 

wysyp nowych rysików od Wacoma – po raz pierw-

szy komunikują się z iPadem przez Bluetooth, więc 

nie dość, że rozpoznawany jest poziom nacisku, to 

na dodatek można swobodnie oprzeć nadgarstek 

o ekran – jest on ignorowany przez aplikację, któ-

rej używamy. Wacom zastosował przy tym podział 

na model do robienia notatek (Fineline) oraz do ry-

sowania (Intuos). Nie mogło zabraknąć też Photo-

fast z odświeżonymi wersjami i-FlashDrive, czyli 
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pendrive’ów posiadających jednocześnie złącze Li-

ghtning oraz USB. Nowa wersja, nazwana ONE, jest 

sporo szybsza dzięki portowi USB 3.0. Podobny pro-

dukt pokazała też firma Sanho – iStick zaistniał dzię-

ki Kickstarterowi. Pojawiło się również kilka nowo-

ści Logitecha, w tym doskonała klawiatura K480, 

pozwalająca przełączać się pomiędzy trzema urzą-

dzeniami (ten tekst powstał właśnie na niej), a tak-

że Ultimate Ears Boom, czyli przenośny głośnik Blu-

etooth, charakteryzujący się świetnym wyglądem 

i równie dobrym brzmieniem. Ogólnie rzecz biorąc – wszyscy kierują się na urządzenia mobilne, 

i to zarówno takie, które są na rynku już od jakiegoś czasu, jak i na te, które mają się na nim poja-

wić. Miałem okazję porozmawiać z przedstawicielem Mophie – z racji tego, że nie wypuścili ostat-

nio żadnej nowości, zapytałem, czy planują może coś do nowych iPhone’ów. Otrzymałem odpo-

wiedź, że w tej chwili (a było to kilka dni przed premierą 6 i 6 Plus, gdy internet przepełniony był 

zdjęciami i filmami z tym urządzeniem) absolutnie nic nie wiedzą. Gdy wychodziliśmy z imprezy, 

zauważyliśmy skromne stoisko firmy Patchworks, obsługiwane przez dwóch, równie skromnych 

Azjatów. Na stoliku mieli kilka obudów do… iPhone’a 6. Zapytani potwierdzili nasze podejrzenia, 

przy czym zaznaczyli, że są do modelu z ekranem o przekątnej 4,7 cala, a nawet dali nam po jed-

nej. Co ciekawe, obudowy nie były byle jakie – to gotowy do sprzedaży produkt, porządnie wy-

konany, a do tego ładnie zapakowany. W tym momencie duże współpracujące z Apple od lat fir-

my zwyczajnie traciły – nie wolno im było powiedzieć absolutnie nic, choć zapewne wymiary obu 

urządzeń były im znane od dawna, by w dniu premiery pokazać gotowe produkty.

Dzień drugi – powalająco i na bogato
Na środku jednego z placów Targów Berlińskich stoi gigantyczna wieża nadawcza. Właśnie od 

niej zaczęliśmy swój drugi dzień na IFA, ale bynajmniej nie dlatego, że jest szczególnie piękna. Ba! 

Nie można nawet na nią wejść! Była interesująca z innego względu – pod nią znajdowało się sto-

isko Harman Kardon, czyli firmy od audio z wysokiej półki. Stoisko to jednak złe słowo, firma ogro-

dziła bowiem teren, rozstawiła na nim kilka namiotów, w których prezentowane były słuchawki, 

głośniki oraz inne urządzenia. Jednym z nowych produktów była linia bezprzewodowych słucha-

wek Soho, skierowanych do grupy starszych osób (Dominikowi bardzo się podobały). Model ten 

również przeznaczony był do powiązania z urządzeniami mobilnymi, wszelkie domowe zesta-

wy schodziły na dalszy plan. Na środku ekspozycji można było natomiast rozsiąść się przy drin-

ku, zamówić coś do jedzenia, a następnie wpatrywać się w stojące nieopodal Ferrari California T 

lub elektryczne BMW i3. Harman Kardon nie był zresztą jedyną firmą, która postawiła na przepych 

Wszyscy kierują się na urządzenia 
mobilne, i to zarówno takie, które 
są na rynku już od jakiegoś czasu, 
jak i na te, które mają się na nim 
pojawić.
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Nikt nie wspominał natomiast o 3D – 
wydaje się, że ta technologia została 
całkowicie zapomniana.

   /   RELACJA   /   IFA 2014



32   /   RELACJA   /   

– niektórzy posunęli się o wiele dalej, a swoje ekspozycje przygotowali w ten sposób, by wręcz 

oszołomiły zwiedzającego. Zdecydowanie przodowało w tym Sony – firma korzysta z tego, że po-

siada olbrzymie portfolio produktów. Na dużej hali rozłożyli smartfony (w tym nowe Xperie Z3), 

tablety, smartwatche, telewizory, a także cały arsenał aparatów i obiektywów przeznaczonych do 

urządzeń mobilnych. Największe wrażenie robił jednak gigantyczny ekran, na którym z kilkunastu 

połączonych ze sobą projektorów wyświetlane było naraz całe boisko piłkarskie. I to w takiej jako-

ści, że spokojnie można było oglądać mecz.

Wspominałem już o telewizorach – te są zagięte, i to zarówno u Sony, jak i u innych producen-

tów. Co ważne, zabieg ten stosowany jest zarówno w największych, ponad osiemdziesięciocalo-

wych urządzeniach, jak i w najmniejszych, z matrycą o przekątnej 32 cali. Po przyjrzeniu się bliżej 

takim telewizorom doszliśmy do wspólnego wniosku – nie ma to wielkiego sensu. A już na pew-

no nie w najmniejszych ekranach. Nikt nie wspominał natomiast o 3D – wydaje się, że ta techno-

logia została całkowicie zapomniana. Wśród największych wystawców nie zabrakło także Sam-

sunga i jego nowych telefonów. Widzieliśmy więc Alphę z aluminiową ramką, przypominającą 

tę, która jest w iPhone’ach 5 i 5s, a także nowego Note’a, i to w wersji z ekranem zachodzącym na 

prawą krawędź. Ponownie miałem wrażenie, że to tylko pokazywanie swoich możliwości tech-

nologicznych, niepodparte żadnym logicznym rozumowaniem. Boczna część ekranu nie wykry-
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wa przypadkowego dotyku (na przykład wtedy, 

gdy opieramy na nim dłoń), stąd też używanie ca-

łości jest problematyczne. A, zupełnie bym zapo-

mniał – był też Gear S, czyli kolejny smartwatch. Nie 

zawiódł mnie – jego menu zacinało się tuż po od-

blokowaniu ekranu i nie przestawało tego robić ani 

na chwilę. Dużo ciekawszym urządzeniem na rękę 

był LG G Watch R, który nie dość, że jest ładny, to na 

dodatek ma okrągły ekran i działa bardzo sprawnie 

(i to w oparciu o Android Wear). Nie były to zresztą 

jedyne smartwatche pokazane na targach – na nie-

których stoiskach dostępne były jedynie atrapy do-

piero opracowywanych produktów, wielu firmom 

chodziło jednak przede wszystkim o to, żeby poka-

zać, że pamiętają o tym rynku. Wcale się im nie dzi-

wię – smartwatche, podobnie zresztą jak inne we-

arables, mają olbrzymi potencjał. Drugi z aspektów, 

na który zwracali uwagę producenci sprzętu, to 

zdrowie. Mieliśmy więc wysyp pulsometrów, zarów-

no w sportowych zegarkach, jak i w postaci samo-

dzielnych urządzeń, Philips pokazał też BlueTouch 

oraz PulseRelief, czyli nietypowe urządzenie me-

dyczne, które za pomocą niebieskiego światła lub 

impulsów elektrycznych pozwalają zmniejszyć ból 

mięśni. Oba sprzęty sterowane są za pomocą urzą-

dzeń z iOS, gdzie możemy ustalić rodzaj kuracji oraz 

sprawdzać skuteczność dotychczasowej. Philips po-

stawił też na zdalne sterowanie innymi urządzenia-

mi – nowa wersja ekspresu do kawy Saeco, model 

GranBaristo Avanti, łączy się z iPadem za pomocą 

Bluetooth. W specjalnej aplikacji możemy zapisać, 

jaką kawę najbardziej lubimy, dobrać ilość mleka, 

moc kawy oraz wysokość piany, a następnie zapisać 

ją bądź też zrobić ją w ekspresie. Norbert słusznie 

zauważył, że Bluetooth nie jest najlepszym rozwią-

zaniem z uwagi na niewielki zasięg i sporo lepszym 
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byłaby komunikacja za pośrednictwem Wi-Fi. Stanowiłoby to furtkę do podłączenia 

urządzenia do całego systemu „smart home” – takie rozwiązanie zaproponowało mię-

dzy innymi LG. Z systemem inteligentnego domu integrowały się nie tylko sprzęty au-

dio, ale też AGD oraz wszelkiego rodzaju czujniki, a także urządzenia NEST. O tego 

typu rozwiązaniach przeczytacie więcej w „Connected”.

Późnym popołudniem zajrzeliśmy też do siedziby berlińskiego radia RBB Funkhaus 

Europa, gdzie Dominik oraz Norbert opowiadali o targach, a także o trendach, które 

w tym roku są najbardziej widoczne. Wieczorem udaliśmy się na DigitalFocus Global, 

czyli na kolejną imprezę, gdzie mogliśmy porozmawiać z twórcami różnego rodza-

ju urządzeń oraz usług, ponownie tworzonych głównie z myślą o urządzeniach mo-

bilnych. Tu jednak spotkaliśmy wielu wystawców, którzy pojawili się dzień wcześniej 

na ShowStoppers. Wśród nowych rzeczy godne wspomnienia były rozwiązania King-

stona – nie dość, że wprowadzili nowe, szybsze pamięci RAM, to na dodatek stworzy-

li pendrive’a o pojemności jednego terabajta, nazwanego DataTraveler HyperX Pre-

dator. Robi wrażenie, i to wielkie. Po zakończeniu imprezy, pokonaniu pieszo sporej 

części Berlina, nadszarpnięciu stanu garderoby i zahaczeniu o kilka miejsc, wróciliśmy 

do domu.

Dzień trzeci – azjatycka nibylandia
Ostatni dzień na IFA nie był wcale lekki – zaczęliśmy go co prawda dość późno, jednak 

zdążyliśmy odwiedzić zarówno wystawę Sennheisera z nowymi słuchawkami Urbani-

te oraz odświeżoną linią CX oraz Momentum, jak i Yamahy, gdzie pokazano nową linię 

głośników Relit, wyglądających odrobinę jak znicze (aczkolwiek mnie bardzo się podo-

bają). Mieliśmy też okazję przekonać się, jak działa CarPlay. Pioneer przygotował pre-

zentację swojego urządzenia, kompatybilnego z tym standardem. Początkowo wątpi-

liśmy, że pokazane radio faktycznie wspiera rozwiązanie Apple, okazało się jednak, że 

interfejs CarPlay wyświetla się dopiero po podłączeniu iPhone’a. Drugą niespodzian-

ką był fakt, że CarPlay jest… nakładką na Androida. To bardzo dobra wiadomość dla 

osób, które posiadają już w samochodzie radio z tym systemem – zawsze to większa 

szansa, że dostaną aktualizację, która wprowadzi obsługę tego standardu. Ostatniego 

dnia odwiedziliśmy również te dziwne rejony targów, w tym wielki namiot, wypełnio-

ny kamerami GoPro, słuchawkami Bang & Olufsen oraz Beats, a także Pebble i innymi 

urządzeniami. Haczyk był tylko jeden – wszystkie okazały się podróbkami. Ze wzglę-

du na nietypowe podejście do prawa patentowego w Chinach (a dokładniej zaś – cał-

kowite ignorowanie go), a także fakt, że właśnie w tym kraju produkuje się olbrzymią 
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część współczesnej elektroniki, goście z Azji mieli w swojej ofercie dosłownie wszystko. W tym 

obudowy na iPhone’a 6 Plus.

Na sam koniec wizyty spotkaliśmy się z przedstawicielem niewielkiej firmy, która na początku 

przyszłego roku planuje wprowadzić na rynek telefon z Androidem ze średniej półki. Nie było-

by w tym nic ciekawego, gdyby nie fakt, że nawet prototyp, którego mieliśmy okazję używać, jest 

fenomenalnie wykonany, a na dodatek wygląda doskonale. Użyto anodowanego na czarno alu-

minium, stąd też bryła telefonu jest monolityczna. Pomimo tego, że urządzenie ma ekran o prze-

kątnej przekraczającej 5 cali, nie wydaje się duże – jego ramki są bowiem minimalnej wielkości. 

Norbert stwierdził, że dokładnie tak mógłby wyglądać iPhone 6. Chociaż wiemy już, że tak nie 

jest, to nadal uważam, że Apple mogłoby faktycznie pójść w stronę zmiany wzornictwa i znacznie 

zmniejszyć przez to bryłę urządzenia, nawet kosztem symetrii całości.

I po wszystkim
Tegoroczne targi IFA były wyjątkowe, i to z kilku po-

wodów. Pokazały, jak dużą rolę odgrywają urzą-

dzenia mobilne – niemal każdy producent starał się 

przedstawić produkty adresowane do użytkowni-

ków smartfonów i tabletów. Dużą popularnością 

cieszyły się też wszelkie urządzenia badające na-

Drugą niespodzianką był fakt, 
że CarPlay jest… nakładką na 
Androida.
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sze zdrowie, a także rozwiązania „smart home” – po 

raz pierwszy widać, że nie są to pojedyncze sprzę-

ty, a całe przemyślane systemy, które mają szansę 

faktycznie poprawić jakość naszego życia. Nie oby-

ło się również bez smartwatchów – tych było sporo, 

zarówno od dużych, jak i mniejszych firm. Najważ-

niejsi byli jednak ludzie. Ci, którzy opowiadali z pasją 

o swoich produktach, potrafią wyjaśnić ich działanie 

bez zbędnego zagłębiania się w szczegóły technicz-

ne, a przede wszystkim wierzą w to, co robią. A po 

całym dniu pracy siadają z Tobą przy jednym sto-

liku i rozmawiają o absolutnie wszystkim, nie tylko 

o technologii. No bo ile przecież można.

IFA 2014
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Router TP-LINK M5360 to mobilny hotspot 3G, który jednocześnie pozwala na naładowanie baterii Twoich przenośnych urządzeń. 
To rozwiązanie dla wszystkich, którzy lubią (lub po prostu muszą) być zawsze w zasięgu Internetu. Pojemność akumulatora na 
poziomie 5200mAh umożliwia do 17 godzin pracy samego urządzenia, a w międzyczasie doładowanie baterii smartfona lub tabletu. 
Po zainstalowaniu w routerze karty SIM od operatora, będziesz mógł korzystać z Internetu na wszystkich swoich urządzeniach lub 
udostępnić łącze znajomym.

Więcej mobilnych rozwiązań TP-LINK na stronie: www.tp-link.com.pl

Przenośny
hotspot 3G

Przenośny router z bankiem enargii M5360

z bankiem energii 
5200mAh

5200mAh

16-17 godzin

M5360

http://tp-link.com.pl


iDRESDEN 2014 
– WYPRAWA PO IPHONE 6

Jak co roku udaliśmy się do Drezna po nowe iPhone’y. Byliśmy tam już czwarty raz. W kolejce 

spotkaliśmy wielu znajomych i Czytelników. Dotychczas w czasie naszych wyjazdów było miło 

i panowała atmosfera pikniku. Jednak w tym roku było inaczej. Bałagan, handlarze, nerwy, 

przepychanki, policja… Jednocześnie, po raz pierwszy od lat można było dokonać pre-

orderów, dzięki którym ci, którzy o nich wiedzieli, mogli bez problemów i stresu odebrać swoje 

wymarzone iPhone’y rano, bez potrzeby stania w kolejce. Zobaczcie, jak było.

   /   RELACJA   /   38iDresden 2014 – wyprawa po iPhone 6

https://www.youtube.com/watch?v=X62rCE8Vp-A
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JESZCZE JEDNA 
RZECZ

PAWEŁ LUTY

Tak bardzo czekałem na smart zegarek Apple, że się doczekałem. No prawie. Wie-

my już, jak będzie wyglądał, jakie będzie miał funkcje i jaki software. Prawdopo-

dobnie, bo do początku 2015 roku sporo może się jeszcze zmienić. A to właśnie 

wtedy dopiero Apple Watch ma trafić na rynek.

Na razie wygląda świetnie. I ta specjalna wersja iOS-a… Nadal uważam jednak, że 

nie będzie to produkt tak masowy jak iPhone, ale może śmiało powalczyć o miej-

sce w szeregu z iPadem. Moim zdaniem to na ten moment najbardziej realne cele, 

jakie można stawiać przed zegarkiem z Cupertino.

Bardzo się cieszę, że w końcu nadszedł kres spekulacji na temat smart zegarka 

Apple i możemy skupić się na konkretach, a nie mglistych założeniach, które nie 

wiem czemu kojarzyły mi się z rozważaniami z cyklu „wejdą, nie wejdą” przed pa-

miętną zimą roku 1981… No dobra, pojechałem z tym porównaniem.

W każdym razie Apple Watch jest na stole. I był to najważniejszy jak dla mnie mo-

ment keynote’u w wykonaniu Tima Cooka i spółki. Nowe iPhone’y? Świetnie. Już je 

widziałem dwa miesiące temu. Apple Pay? Wow. Suchar z lipca. Lecz wtem – one 

more thing. I tutaj niby też można byłoby wstawić staropolskie „meh”, aczkolwiek 

Cookowi udało się mnie zaskoczyć po raz pierwszy tamtego wieczoru. A właści-

Po premierze iPhone’a 5s napisałem, że Tim Cook mnie zawiódł. Teraz tak właściwie mógłbym 

napisać felieton w podobnym tonie. Wszystko co kluczowe o iPhone’ach 6 i 6 Plus już 

wiedziałem przed ich premierą. Na szczęście pojawiło się słynne „one more thing”.
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wie to po raz drugi, bo najpierw zaskoczył 

mnie prezes Apple mówiący głosem chiń-

skiej lektorki. Ten stream zapamiętamy na 

długo, oj tak…

Niby wiedzieliśmy, że będzie ten zegarek, 

ale tak w 200 proc. nikt nie był pewien. 

Niby wiedzieliśmy, że będzie kwadratowy, 

ale jak dokładnie jego koperta będzie wy-

glądać, nie mieliśmy pojęcia. No i korona. 

Szacun, Panowie Cook i Ive, za tę koronę.

Dostałem przed oczy ekscytujący produkt, który sprawił, że moje serducho zabi-

ło nieco szybciej. I tego właśnie oczekuję od Apple. Niekoniecznie świetnego har-

dware’u, bo to oczywistość w sumie, ani przełomowych funkcji. Od tej firmy ocze-

kuję emocji. Strzelenia mnie w serce i ściśnięcia pikawy, tak aby wydała dźwięk 

„ping”. I muszę przyznać, że Apple Watch spełnił te oczekiwania.

Jednak po pierwszej słusznej reakcji euforycznej przyszła mi do głowy jedna nie-

pokojąca myśl. A co jeśli właśnie jesteśmy świadkami powrotu Apple do filozo-

fii z okresu wygnania Steve’a Jobsa? A co jeśli doświadczamy powtórki z lat 90. XX 

wieku, kiedy to z Cupertino wychodził pierdyliard różnego rodzaju urządzeń w ko-

lejnych zyliardach konfiguracji. A co jeśli Apple staje się… Samsungiem?

Spójrzcie na Apple Watch. Jak ktoś policzył, ten zegarek nie jest jak iPhone czy 

iPad, bo występuje w 33 różnych wersjach. Dwie odmienne przekątne ekranu to 

chyba już standard w Cupertino. Dwa iPhone’y, dwa iPady, ileś tam zegarków, Mac-

Booki, iMaki i Maki Pro. Dużo się tego robi.

Nie chcę być złym prorokiem, ale choć ta „jeszcze jedna rzecz” napawa mnie rado-

ścią samym swym pojawieniem się, to jednak i tak gdzieś kiełkuje ta złowieszcza 

myśl, że historia lubi się powtarzać. Brrrr…

Bardzo się cieszę, że w końcu 
nadszedł kres spekulacji na temat 
smart zegarka Apple i możemy 
skupić się na konkretach, a nie 
mglistych założeniach...

Jeszcze jedna rzecz

@PawelLuty

http://www.twitter.com/PawelLuty
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ZZa oglądanie keynote zabrałam się w pełni profesjonalnie. Ustawiłam na krześle 

iPada, pies rozwalił się na łóżku, a kot na fotelu. Na początku trochę przycinało, 

a w tle gadała chińska tłumaczka. Ale potem z każdą chwilą było tylko lepiej.

Bo feed się wywalał
Oglądający keynote byli oburzeni, bo na początku transmisja się rwała. Powie-

działabym, że nie bez powodu Apple przez długi czas nie udostępniało trans-

misji na żywo. W trakcie takiej transmisji wiele może się zdarzyć i wiele się zda-

rzyło. Na przykład ktoś zrobił błąd w kodzie i stworzył killer loop. Apple nie 

jest firmą, która zajmuje się transmisjami, a obciążenie stron przerosło wszel-

kie oczekiwania. W trakcie rozmów na ten temat ktoś argumentował, że stro-

ny Google są obciążane przez zdecydowanie więcej użytkowników, a się nie 

wywalają. Szczera prawda, ale Google „zawodowo” zajmuje się obciążaniem 

swoich stron. Proste, prawda? I do tego ta Chinka czy inne stworzenie nadają-

ce w azjatyckim języku. Stanęła panna za blisko systemu nagłośnienia i poszła 

w eter. Nawet nie wiem, kiedy zniknęła, bo byłam zajęta oglądaniem prezenta-

cji. Ani przez chwilę nie przyszło mi do głowy, żeby puścić w kierunku Apple 

wiązankę – ani za stream, ani za Chinkę. Może dlatego, że oglądając prezen-

tację na iPadzie, miałam więcej szczęścia niż inni i transmisja rwała się tylko 

odrobinę na początku. Zdarza się.

ODROBINA ROZSĄDKU 
NIE ZASZKODZI

Nie do końca rozumiem burzę, którą wywołał keynote Apple.

KINGA OCHENDOWSKA
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Bo iPhone’y są za duże
Na długo przed prezentacją wiedzieliśmy, że Apple pokaże 

większe telefony. Przecieki na ten temat dochodziły z wie-

lu stron. Osobiście bardzo się z tego cieszę – dla mnie opty-

malna jest wielkość iPhone’a 6, iPhone 6+ jest zdecydowa-

nie za duży. Ale z drugiej strony rozumiem, że dla kogoś 

innego wersja z plusem może być wymarzonym sprzętem. 

W tej kategorii widzę na przykład studentów, dla których 

większy ekran telefonu może być kompromisem pomiędzy 

smartfonem i iPadem. Student to zwykle stworzenie niezbyt 

majętne, a na 5,5-calowym ekranie można już komfortowo 

przeczytać książkę albo zrobić notatki. Dwa zastosowania, 

a płacić trzeba tylko raz. Super!

Tim Cook
Uważam, że Tim Cook wywiązał się ze swojego zadania bezbłędnie. Nie wiem, 

czy próbowaliście sobie kiedykolwiek wyobrazić, jak to jest zastępować czło-

wieka, który był bożyszczem tłumów. Zastąpienie na scenie Steve’a Jobsa to 

nie lada zadanie i olbrzymia presja. Cook mógł podążyć jedną z dwóch dróg 

– albo na siłę imitować Steve’a, albo pozostać sobą i mieć nadzieję, że tłu-

my zaakceptują go takim, jakim jest. Uważam, że wybierając tę drugą drogę, 

zachował się rozsądnie i pokazał klasę. Przy okazji, dzięki temu keynote wy-

padł szczerze i naturalnie, w sposób przyjemny dla oka. Bardzo podobał mi się 

ukłon w stronę Steve’a – owo słynne „One more thing…”. Nie wymuszone, nie 

skopiowane – wskazujące, że w Apple pamiętają. Przy tym skierowane do pu-

bliczności, nawiązujące w ten sposób nić porozumienia z widownią. Bardzo, 

bardzo ładne. Wywołujące na twarzy uśmiech. Brawo.

Apple Watch
Oczekiwałam od Apple opaski, ale pogodzę się z tym, że przedstawiony pro-

dukt okazjonalnie wyświetla zegarek. Pogodzę się z tym, bo Apple Watch jest 

piękny. Satysfakcjonują mnie funkcje fitnessowe, a urzeka… implementacja 

map. Bardzo często zdarza się, że ląduję w mieście, którego wcale nie znam. 

Możliwość dojścia do poszukiwanego miejsca bez ciągłego wpatrywania 

się w ekran telefonu to duże ułatwienie. A już funkcja „pukania” w rękę (w od-

mienny sposób dla oznaczenia „prawo” i „lewo”) powala na kolana. Zapowie-

Nie bez powodu 
Apple przez 
długi czas nie 
udostępniało 
transmisji na 
żywo.

Odrobina rozsądku nie zaszkodzi
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działam już, że Apple Watch będzie pierwszym w moim życiu produktem, któ-

ry kupię w dniu premiery. Jeśli wydaje Wam się, że Apple Watch nie znajdzie 

zastosowania dla szerokiej publiczności, to jesteście w błędzie. Zaimplemento-

wane funkcje urzekną bardzo wiele osób. Zaprawdę, powiadam Wam – zega-

rek od Apple zaskoczy wielu!

Apple nie pokazuje nic innowacyjnego
Każdy, kto twierdzi, że Apple nie wprowadza innowacji, musi mieć głowę 

z twardego, wyschniętego kawałka drewna. Albo zupełnie nie posiada zdolno-

ści myślenia wielodrożnego. Porównywanie produktów Apple z produktami 

Motoroli czy Samsunga nie ma najmniejszej racji bytu. W tej 

stawce bowiem tylko Apple sprzedaje ekosystem, nie poje-

dyncze produkty. Apple nie sprzedaje telefonów, zegarków 

czy komputerów. Apple rozwija jednocześnie kilka produk-

tów, które zestawione razem tworzą spójne, zintegrowane 

środowisko, którego centralnym punktem jest użytkownik. 

Czy Samsung to robi? Albo Motorola? To o czym mowa?! 

Apple jako jedyne na rynku produkuje własne komputery, 

własny system (OS X), własne telefony, własny system mobil-

ny (iOS), oferuje własne sklepy z programami i muzyką, a te-

raz przedstawia inteligentny zegarek, zamykając w ten sposób 

klamrę produktów. Pisałam o tym wielokrotnie i jeszcze raz powtórzę – na po-

czynania Apple trzeba patrzeć kompleksowo, jak na osobny, skrojony na miarę 

ekosystem. Jego części powoli unifikują się i zbliżają do siebie, by w końcu oto-

czyć użytkownika w pełni funkcjonalnym systemem rozwiązań. Beat that!

#bendgate
− Will it bend? – pytają użytkownicy. Nie wiem, może użytkownicy są z innej 

planety, ale mnie w szkole na fizyce nauczono, że aluminium się wygina. Jak do-

staję do ręki płat szkła, to mózg mi podpowiada, że jak upuszczę go na ziemię, 

to z dużym prawdopodobieństwem się potłucze. Kiedy dostaję do ręki płachtę 

aluminium, ten sam mózg mówi, że z dużym prawdopodobieństwem, po przy-

łożeniu odpowiedniej siły, się wygnie. To proste, Watsonie. iPhone 6 Plus to duży 

i wyjątkowo cienki kawałek aluminium. Czy będzie się wyginał? Będzie? Zga-

Uważam, że 
Tim Cook 
wywiązał się ze 
swojego zadania 
bezbłędnie.

Odrobina rozsądku nie zaszkodzi
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dliście! Jeśli na nim usiądziecie, za-

czniecie go ściskać udami lub napie-

rać miednicą (przez 16 godzin!), to 

się wygnie. OK. Odkształci. Zdefaso-

nuje. Dlatego nie siadajcie na nim, 

nie ściskajcie i nie napierajcie tylko 

po to, żeby udowodnić, że Apple nie 

zna się na swojej robocie. Odrobina 

rozsądku nie zaszkodzi.

Cegła za 700 euro
Update do 8.0.1 to był fuckup, trudno zaprzeczyć. Miałam przez chwilę taką 

teorię, że Apple pokarało tych, którzy narzekali na nowe iPhone’y i zdalnie 

dało im po łapach. Jeden z moich czytelników na Twitterze wymyślił sucha-

ra, że Apple zareagowało na #bendgate i zamieniło iPhone’y w cegły – a jak 

wiadomo, cegłę ciężko wygiąć. Tak czy inaczej, 40 tys. użytkowników (z 15 mln 

sprzedanych urządzeń), przez kilkanaście godzin, doświadczało różnorakich 

problemów – braku zasięgu sieci komórkowej, zablokowanego Touch ID, kło-

potów z połączeniem z Wi-Fi. Proporcjonalnie to niewiele, co nie zmienia fak-

tu, że nie powinno się zdarzyć. Ale Apple zareagowało bardzo szybko, bowiem 

cała afera trwała raptem kilkanaście godzin. To krócej niż problemy z zasię-

giem mojego operatora komórkowego, które ciągną się od kilku miesięcy 

i końca nie widać, czy też BT, które telefon stacjonarny naprawiało mi 4 dni. Ale 

przecież Apple skiepściło, więc ujeżdżać się trzeba. Tylko czy warto?

Żadna firma nie jest idealna, ale Apple zdaje się przyciągać hejterów jak ma-

gnes. Tylko czemu? A przy okazji dostaje się nam – użytkownikom Apple, tym, 

którym się podoba. A co? Nie może się nam podobać? Czy my Wam mówimy, 

kimkolwiek jesteście, że macie zrezygnować z zielonych robotów, Windows Pho-

ne’ów i Motoroli? A używajcie sobie na zdrowie i cieszcie się nimi. Tylko dajcie 

nam takie samo prawo do cieszenia się naszym sprzętem.

Wiem, wiem. Jestem zaślepioną fanbojką, z jabłkami zamiast oczu.

Czekaj, czekaj. Jak mnie nazwałeś? O, i nawzajem!

@santee76

Pogodzę się z tym, bo Apple Watch 
jest piękny. Satysfakcjonują mnie 
funkcje fitnessowe, a urzeka… 
implementacja map.

Odrobina rozsądku nie zaszkodzi

http://www.twitter.com/santee76


https://itunes.apple.com/pl/app/connected-magazine/id803949079?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.embuk.connected
http://connectedmagazine.pl
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WW ciągu ostatnich 20 lat komputery przeszły długą 

drogę i rozpowszechniły się do tego stopnia, że na-

wet nie zauważamy, ile czasu spędzamy przed świe-

cącymi się ekranami. I to nie tylko tymi klasyczny-

mi – do tej grupy należy zaliczyć również wszystkie 

urządzenia kieszonkowe, takie jak smartfony i pha-

blety oraz pośrednie – tablety w każdym rozmia-

rze. Jest rzeczą oczywistą, że najbardziej narażony 

na szwank jest nasz wzrok, ale nie należy zapomi-

nać również o kręgosłupie, nadgarstkach czy zwy-

kłym niedotlenieniu w związku z pozostawaniem 

w bezruchu. W tej sytuacji z pomocą przychodzi 

nam zapomniane BHP, czyli bezpieczeństwo i higie-

na pracy.

Poniżej znajdziecie kilka porad, które pomogą Wam 

prawidłowo zorganizować stanowisko, sposób 

i czas pracy.

1. Właściwe oświetlenie
Nie od dzisiaj wiadomo, że jednym z najczęściej 

popełnianych błędów jest niedoświetlenie sta-

nowiska pracy. Zwłaszcza młodzi ludzie uwiel-

biają używać komputera w absolutnej ciemno-

ści, posiłkując się światłem bijącym z monitora. 

Nie ma nic gorszego dla naszych oczu! Należy 

o tym pamiętać zwłaszcza w sezonie jesienno-

#LIFEHACKER
JAK PRACOWAĆ Z KOMPUTEREM?

Coraz więcej czasu spędzamy przed 

komputerowymi ekranami. Nie 

powinniśmy więc zapominać o kilku 

zasadach, które pomogą nam uniknąć 

zdrowotnych komplikacji.

KINGA OCHENDOWSKA
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-zimowym, kiedy dni stają się krótsze i dłużej pracujemy w warunkach sztucznego oświe-

tlenia. Aby zapobiegać chorobom oczu, należy pamiętać o kilku zasadach:

• Biurko powinno być ustawione przy ścianie bez okna. Idealnie ściana okienna powinna 

znajdować się z boku, co zapobiega powstawaniu refleksów na ekranie, które dodatko-

wo obciążają nasz wzrok.

• W przypadku używania lampek bocznych, światło powinno być skierowane na blat biur-

ka i klawiaturę.

• Pozycja lampy powinna być tak dobrana, by światło nie padało na ekran monitora ani 

nie świeciło nam w oczy.

• Siła światła powinna być umiarkowana – zbyt duże i zbyt małe natężenie działa obciąża-

jąco na nasz wzrok.

2. Ustawienie monitora
Nie zapominajmy, że ustawienie monitora też ma znaczenie. Poza doborem właściwego 

odświeżania i rozdzielczości, które są zależne od rodzaju monitora, jaki posiadamy, musi-

my pamiętać o dwóch zasadach. Po pierwsze – odległość monitora od naszych oczu po-

winna wynosić około 50 cm. Po drugie – ekran powinien być tak ustawiony, by jego śro-

dek znajdował się na wysokości naszych oczu.

3. Pozycja ma znaczenie
Przed komputerem spędzamy wiele godzin, warto więc zaopatrzyć się w odpowiednie 

krzesło i biurko. Krzesło powinno być wygodne i oferować wsparcie zarówno dla środko-

wej części kręgosłupa, jak i karku. Lepiej więc wybierać siedziska profilowane i z zagłów-

kiem. Wysokość fotela należy dopasować tak, by nie pojawiała się konieczność zbytniego 

nachylania i garbienia. Małe biurka nie nadają się do długotrwałej pracy. Biurko powinno 

być obszerne, umożliwiające wygodne ułożenie rąk. Wysokość biurka powinna być taka, 

by bez zmiany pozycji wygodnie oprzeć na nim łokcie.

4. Używaj ergonomicznych akcesoriów
Ergonomiczne akcesoria są niezmiernie ważne w przypadku długotrwałej pracy, pozwa-

lają uniknąć zmian zwyrodnieniowych nadgarstków. Właściwe ustawienie klawiatury, 

touchpada i myszy podniosą komfort pracy. Klawiatura nie powinna spoczywać zupeł-

nie płasko, nie należy też zbytnio jej nachylać pod kątem. Mysz powinna być dopasowa-

na do wielkości naszych dłoni i rozstawu palców.

#lifehacker - Jak pracować z komputerem?
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5. Oddychaj
Pomieszczenie, w którym pracujemy, powinno być regularnie wietrzone. Dotlenienie 

pomaga funkcjonować naszemu mózgowi. Nie bez znaczenia jest również fakt, że na-

grzewające się podzespoły komputerowe ciągle jeszcze uwalniają szkodliwe substancje 

i gazy, które nie są obojętne dla naszego zdrowia. Kiedy pogoda na to pozwala, okno po-

winno być stale uchylone. Gdy na zewnątrz robi się chłodno, pokój powinniśmy wietrzyć 

minimum dwa razy dziennie, otwierając okno na oścież.

6. Rób przerwy
Gdy pracujemy nad ważnym projektem, zdarza się, że zapomi-

namy o przerwach i siedzimy przed komputerem kilka godzin. 

Idealnie po 30 minutach pracy powinniśmy zrobić 5 minut prze-

rwy, wstać, przeciągnąć się, przejść po pokoju. Jeśli należycie do 

tej grupy, która o przerwach zapomina, możecie zaopatrzyć się 

w stosowne programy – czy to na OS X, czy to na iOS. W App 

Store i Mac App Store znajdziecie ich bez liku i z pewnością do-

bierzecie taki, który będzie Wam odpowiadał. Serio, nie tylko Wy 

macie ten problem!

7.  Zieleń pomaga
W pomieszczeniu, w którym pracujecie, dobrze jest umieścić kilka roślin doniczkowych. 

Nie tylko dostarczają one dodatkowej dawki tlenu, ale również utylizują dwutlenek wę-

gla i szkodliwe gazy. Wśród niezastąpionych pomocników prym wiodą paprotki i aloes. 

Pamiętajcie tylko, że przy podlewaniu roślin trzeba uważać. Na wszelki wypadek nie sta-

wiajcie ich za blisko komputera.

8. Telefon, phablet i tablety
Często zapominamy, że smartfony i tablety to również świecące ekrany i jako takie mają duży 

wpływ na nasz wzrok. Na szczęście producenci zadbali o ustawienia, które pozwalają auto-

matycznie dopasować jasność ekranu do poziomu światła. Niektóre programy również po-

siadają funkcje dopasowujące rodzaj interfejsu do warunków oświetleniowych panujących 

na zewnątrz, tzw. tryb nocny. Jednym z takich programów jest np. Tweetbot. Jeśli używane 

przez Was programy oferują taką opcję, nie zapomnijcie jej aktywować!

@santee76

#lifehacker - Jak pracować z komputerem?

Idealnie po 30 
minutach pracy 
powinniśmy zrobić 
5 minut przerwy.

http://www.twitter.com/santee76
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D
ŁUKASZ MIROCHA

Doczekaliśmy się wreszcie urządzenia ubieralnego od Apple. Koledzy zapewne dokładnie opiszą 

jego flagowe funkcje, dlatego ja skoncentruję się na aplikacji czy raczej rozwiązaniu, które może 

zwiastować pojawienie się nowego modelu komunikacji między użytkownikami.

Choć prezentacja Digital Touch nie trwała dłużej niż minutę, to właśnie ten fragment całego key-

note wywarł na mnie największe wrażenie. Być może jesteśmy świadkami narodzin nowego mo-

delu komunikacji, odpowiadającego na wyzwania, ale także możliwości, jakie przynoszą nam ko-

lejne generacje coraz mniejszych urządzeń mobilnych, wyposażonych w doskonałe interfejsy 

dotykowe.

Cyfrowy Dotyk ma być nową, alternatywną formą komunikacji między użytkownikami zegar-

ków Apple, opartą na graficznych symbolach i ikonach, rysowanych przez użytkownika na ekranie 

Dzięki Apple Watch mamy szansę na prawdziwie osobistą i emocjonalną komunikację. 

Koniec z zimnym tekstem i cukierkowymi emotkami.

CYFROWY DOTYK 
APPLE WATCH
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i w czasie rzeczywistym wysyłanych do znajomego. To Messages kolejnej generacji, które w pełni 

korzystają z możliwości nowego interfejsu.

Przez dekady najbardziej popularnym interfejsem człowiek-komputer była klawiatura. Z koniecz-

ności komunikacja między użytkownikami odbywała się głównie za pomocą tekstu. Urządzenia 

mobilne zwiastują jednak zmianę tego trendu – myślę tutaj zwłaszcza o cyfrowych asystentach, 

którzy stają się coraz inteligentniejsi.

Innowacje na polu komunikacji człowiek-komputer nie przekładały się na zmianę modeli komuni-

kacyjnych między użytkownikami urządzeń. Nawet wprowadzenie ekranów dotykowych nie po-

zbawiło klawiatury jej hegemonicznej pozycji. W postaci ekranowej aplikacji towarzyszy nam ona 

każdego dnia – wysyłamy dzięki niej setki wiadomości SMS, maili, wiadomości.

Wydaje się jednak, że Cyfrowy Dotyk w zegarku Apple może zapowiadać rewolucję. Po raz pierw-

szy w dziejach, obok tekstu i predefiniowanych ikonek/emotek oddano w nasze ręce narzędzie, 

dzięki któremu możemy przekazać potężny ładunek emocjonalny. Odbiorca wysłanego przez nas 

symbolu czy prostego rysunku wie, że został on sporządzony przed chwilą naszymi rękoma (do-

słownie!) specjalnie dla niego, zaś o jego unikalności decyduje dobrany przez nas kolor, prowa-

dzenie palca i siła jego nacisku na ekran. Może to brzmieć trywialnie, ale jak dotąd nie mieliśmy 

możliwości prowadzenia tak osobistej komunikacji w czasie rzeczywistym za pośrednictwem ko-

munikatora czy czatu. Nie od dziś wiadomo, że pojedyncze bodźce wizualne mogą wyrazić wię-

cej niż akapity tekstu. Zwłaszcza jeśli chcemy prowadzić bardziej emocjonalną interakcję.

Digital Touch może ocieplić komunikację, zwłaszcza z bliskimi nam osobami, pozwalając na nowe 

formy ekspresji. Oferuje o wiele więcej niż zestaw kilkunastu emotikonek. Wydaje się, że Apple 

kieruje się tymi samymi założeniami, dodając możliwość przesłania ikonki, która w czasie rzeczy-

wistym oddaje bicie naszego serca.

Trudno stwierdzić, czy rozwiązanie od razu stanie się popularne. Być może będziemy musieli na-

uczyć się nowej formy komunikacji – znaleźć zastosowanie dla możliwości, jakie oferuje Digital 

Touch. Tak jak uczyliśmy się kiedyś „rozmawiać” za pomocą wiadomości SMS i tweetów. Rozwią-

zanie może równie dobrze okazać się ślepą uliczką. Zawodowo zajmuję się badaniem wpływu 

nowoczesnych technologii na społeczeństwo i kulturę i oceniam, że Cyfrowy Dotyk niesie ze sobą 

niemały potencjał zmian.

Cyfrowy Dotyk Apple Watch

@LukaszMirocha

http://www.twitter.com/LukaszMirocha


http://productivemag.com
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A

APPLE JEST KRÓLEM 
APLIKACJI

MICHAŁ ZIELIŃSKI

Ale czy tak nie było od zawsze? Pamiętacie swoją reakcję na pierwszego iPhone’a? Ja nie 

wierzyłem, że coś tak drogiego może potrafić tak niewiele. To samo było z iPadem. „Komu 

to potrzebne? A dlaczego?”.

Apple Watch wreszcie ujrzał światło dziennie. Zegarek z Cupertino jest, delikatnie mówiąc, 

kontrowersyjny. Oglądając prezentację, miałem minę wegetarianina, któremu ktoś 

powiedział, że właśnie zjadł mięso. Trochę zniesmaczenia, trochę zdziwienia, a to wszystko 

zmieszane z wiedzą, że już tego nikt nie odwróci.
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Tym razem jednak sytuacja jest trochę inna. Apple nie wchodzi na rynek, któ-

ry istniał gdzieś w tle. Wchodzi na rynek, który rozwija się niesamowicie szybko. 

Rynek, gdzie nowe pomysły pojawiają się równie szybko co pryszcze na twarzy 

nastolatka. I, co najważniejsze – rynek, którego liderem jest wielki konkurent 

Apple – Samsung.

Tak, to może brzmieć zaskakująco, ale jeśli chodzi o koncept inteligentnego ze-

garka, to Samsung prezentuje najlogiczniejsze podejście. O ile Pebble czy An-

droid Wear opierają się głównie na powiadomieniach, o tyle Samsung próbu-

je stworzyć z serii Gear coś więcej. Z zegarka Gear zadzwonimy, zrobimy nim 

zdjęcie, a także zainstalujemy na nim aplikacje. Pamiętam pierwszego Galaxy 

Gear. Działał pod kontrolą Androida i posiadał dosyć zacnie wyposażony sklep 

z programami. Oczywiście, o przepastności Google Play Store czy App Store nie 

można było mówić, ale Evernote czy Snapchat na ręce to była przydatna rzecz. 

Jednak Samsung wtopił i zmienił Androida na Tizena, zabijając wszystkie stwo-

rzone dotychczas aplikacje. Teraz, z tego co widziałem, na nowych zegarkach 

Gear królują proste gierki i kalkulatory. Niezbyt „smart” ten „watch”.

Tutaj wchodzi jedyna rzecz, która przykuła moją uwagę podczas prezentacji 

Apple Watch – właśnie aplikacje. Zegarek od Apple jeszcze nie jest w sprzeda-

ży, a to, co zobaczyliśmy na scenie w Cupertino, przechodzi najśmielsze oczeki-

wania. Za pomocą Apple Watch będzie można dostosować temperaturę panu-

jącą w pokoju, a także kolor światła. Wystarczy jedno dotknięcie zegarka, żeby 

odprawić się na lotnisku i śledzić obecny stan lotu. Dzięki odpowiedniej apli-

kacji będziemy mogli otworzyć drzwi w hotelach. Z Apple Watch sprawdzenie 

stanu naładowania BMW to tylko parę pacnięć.

To wszystko w zegarku, którego jeszcze nie ma w sprzedaży. Pomyślcie, co bę-

dzie się działo, gdy trafi do sklepów, jak ogromne będzie miał możliwości? To 

nie jest tylko Centrum powiadomień na nadgarstku, to nie jest tylko Google 

Now na nadgarstku, to jest komputer z systemem z pełnoprawnymi aplikacja-

mi. I przypomina zegarek.

Konieczność posiadania pełnoprawnych aplikacji zdaje się czymś banalnym 

i koniecznym, ale dotychczas nikt tego nie zrobił. Samsung próbował, poległ. 

Google podchodzi do sprawy dziwnie – aplikacje na Android Wear zdają się ra-



czej rozszerzeniami niż faktycznie programami. Dlaczego więc aż tyle musieli-

śmy czekać na tę „oczywistą oczywistość”?

Odpowiedź jest prosta. Bo to Apple jest królem aplikacji. To na iOS są dostęp-

ne najlepsze jakościowo pozycje. Dowód? Proszę bardzo. Niedawno kupiłem 

Jawbone UP – świetna opaska do mierzenia codziennej aktywności. Wyma-

ga jednak synchronizacji z telefonem. Można użyć iOS lub Androida. Gdy wy-

bieram tego drugiego, to proces zgrywania danych trwa dłużej niż zmiana pór 

roku. Z kolei iPhone synchronizację przeprowadza w moment. Inny przykład. 

Aplikacja Instagram do dzisiaj nie potrafi poprawnie wyświetlać powiadomień 

i (o zgrozo) zdjęć na smartfonach z Zielonym Robocikiem. Chętnie podałbym 

podobne przykłady z trzeciej najpopularniejszej platformy – Windows Phone 

– ale ani Jawbone Up, ani Instagram (Beta się nie liczy) nie są dostępne w ich-

niejszym sklepie.

Jeśli to za mało, wystarczy spojrzeć na ofertę aplikacji dostosowanych do więk-

szych ekranów w tabletach. Facebook, Feedly, Evernote – na tabletach z Andro-

idem to zwyczajnie rozciągnięte aplikacje smartfonowe. Nic więcej.

Apple zaczęło od stworzenia świetnego urządzenia, jakim był iPhone, na które 

deweloperzy sami chcieli pisać programy. Następnie, niczym dobry wujek da-

jący się przejechać siostrzeńcowi swoją 911, Steve Jobs zaprezentował światu 
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Teraz, z tego co 
widziałem, na nowych 
zegarkach Gear 
królują proste gierki 
i kalkulatory. Niezbyt 
„smart” ten „watch”.

Apple jest królem aplikacji
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App Store. Przekonał tym do Apple naprawdę wielu pro-

gramistów, dla których dzisiaj platformy z nadgryzionym 

jabłkiem mają najwyższy priorytet. Nieważne czy to te-

lefon, tablet czy właśnie zegarek – produkty Apple będą 

dla nich ważniejsze niż konkurencja. A aplikacje będą 

tam bardziej dopracowane, bogatsze, przyjemniejsze. 

Mimo że pozostaję sceptyczny co do samego Apple 

Watcha, to nie pozostaje mi nic innego jak życzyć kon-

kurencji powodzenia. Bo przyda im się.

@mikeyziel

Można użyć iOS 
lub Androida. Gdy 
wybieram tego 
drugiego, to proces 
zgrywania danych 
trwa dłużej niż zmiana 
pór roku.

Apple jest królem aplikacji

http://www.twitter.com/mikeyziel
http://nozbe.com
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M
Wejście Apple do świata płatności zbliżeniowych trudno uznać za ruch pionierski. Karty 

zbliżeniowe są w powszechnym użyciu, zaś lista konkurencyjnych urządzeń, stosujących 

technologię NFC, była w dniu premiery nowych iPhone’ów bardzo długa.

GRACJAN PIETRAS

Można jednak sądzić, że Apple Pay wprowadzi płatności zbliżeniowe na nowy 

poziom, m.in. dzięki nowemu podejściu do zwalczania ryzyka, które wydawało 

się dotychczas nieodłącznie związane z tą technologią.

Po pierwszej prezentacji widać, że system Apple Pay różni się od ofert konkuren-

cji. Timothy Cook nazwał to spojrzeniem na płatności zbliżeniowe z perspekty-

wy użytkownika. Nie wiemy jeszcze, czy użytkownicy będą tego samego zdania, 

ale można dostrzec, że Apple podjęło wysiłek zniwelowania kluczowych zagro-

żeń – a co za tym idzie także obaw użytkowników związanych z płatnościami 

zbliżeniowymi. O jakie ryzyka chodzi?

Jako pierwsze nasuwa się ryzyko fizycznej kradzieży karty lub telefonu, któ-

re mogą zostać użyte do płatności bez dodatkowej autoryzacji z naszej strony 

(np. za pomocą numeru PIN).  Wprawdzie wartość pojedynczej transakcji zbliże-

niowej jest ograniczona do stosunkowo niskich kwot (np. 50 złotych), to jednak 

sprawny złodziej może wykonać szereg takich drobnych transakcji, zanim się zo-

rientujemy i zablokujemy kartę w banku. Dotychczasowe metody niwelowania 

tego ryzyka (np. losowy wybór transakcji wymagających dodatkowej autoryza-

cji) trudno uznać za w pełni satysfakcjonujące. Apple Pay stara się zabezpieczyć 

użytkownika przed tym ryzykiem na kilka sposobów. Pierwszy wiąże się z wy-

APPLE PAY A RYZYKA 
TRANSAKCJI ZBLIŻENIOWYCH
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korzystaniem technologii Touch ID, czyli wprowadzeniem dodatkowej autory-

zacji za pomocą odcisku palca. Bez takiej autoryzacji złodziej nie dokona płat-

ności telefonem. Po drugie, w Apple Pay dane karty kredytowej nie są widoczne 

dla użytkownika urządzenia ani nawet w nim zapisane. Złodziej nie uzyska za-

tem dostępu do numeru, daty ważności czy kodu bezpieczeństwa, które zwy-

kle wymagane są np. przy płatnościach online. Dlatego po zablokowaniu funkcji 

płatności telefonem za pomocą aplikacji „Find My iPhone”, nie będzie nawet ko-

nieczne zablokowanie karty w banku. 

Oprócz fizycznej kradzieży karty lub telefonu należy brać pod uwagę również 

ryzyko kradzieży danych karty płatniczej. Dane te mogą zostać przejęte za po-

mocą interfejsu zbliżeniowego, w skrajnym przypadku nawet bez wiedzy wła-

ściciela karty lub telefonu. Ryzyko to występuje również, gdy wpisujemy dane 

karty przy płatnościach internetowych, a nawet gdy podajemy naszą kartę 

w sklepie do rąk sprzedawcy. Płatność przez Apple Pay ma eliminować te zagro-

żenia w ten sposób, że dane karty nie będą widoczne dla użytkownika ani na-

wet wysyłane do terminala sprzedawcy. System ma w to miejsce generować 

własne, jednorazowe i unikalne potwierdzenie płatności. W ten sposób dane 

wysyłane do interfejsu zbliżeniowego – nawet jeśli zostaną skradzione – nie 

mogą już posłużyć do dokonania kolejnych płatności. Zabezpieczenia te powin-

ny również uniemożliwiać wykorzystanie iPhone’a do klonowania (czy to logicz-

nego, czy fizycznego) kart płatniczych.

W ten sam sposób niwelowane są ryzyka związane z ryzykiem tzw. ataku prze-

kaźnikowego, który polega na wykorzystaniu urządzeń wykorzystujących tech-

nologię NFC (np. telefonów komórkowych) w celu dokonania nieautoryzowanej 

transakcji na koszt ofiary. Zwykle jedno z takich urządzeń jest zbliżane do kar-

ty ofiary w celu kradzieży jej danych, drugiego zaś – połączonego z nim urzą-

dzenia – używa się do dokonania płatności z wykorzystaniem tych danych. Atak 

przekaźnikowy nie będzie możliwy przy braku autoryzacji przez Touch ID.

Nie można również wykluczyć prób ataków przekaźnikowych lub logicznego 

klonowania kart płatniczych przy wykorzystaniu szkodliwego oprogramowania 

instalowanego na urządzeniu ofiary. Przejęcie kontroli nad urządzeniem ofiary 

lub choćby zainstalowanie na nim niechcianych aplikacji może posłużyć do uzy-

skania dostępu do zapisanych na tym urządzeniu kart płatniczych lub dokony-

Apple Pay a ryzyka transakcji zbliżeniowych
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wania płatności bez wiedzy właściciela. W tym przypadku stosunkowo wysoka 

odporność systemu iOS na ataki z zewnątrz stanowi dodatkowy atut, zwłasz-

cza w stosunku do dużo bardziej narażonego na takie ataki systemu Android. 

Zamknięty charakter i hermetyczność systemu Apple wydaje się zatem w tym 

przypadku zaletą. 

Apple Pay oferuje użytkownikom zabezpieczenia niedostępne dla użytkowni-

ków bankowych kart płatniczych, zapewniając przy tym podobną łatwość do-

konywania płatności (w tym celu nie trzeba będzie wybudzać iPhone’a, wpi-

sywać PIN-u ani uruchamiać dodatkowych aplikacji). Może to dla wielu osób 

stanowić argument za całkowitym odejściem od plastikowych kart. Dodatkową 

motywację stanowić może fakt, iż płatności zbliżeniowe (zwane też mikropłat-

nościami) wiążą się obecnie z istotnie wyższym ryzykiem po stronie użytkowni-

ka niż płatności kartami autoryzowanymi PIN-em. Obowiązujące prawo dopusz-

cza bowiem pełną odpowiedzialność płacącego za nieautoryzowane transakcje 

dokonane do czasu zgłoszenia jej kradzieży, a także ograniczoną odpowiedzial-

ność nawet po dokonaniu takiego zgłoszenia. Banki mogą być zwolnione z cię-

żaru dowiedzenia, że transakcja płatnicza była autoryzowana przez użytkownika 

lub że została wykonana prawidłowo, a także nie mają obowiązku niezwłoczne-

go zwrotu klientowi kwoty nieautoryzowanej transakcji płatniczej. 

Wszystko to może spowodować, że użytkownicy będą gotowi całkowicie zrezy-

gnować z posiadania kart zbliżeniowych. Nie będą one potrzebne, skoro telefon 

zapewnia dużo bezpieczniejszy sposób płatności zbliżeniowych bez konieczno-

ści posiadania plastikowej karty. Może się również okazać, że całkowicie zniknie 

potrzeba wydawania jakichkolwiek kart płatniczych w formie plastikowej, kar-

ty staną się tworami wirtualnymi, występującymi wyłącznie w systemach infor-

matycznych. Zatem zapowiadana od dawna śmierć plastiku w bankowości, choć 

odwlekana, może już niedługo okazać się faktem.

Autor jest adwokatem i wspólnikiem

w kancelarii Doktór Jerszyński Pietras w Warszawie

@GracjanPietras 

Apple Pay a ryzyka transakcji zbliżeniowych

http://www.djp.pl
http://www.twitter.com/GracjanPietras
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D
Od objęcia przez Tima Cooka stanowiska prezesa Apple minęły ponad trzy lata. Ten czas 

nie był dla niego najprostszy – musiał kierować gigantem, który swoją pozycję w olbrzymiej 

mierze zawdzięczał Steve’owi Jobsowi.

PAWEŁ HAĆ

Do ostatniego keynote Tim był jedynie osobą realizującą wizję Jobsa. Teraz jed-

nak, wraz z wprowadzeniem Apple Watcha, pokazał, że przejął zarówno odpo-

wiedzialność, jak i inicjatywę.

iPhone 4S, pokazany na dzień przed śmiercią Steve’a Jobsa, był najprawdopo-

dobniej ostatnim z produktów, których rozwój nadzorowany był przez współ-

założyciela Apple. Kolejne urządzenia mogły być w mniejszym lub większym 

stopniu zaplanowane przez Steve’a, powstały zresztą na bazie jego idei. Przez 

trzy lata Apple nie wprowadziło żadnego kompletnie nowego produktu – ow-

szem, pojawiły się MacBooki z ekranami Retina, pojawił się iPad mini, nowy 

Mac Pro, a także iPhone z większym ekranem. Każde z tych urządzeń bardzo 

dobrze się przyjęło, stanowiły bowiem udaną ewolucję portfolio Apple. Touch 

ID, wszechobecne ekrany Retina, MacBooki działające po kilkanaście godzin na 

jednym ładowaniu, ultrawydajny Mac Pro – to nie są małe rzeczy. Problem był 

tylko jeden – Tim Cook, jeśli nawet był inicjatorem któregokolwiek z tych po-

mysłów, ulepszał jedynie to, co zrodziło się za czasów jego poprzednika. Obec-

ny prezes Apple potrzebował własnego produktu, czegoś, czym pokazałby, 

że jest nie tylko sumiennym pracownikiem, realizującym ustalony z góry plan, 

trzymając się sztywnych założeń.

COOK U STERU
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Jest elegancki, ma kopertę ze stali nierdzewnej, anodowanego aluminium lub 

złota. Możesz wymienić w nim pasek, by dostosować go do swojego ubioru, 

a na dodatek napakowano go mnóstwem elektroniki. Apple Watch, bo tak swo-

je dzieło nazwał Tim Cook, jest bardzo odważną próbą połączenia świata mody 

i elektroniki użytkowej. Jak dotąd większość inteligentnych zegarków łączyła 

jedna bolączka – były brzydkie. Zegarek Apple, choć nie każdemu może się po-

dobać, nie przypomina pokracznych konstrukcji Samsunga czy Sony. Nie wy-

gląda jak komputer przyczepiony na siłę do nadgarstka, ma koronkę (jak w tra-

dycyjnym zegarku), do tego z powodzeniem można dobrać do niego elegancki 

pasek. Fakt, po dokładniejszym przyjrzeniu się widać, że nie jest to typowy ze-

garek, jednak nie kontrastuje on mocno z mankietem koszuli. Można wręcz 

określić go mianem zwyczajnego, choć wcale taki nie jest. Dzięki czterem dio-

dom mierzy puls w oparciu o technikę fotopletyzmografii, jego ekran rozpo-

znaje różne rodzaje dotknięć, silnik wibracyjny emituje różne rodzaje sygnałów, 

a zaawansowany akcelerometr wykrywa, kiedy podnosimy nadgarstek, by uru-

chomić ekran. Do sterowania służy wspomniana już koronka, a także dyskretny 

przycisk i ekran dotykowy. Ma też głośnik i mikrofon. To wszystko daje olbrzy-

mie możliwości deweloperom, od których Apple zawsze uzależniało sukces 

swoich mobilnych platform. Dokładnie tak samo było z iPhone’em oraz iPadem 

– tyle że Apple Watch powstał od początku do końca za kierownictwa Tima 

Cooka. To jego urządzenie, a także jego wizja technologii.

Za Apple Watchem, podobnie zresztą jak za każdym produktem, stoi sztab lu-

dzi – inżynierów, programistów, projektantów, marketingowców i innych. To 

jednak Tim Cook był tym, który powiedział: „tak, zróbmy to”, a następnie wspie-

rał projekt na tyle, by wyjść na scenę Flint Center i z niekrytymi emocjami 

w głosie użyć tej samej frazy, którą ostatni raz mogliśmy usłyszeć z ust Steve’a 

Jobsa: „We’re not quite finished yet… we have one more thing”.

Cook u steru

@pawelhac 

http://www.twitter.com/pawelhac
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Apple pokazało nam nowe iPhone’y i zademonstrowało wczesną wersję apple’owego zegarka. Co 

do telefonów, to sprawdziło się wszystko, czego się spodziewaliśmy po plotkach (dwa rozmiary). 

Zegarki, choć nieco podobne do smartwatchów od konkurencji, są czymś zupełnie innym 

zarówno jeśli chodzi o oprogramowanie, jak i opakowanie. Czyli właściwie nic wielkiego, prawda?

MICHAŁ ŚLIWIŃSKI

PIERWSZY I DRUGI KOMPUTER NOWEGO POKOLENIA: 
TELEFON I ZEGAREK
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Obie premiery wyznaczają trend przyszłości
Otóż nie zgadzam się, że to nic wielkiego. Premiera dużego iPhone’a 5,5 cala oraz pokaz zegarka 

wytyczają przyszłość komputeryzacji, a przede wszystkim redefiniują pojęcie komputera.

Telefon to taka apka na iPhonie
Telefon od jakiegoś czasu zmienił swoje zastosowanie. Funkcja dzwonienia stała się jedynie apką 

w telefonie, sam telefon stał się natomiast minikomputerem, który trzymamy w kieszeni. Teraz 

dzięki dużemu iPhone’owi nie mam już złudzeń, że za jakiś czas dla większości osób iPhone lub 

inny duży smartfon będzie najważniejszym – i często jedynym – komputerem, jakiego używają. 

Mało kto będzie kupował i używał laptopa lub komputera stacjonarnego, chyba że do specjali-

stycznej pracy. Ale do „korzystania z komputera” iPhone będzie w zupełności wystarczał.

Specjalne apki, responsywne strony internetowe to był tylko początek, teraz dochodzą większe 

ekrany, dodatkowy tryb poziomy dla iPhone’a 5,5 i mamy już w pełni działający komputer. Dużo 

osób nie będzie już potrzebowało nawet iPada. I choć jestem zwolennikiem pracy #iPadOnly, 

zdaję sobie sprawę, że większość osób będzie „iPhone-only”.

Drugim komputerem dla większości osób będzie w przyszło-
ści… zegarek
Naturalnym przedłużeniem pierwszego komputera, czyli iPhone’a, będzie zegarek od Apple. 

Okazuje się, że nie będzie on tylko miejscem na powiadomienia z telefonu. Będzie czymś wię-

cej, będzie komputerem z aplikacjami samym w sobie. Wielu spośród tych, którzy zdecydują się 

na dużego iPhone’a, będzie go trzymało w kieszeni lub torebce. Do komunikacji ze światem uży-

wać będą głównie zegarka.

Mało jeszcze wiemy o Apple Watchu – wiadomo jednak, że będzie miał trzy wersje: dla wszyst-

kich (sportowy), dla bogatszych (szafirowy) i dla szpanerów (złoty). Właściwie każdy będzie mógł 

pozwolić sobie na taki zegarek. Osoby, które do tej pory nie nosiły zegarków, zaczną go zapew-

ne kupować, żeby móc nosić ten nowy komputer na ręce i korzystać z udogodnień, jakie oferuje.

Dopiero trzecim komputerem będzie iPad, laptop lub komputer 
stacjonarny
Wizja ta jest jednocześnie przerażająca i niesamowita. Jeśli ktoś będzie chciał mieć trzeci kom-

puter, to dopiero wtedy zdecyduje się na coś większego lub „tego dużego” będzie używał tylko 

w pracy. W domu pozostanie przy parze iPhone-zegarek.

Pierwszy i drugi komputer nowego pokolenia: telefon i zegarek
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Rewolucja w produktywności mobilnej, czyli realnej
Dla mnie, jako twórcy aplikacji Nozbe i fana produktywności oznacza to tylko tyle, że musimy 

jeszcze bardziej skupić się na rozwiązaniach mobilnych. Już teraz, uruchamiając Nozbe 2.0, sku-

piliśmy się na „mobile-first” – nasza aplikacja jest w pełni mobilna, wersja na komputer jest nieja-

ko pochodną. Mimo rewolucyjnych usprawnień, które dopiero co wprowadziliśmy, ja już nie śpię 

po nocach i myślę o aplikacji na zegarek… i nie mogę się jej doczekać. Będziemy mieli nad czym 

pracować!

Wiem, dla osób znających komputery od tych dwudziestowiecznych – stacjonarnych po dzisiej-

sze MacBooki zachodzące zmiany są niewiarygodne. Ja sam, po tym jak przesiadłem się na iPa-

da, który, tak jak i iPhone, został moim podstawowym komputerem, dużo lepiej rozumiem tę 

nową „mobilną” rzeczywistość i nie mogę doczekać się mojego nowego iPhone’a 6 połączone-

go z apple’owym zegarkiem. To dopiero początek.

Pierwszy i drugi komputer nowego pokolenia: telefon i zegarek

@MSliwinski

Karta do płacenia za aplikacje, muzykę 

Korzystaj w App Store, Mac App Store oraz w innych płatnościach internetowych. 

Dzięki karcie CardEasy możesz w bezpieczny sposób zarejestrować konto 
w sklepach fi rmy Apple*. Od teraz nie musisz rejestrować konta z użyciem 
swojej podstawowej karty kredytowej. Dzięki CardEasy jesteś bezpieczny, 

anonimowy i łatwiej Ci kontrolować wydatki na 
Twoje ulubione aplikacje, muzykę i fi lmy. 

Aby dowiedzieć się więcej o karcie oraz dowiedzieć 
się gdzie kupić CardEasy – wejdź na stronę: 

www.cardeasy.pl

* dotyczy sklepów Mac App Store, iTunes Store oraz App Store.

 OFERTA SPECJALNA 

http://www.twitter.com/MSliwinski
http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=26700420


6 DNI 
Z IPHONE’EM 6

Moją pełną recenzję iPhone’a 6 przeczytacie dopiero za miesiąc, w listopadowym numerze 

iMagazine, ale wiem, że polska premiera jest tuż za rogiem, a paru z Was nie może się 

doczekać pierwszych wrażeń.

WOJTEK PIETRUSIEWICZ
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Na wstępie się od razu przyznam, że dni minęło ciut więcej niż sześć, ale nie zmienia to fak-

tu, że jeszcze nie miałem ani jednego typowego dnia z szóstką, aby móc porównać chociażby 

czas pracy na baterii do mojego 5s.

Wygląd
iPhone 6 wykonany jest wzorowo – jak zwykle. Niestety przy tej generacji jest jedno duże 

„ale” – nie wygląda nawet w połowie tak dobrze jak 5 i 5s. Ocena wyglądu to bardzo indywi-

dualna sprawa, ale mnie osobiście się najzwyczajniej na świecie nie podoba. Przód przebo-

leję – chociaż do dziś nie mogę się przyzwyczaić do innych proporcji przestrzeni nad i pod 

ekranem – ale to tył jest najgorszy. Te szare paski, pod którymi ukryte są anteny, są po prostu 

paskudne.

Ekran
Wygląd ratuje genialny ekran. Piękny, z lekko zaokrąglonymi rogami, zapewnia inne doznania 

dotykowe niż poprzednicy. Nie ma się uczucia, że palec przesuwa się po szkle – nie wiem, jak 

to opisać, ale kojarzy mi się jedynie z jedwabiem. Osoby zajmujące się badaniem ekranów od 
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https://www.youtube.com/watch?v=UPnc-zGSfoI
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strony technicznej już określiły go jako jeden z naj-

lepszych, jeśli nie najlepszy obecnie LCD na rynku. 

A zaokrąglenie sprawdza się wzorowo przy wyko-

nywaniu gestu wstecz lub do przodu, od brzegu 

ekranu.

Największą zmianą względem poprzednika jest 

fakt, że treści wyglądają jakby były namalowa-

ne na szkle chroniącym ekran. Apple już raz taki 

krok uczynił przy którymś z poprzednich mode-

li, ale różnica w 6 jest ponownie ogromna. Patrząc 

z boku na niego, można mieć wrażenie, jakbyśmy 

dotykali bezpośrednio pikseli.

W ręce
iPhone 6 jest dla mnie za duży. Każdy inaczej uży-

wa telefonu i ma inne potrzeby, jednak jego roz-

miar w sytuacjach, gdy używam go jedną ręką, 

po prostu przeszkadza. Nie mogę sięgnąć do gór-

nej lewej ikony na ekranie domowym, nie wspo-

minając już o przycisku wstecz, który deweloperzy 

często tam umieszczają. Korzystam z Reachabili-

ty, które działa prawidłowo – wywołuje się go po-

dwójnym dotknięciem Touch ID – i ekran zjeżdża 

do dołu, umożliwiając dostęp do górnych czę-

ści treści, ale to nadal dwa kolejne pacnięcia. Pac-

nięcia, które nie musiały być konieczne. Cieszę się, 

pomimo że między innymi przez to poległ wygląd 

iPhone’a, że zastosowano zaokrąglone krawędzie. 

Znacznie wygodniej leży w ręce.

Potrafię docenić większą przestrzeń na treść 

i przyzwyczaję się do nowego rozmiaru – wyboru 

specjalnego nie mam – ale naprawdę nie jestem 

z tego faktu zadowolony.

6 dni z iPhone’em 6
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Aparat
To drugi element, który całkowicie mnie urzekł. 

Zdjęcia wykonane za jego pomocą są wyraźnie 

lepsze od tych z 5s, chociaż już tamte uważałem 

za więcej niż dobre. To w zasadzie najważniejszy 

powód, obok ekranu, dla którego warto go kupić. 

Poprawa stabilizacji obrazu przy nagrywaniu kli-

pów wideo jest też zaskakująca – Apple mocno 

zainwestowało w oprogramowanie i hardware, i to 

widać.

Bateria
Jak już wspominałem, trudno ocenić ją po zaled-

wie tygodniu, ale wstępnie podpowiem, że trzyma 

mi o około 10–30% lepiej niż w 5s. Szału w każdym 

razie nie ma. Moje obawy się nie potwierdziły, bo 

sądziłem, że nie będzie lepiej niż w poprzedni-

ku, ale dobrze też nie jest. Osoby szukające dwóch 

dni pracy powinny zerknąć w stronę 6 Plusa, który 

oferuje znacząco więcej w tym względzie.

Pojemności
Zawiodłem się na Apple, że poczynili nietypo-

we podwojenie pojemności. Od tego roku w ofer-

cie są modele 16, 64 i 128 GB, i kosztują tyle samo 

co w zeszłych latach. Niestety, model 16 GB pole-

cam Wam od razu odrzucić, chyba że będziecie 

trzymali na nim naprawdę mikroskopijną liczbę 

aplikacji oraz zdjęć. Denerwuje mnie taka polity-

ka, bo w zasadzie wymusza na klientach kupno 

modelu 64 GB, pomimo że większości w zupeł-

ności wystarczy 32 GB. Klienci zaoszczędziliby 100 

euro, a Apple zyskałby wiele w ich oczach. A tak 

pozostaje niesmak i konieczność wydania jeszcze 

większej kwoty na telefon. Nieśmiałym plusem 

dla osób, które i tak planowały model 32 GB (za-

6 dni z iPhone’em 6
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kładając, że nie wzrosłyby pojemności), jest fakt, że do-

stają oni dwa razy więcej miejsca. Apple jednak stać na 

to, żeby ukłonić się w stronę użytkowników i dać im te 

16 GB więcej w modelu podstawowym. To prawdopo-

dobnie 1 USD na sztuce – tak, wiem, że przy tej skali ro-

bią się z tego setki milionów dolarów rocznie – ale zy-

skaliby znacznie więcej, gdyby się na to zdecydowali.

Powtarzam: Niesmak.

Warto?
W moich poprzednich recenzjach kolejnych iPhone’ów 

pisałem, że oto mam w rękach ponownie najlepszego 

smartfona, jakiego można kupić. Tak o nich myślałem i pomimo że to zdanie bardzo subiektyw-

ne, to wierzyłem w nie. To będzie pierwszy model, któremu prawdopodobnie nie będę mógł 

tego zwrotu przypisać. Prawdopodobnie, bo zawsze może się coś zmienić do przyszłego mie-

siąca, ale nie sądzę, aby tak było. Niestety, ale urzekły mnie tylko dwie rzeczy – ekran i aparat.

A to dzisiaj za mało.
6 to oczywiście więcej niż bardzo dobry smartfon i korzystanie z niego sprawia mi dużą przy-

jemność, ale zatracił się jego unikalny wygląd, dzięki któremu porywał mój wzrok i serce.

Niezależnie od tego, który model wybierzecie, to chciałbym tylko przypomnieć, że 5s nadal 

jest 64-bitowe, nieznacznie wolniejsze od obu szóstek i znacząco ładniejsze. No i przy okazji 

tańsze…

6 dni z iPhone’em 6

Niestety przy tej 
generacji jest jedno 
duże „ale” – nie 
wygląda nawet 
w połowie tak 
dobrze jak 5 i 5s.

@morid1n 

http://www.twitter.com/morid1n


Jest duży, trochę nieporęczny, ale dokładnie taki, jakiego chciałem. Taki jest iPhone 6 Plus.

DOMINIK ŁADA
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To nie będzie recenzja, w której znajdziecie dane 

techniczne, megaherce czy megabajty. Jeśli tego 

oczekujecie, to poszukajcie takich informacji 

w sieci. Tutaj opiszę Wam moje wrażenia z pierw-

szego tygodnia z dużym iPhone’em.

Od razu uprzedzam – każdy z nas jest inny. Każ-

dy z nas ma inne preferencje i oczekiwania. Od 

kilku lat, a dokładnie od momentu wprowadze-

nia na rynek phabletów, spoglądałem na nie ła-

komym okiem. Widziałem sens w dużym ekra-

nie, ale nie mogłem go mieć. Tzn. mogłem, ale 

nie chciałem, bo po co mi taki telefon, skoro 

nie ma on iOS? Tak głęboko wsiąkłem, że nawet 

wszelkie próby dłuższego testowania np. Andro-

ida kończyły się fiaskiem, gdyż kompletnie nie 

mogłem się w tym odnaleźć. Poczta, usługi, bac-

kupy, zakupy, bezpieczeństwo, akcesoria, sprzęt 

audio itd. Wszystko to od lat mam ustawione tak, 

że działa jak zdrowy i wydajny ekosystem.

Tydzień z iPhone’em 6 Plus
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Bardzo ucieszyłem się, gdy 9.09 Apple oficjal-

nie potwierdziło, że będzie sprzedawało iPhone-

’a z ekranem 5,5". Poczułem się wreszcie zauwa-

żony. Moje potrzeby zostały wysłuchane. Jestem 

dosyć specyficzny, zdaję sobie z tego sprawę, 

ale świadomie chciałem mieć duży telefon. Kilka 
miesięcy temu, specjalnie aby zobaczyć, jak to 

jest żyć z dużym ekranem, poprosiłem Samsun-

ga i HTC o podesłanie do redakcji ich topowych 

smartfonów. Chciałem przetestować w boju, od-

cinając się od kwestii systemowych, jak odnaj-

duję się z dużym telefonem. Najbardziej do gu-

stu przypadł mi wtedy HTC Desire 816, który miał 

właśnie 5,5". Wszystko na nim idealnie było wi-

dać, miałem wystarczająco miejsca na ekranie.

Dokładnie o 8:32, w piątek 19.09, odebrałem swo-

jego zamówionego iPhone’a 6 Plus. Gdy wyją-

łem go z pudełka, od razu wiedziałem, że do-

brze wybrałem. Rozmiar dokładnie taki, jakiego 

oczekiwałem. Duży ekran. Biały kolor, czyli mo-

del „Silver”. Obłości na krawędziach powodują, 

że bardzo dobrze leży w ręku. OK, nie mam naj-

mniejszych dłoni, ale też nie mam dużych – standardowy rozmiar europejski. Ze wzglę-

du na wymiary trzymam go odrobinę inaczej niż 5/5s – podpieram go od spodu małym 

palcem.

Aluminium. Dyskusyjne paski oddzielające antenę – ale co mnie one obchodzą? Nie patrzę 

na tył telefonu, tylko na jego przód, na ekran. Paski po prostu są – widać musiały być. Nie 

mam z nimi problemu.

Włącznik „Power” znajduje się na prawej krawędzi. Został przeniesiony po siedmiu latach 

z góry. Faktycznie jest to bardziej ergonomiczne umiejscowienie przy tej wielkości ekranu. 

Przycisk jest dosyć twardy i wymaga siły, aby go wcisnąć, zatem nie grozi nam przypadko-

we wyłączenie.

To nie będzie recenzja, w której 
znajdziecie dane techniczne, 
megaherce czy megabajty.

Tydzień z iPhone’em 6 Plus

http://imagazine.pl/2014/05/16/size-does-matter-czyli-jak-to-jest-z-wiekszym-ekranem/
http://imagazine.pl/2014/05/16/size-does-matter-czyli-jak-to-jest-z-wiekszym-ekranem/
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Wracając na moment na tył. Aparat niestety wy-

staje, ale nie jest to uciążliwe. Nie zaczepia się, gdy 

wkładam telefon do kieszeni. Martwię się tylko, 

czy obiektyw nie będzie przez to bardziej podatny 

na uszkodzenia czy zarysowania.

Lightning i wyjście słuchawkowe jest jak w iPho-

nie 5/5s – czyli od spodu. TouchID działa wyraźnie 

lepiej.

Wygląd może się podobać lub nie. To rzecz gu-

stu. Mnie osobiście podoba się. Według mnie na-

wiązuje do wyglądu pierwszego iPhone’a – mam 

takie wrażenie, patrząc od frontu. Generalnie te-

lefon jest cienki, bardzo dobrze wyprofilowany 

i wyważony.

Muszę zmartwić wszystkich hejterów i niedo-

wiarków – iPhone 6 Plus wchodzi do spodni i co 

więcej, nie wygina się w nich. Serio. Testowałem 

w różnych modelach – od garniturowych, przez 

dżinsy, kończąc na sportowych dresach. Mieści 

się i nie zakrzywia, jak uparcie chcą wmówić za-

zdrośnicy. OK, do „gumek” pewnie nie wejdzie, 

ale w takim przypadku podobny problem może 

być nawet z 5s. Chodzenie, siadanie, przysiady 

– wszystko działa.

Przejdę teraz do dwóch najważniejszych elemen-

tów, które zaważyły o tym, że go wybrałem. Jest 

jeszcze trzeci element − wisienka na torcie.

Pierwszą rzeczą jest ekran. Jest duży. Zakrzywio-

ny na krawędziach. Świetnej jakości i w wysokiej 

rozdzielczości. Ile ma ppi? Nie mam pojęcia, w każ-

dym razie nie widzę pikseli i chyba o to chodzi 

Gdy wyjąłem go z pudełka, od razu 
wiedziałem, że dobrze wybrałem.

Tydzień z iPhone’em 6 Plus
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– zakładam, że Retina… Potrzebowałem dużego ekranu, bo często poruszam się po mie-

ście. Piechotą. Mam iPada. Ale w biegu wyjmowanie i operowanie iPadem jest niewygod-

ne. Moja praca polega głównie na ciągłym analizowaniu danych, czytaniu wielu tekstów 

i maili. Na małym, 4-calowym ekranie niewiele już widziałem. Może to moja wada wzroku? 

Nie wiem, w każdym razie na dużym ekranie więcej widać. Tu się nie zawiodłem. Zdecydo-

wanie podniosło mi to komfort korzystania z iPhone’a.

Większy ekran spowodował też, że deweloperzy mają więcej możliwości i ich aplikacje 

mogą lepiej wyglądać na większych ekranach. Niestety nie ma jeszcze zbyt wielu aplikacji, 

które ten fakt wykorzystują, ale wierzę, że szybko się to zmieni – codziennie pojawiają się 

nowe aktualizacje.

Duży ekran idealnie nadaje się też do czytania e-booków. W autobusie czy tramwaju, na 

spacerze z wózkiem – wszędzie tam, gdzie nie jest wygodne wyjmowanie iPada, będziemy 

mogli wygodnie czytać książki. Jest to absolutnie killer feature w moim odczuciu.

Duży, 5,5-calowy ekran to też możliwość korzystania z iPhone’a w trybie poziomym. Pierw-

szy raz w historii iOS mamy poziomy widok również ikon w springboardzie, a nie tylko po-

szczególnych programów. W widoku poziomym mamy też nową klawiaturę, wzbogaco-

Tydzień z iPhone’em 6 Plus
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ną o dodatkowe przyciski funkcyjne. Szczerze 

– nie korzystam z tego, bo wolę używać telefo-

nu w pionie. Trzymając w taki sposób iPhone-

’a, będziemy mieli problem z dosięgnięciem jed-

ną ręką, czytaj kciukiem, górnej części ekranu. 

Apple wprowadziło tryb obsługi jedną ręką spe-

cjalnie, aby to ułatwić. Reachability działa nad-

zwyczaj sprawnie i nawet można się do niego 

przyzwyczaić.

Drugim elementem, który przeważył szalę pod-

czas wyboru nowego iPhone’a na korzyść wersji 

6 Plus, jest bateria. Bateria jest świetna. Pierwszy 

raz mam iPhone’a, który spokojnie wytrzymu-

je mi cały dzień na baterii, bez potrzeby dołado-

wywania. Korzystam z niego dużo, zapewne te-

raz więcej, niż normalnie korzystam z iPhone’a, 

bo jest to nowa „zabawka” i muszę wszystko po-

ustawiać, posprawdzać, skonfigurować i… gene-

ralnie się pobawić. Mając iPhone 5s, w połowie 

dnia musiałem go ładować. Mając iPhone 6 Plus, 

weekend jestem w stanie przeżyć na jednym ła-

dowaniu. W tygodniu zaś pod wieczór mam 

bezpieczne 30% bez doładowywania. Wynik ge-

nialny, dający poczucie bezpieczeństwa energe-

tycznego w ciągu dnia. Absolutnie chyba najlep-

sza funkcja nowego iPhone’a.

Wisienką jest bez wątpienia aparat. Apple nie 

ściga się na megapiksele, tylko na jakość zdjęć. 

A ta jest fenomenalna. Przykłady zdjęć z iPhone 

6 znajdziecie w artykule Wojtka Pietrusiewicza. 

Aparat świetnie sobie radzi w kontrastowych 

sytuacjach, ciemnych miejscach. Dodatkowo 

w iPhone 6 Plus wprowadzono optyczną stabi-

lizację. Wszystko to spokojnie powoduje, że nie 

Tydzień z iPhone’em 6 Plus

Pierwszy raz mam iPhona, który 
spokojnie wytrzymuje mi cały 
dzień na baterii, bez potrzeby 
doładowywania.
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ma już potrzeby noszenia dodatkowego aparatu, bo po co, skoro mamy swoje-

go iPhone’a?

Podsumowując: pewnie zadacie mi pytanie, czy w takim razie iPhone z ekranem 

5,5" jest w stanie zastąpić iPada? Odpowiedź nie będzie jednoznaczna. Zapew-

ne znajdzie się taka grupa użytkowników, którym będzie mógł go zastąpić. Mnie 

nie zastąpi, ale ja mam specyficzny workflow. Ja potrzebowałem dużego ekra-

nu do wygodnego przeglądania treści w biegu i dobrej baterii. To dostałem i je-

stem zachwycony. Żałuję trochę, że rozmiar i rozdzielczość ekranu nie jest wyko-

rzystana tak jak w iPadzie i jest odczytywana przez niektóre strony jako mobilna, 

choć nie musi. Niektóre aplikacje spokojnie mogłyby też być dostępne w for-

mie tabletowej, a są w iphone’owej. To są takie sytuacje, w których wracając do 

domu lub biura, wyjmuję iPada. Poza tym, wszystkim polecam przed zakupem 

obejrzenie go, jak już będzie w sklepach i przymierzenie się, żebyście potem nie 

narzekali, że jest inny, niż się tego spodziewaliście. Dla mnie jest super.

Tydzień z iPhone’em 6 Plus



P.S.
Tradycyjnie już, podczas odbierania nowego iPhone’a zdecydowałem się 

dokupić oryginalną obudowę – iPhone 6 Plus Leather Case. Tak jak w ze-

szłym roku zdecydowałem się na czerwoną, PRODUCT(Red), wersję skó-

rzaną. Skóra pierwsza klasa. Świetnej jakości. Obudowa bardzo dobrze jest 

dopasowana do iPhone’a. Nowością jest brak ramki od dołu przy złączach. 

Trochę się tym martwię, bo telefon jak upada, to często właśnie dolną kra-

wędzią. Obawiam się, że może to być newralgiczny punkt – obym się mylił.

Obudowa od środka, podobnie jak model zeszłoroczny, ma wyściółkę za-

mszową, a wszystkie wycięcia i otwory dobrze obrobione i zabezpieczo-

ne. Niestety minusem jest to, że telefon już nie leży tak dobrze w ręce jak 

bez obudowy, a zakrzywione krawędzie ekranu są zasłonięte, przez co 

trudniej korzysta się gestu przesuwania palcem po ekranie.

W każdym razie wszystko wskazuje na to, że jakość nowej obudowy jest 

porównywalna z jakością tej z zeszłego roku, tak że możecie być spokojni, 

że długo Wam posłuży. Dla mnie obowiązkowy zakup.
@dominiklada
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Muszę zmartwić 
wszystkich 
hejterów 
i niedowiarków 
- iPhone 6 Plus 
wchodzi do 
spodni i co więcej, 
nie wygina się 
w nich. Serio.

http://www.twitter.com/dominiklada


APPLE WATCH CZEGO MOŻEMY SIĘ SPODZIEWAĆ

Apple pokazało zegarek, ja zaś ciągle nie bardzo wiem po co, ale się domyślam.

NORBERT CAŁA

   /   SPRZĘT   /   81Apple Watch – czego możemy się spodziewać
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No cóż, przegrałem zakład z Wojtkiem – Apple jednak pokazało zegarek. Na szczęście w tym 

przypadku Apple zrobiło to bardzo sprytnie, o czym za chwilę. Najbardziej w zegarku obawia-

łem się pracy na baterii, o tym aspekcie na konferencji konsekwentnie milczano z jednym ma-

łym wyjątkiem, kiedy to wspomniano, że będzie to jeden dzień. Na poprawki związane z pracą 

na baterii mają jeszcze trochę czasu, Apple Watch pojawi się przecież dopiero „Early 2015”, czyli, 

znając Apple, 20 marca 2015 lub jak mówią niektóre plotki, 14 marca. Na pewno fajnie rozwiązano 

ładowanie baterii, poprzez magnetyczne złącze u dołu zegarka, to nawet pewna furtka do pa-

sków z wbudowanym power bankiem.

Poza baterią, kolejną piętą achillesową zegarka może być wodoodporność. Oficjalne materiały 

mówią o odporności na deszcz oraz mycie rąk. To zdecydowanie za mało jak na zegarek i chyba 

nawet w Apple to wiedzą. Dlatego nie gdybajmy – poczekamy, jak będą konkretne informacje.

Jednak najważniejszy jest wygląd i tu zabieg Apple jest 

naprawdę genialny. Zegarek pojawi się w dwóch rozmia-

rach koperty – 38 mm oraz 42 mm. Warto zauważyć, jak 

profesjonalnie do tematu zegarka podchodzi tu Apple. 

Nie ma rozmiarów wyświetlacza, tylko rozmiary koper-

ty, zupełnie jak w zwykłych zegarkach. Do tego koper-

ta wykonana ze stali lub 18-karatowego złota i szafiro-

we szkło przykrywające ekran, znów jak w klasycznych 

konstrukcjach. Dbałość o wzornictwo zegarkowe wi-

Apple Watch – czego możemy się spodziewać

Złoty droższy będzie więc 
produktem prestiżowym, 
a na tańszy odpowiednik 
będzie stać zwykłego 
śmiertelnika. Genialne.
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dać też w koronce, służącej do sterowania zegarkiem lub 

w umiejscowieniu czujników na dole zegarka, który wy-

gląda jak dekielek w tradycyjnym czasomierzu. Oprócz 

różnych wersji koperty możemy do zegarka dodać i po-

tem łatwo wymienić różne paski. Już mnogość wersji za-

prezentowanych przez Apple robi wrażenie, kilka wersji 

bransolet, w tym magnetyczne, paski silikonowe i skó-

rzane w różnych kolorach. Każdy znajdzie coś dla siebie. 

Oprócz tego jestem pewien, że będzie ich całe mnóstwo 

od zewnętrznych producentów i projektantów mody, co 

spodoba się kobietom.

Te zabiegi ewidentnie pozycjonują go jako bardziej kla-

syczny zegarek niż cała reszta smart zegarków. Widać, że 

Apple bardzo by chciało, aby zastąpił on na rękach tra-

dycyjne zegarki. Apple Watch będzie kosztował od 349$ 
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w górę, wersja ze złota pewnie znacznie więcej. Są nawet 

plotki, które mówią o 5000$, czyli około 16 000 zł. To byłoby 

dość dużo i zdecydowanie zawężałoby grupę odbiorców. 

W końcu to spora sumka i jeśli by taka była, to byłby to naj-

droższy „półkowy” produkt w ofercie Apple. Taka cena au-

tomatycznie nasuwa porównania ceny złotego zegarka 

Apple do cen innych złotych zegarków uznanych marek. 

To oczywiście zupełnie nie na miejscu, bo w tych zegar-

kach płaci się właśnie za napis Rolex, IWC lub Patek oraz 

za poziom komplikacji mechanizmu, limitację itp., a mate-

riał jest tylko jakimś dodatkiem. Stalowe zegarki potrafią 

kosztować zdecydowanie więcej niż złote i bez problemu 

znajdują nabywców. Niestety przy całym szacunku dla marki Apple, w świecie zegarkowym 

nie jest ona znana i raczej nigdy nie będzie. Dlatego zdecydowanie bardziej przemawia do 

mnie cena w okolicach 1200$, jaka również wielokrotnie się przewijała w różnych plotkach.

Policzmy sobie: najtańszy Apple Watch to 350$, do tego musimy dodać koszt materiału czyli 

18-karatowego złota. Firmy produkujące zegarki raczej nie podają, ile gramów złota jest w ich ze-

garku, jednak koperta podobna wielkością do tej w Apple Watch nie powinna ważyć więcej niż 

15 g, co przy dzisiejszej cenie złota daje około 500$. Czyli zawartość zegarka plus szlachetny ma-

teriał to około 850$. Cena 1200$ wydaje się więc tu zupełnie na miejscu. W tej cenie złoty Apple 

Watch na pewno znalazłby wielu nabywców. Wcale bym się nie zdziwił, gdybyśmy mogli wersję 

złotą nabyć w salonach jubilerskich, w końcu będzie dostarczana w pudełku przypominającym 

pudełka od drogich zegarków.

Wysoka cena plus ewentualna sprzedaż w salonach jubi-

lerskich może łatwo z niego uczynić produkt prestiżowy. 

Spójrzcie na wiele gwiazd i gwiazdeczek, często w ręku 

mają złotego iPhone’a, teraz do tego dojdzie złoty zega-

rek. Złoty droższy będzie więc produktem prestiżowym, 

a na tańszy odpowiednik będzie stać zwykłego śmiertel-

nika. Genialne.

Tak więc o wygląd się nie martwię, ale do części „smart” 

mam lub miałem pewne uwagi. Po pierwsze sterowanie 

koronką oraz dotykiem chyba wcale nie jest wygodne, 

Trzeba jednak 
pamiętać, że to, 
co zobaczyliśmy 
na prezentacji, to 
bardzo wczesna 
wersja interfejsu.

Apple Watch – czego możemy się spodziewać

Ciekawy wygląd, prestiżowy 
charakter, integracja z iOS 
i cała rzesza oddanych 
klientów Apple – Watch z dużą 
dozą prawdopodobieństwa 
będzie sukcesem.
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a przynajmniej na niewygodne wyglądało na filmach. Wybór aplikacji z ekranu głównego bę-

dzie nastręczał pewnie trudności, zaś niektóre elementy systemu jak oglądanie zdjęć na małym 

ekranie to już zupełnie niepotrzebne wodotryski. Trzeba jednak pamiętać, że to, co zobaczyli-

śmy na prezentacji, to bardzo wczesna wersja interfejsu. Apple Watch wjedzie na rynek za oko-

ło pół roku, a do tego czasu sporo w wyglądzie interfejsu na pewno się zmieni. Największy po-

tencjał widzę w deweloperach. Dostają oni Watch Kit i będą mogli tworzyć własne aplikacje. To 

właśnie dzięki zewnętrznym aplikacjom tak fajny jest zegarek Pebble. Jest fajny, bo każdy może 

mieć inny i zainstalować w nim coś innego. Jestem pewien, że pojawią się aplikacje do stero-

wania sprzętami domowymi wpiętymi do sieci, czyli całą automatyką typu termostaty, żarów-

ki, telewizory itp., która będzie zgodna z HomeKit. 

To może być bardzo wygodne, bo zegarek mamy na 

ręku cały czas, a telefon leży gdzieś na szafce. Dzię-

ki czujnikom ruchu oraz tętna będziemy mogli go 

zamienić w urządzenie treningowe z dowolną apli-

kacją, jaka się nam spodoba. Zaś wbudowane Siri po-

zwoli na kontrolowanie go bez użycia rąk, będzie 

mógł wyświetlać nawigację lub uruchamiać samo-

chód. Wszystko zależy od wyobraźni deweloperów. 

To oni będą stanowili o sile tego produktu, tak jak 

dziś stanowią o sile systemu iOS.

Ciekawy wygląd, prestiżowy 

charakter, integracja z iOS i cała 

rzesza oddanych klientów Ap-

ple – Watch z dużą dozą praw-

dopodobieństwa będzie suk-

cesem. Choć prawdopodobnie 

nie będą po niego stały kolej-

ki jak po iPhone, prawdopodob-

nie pierwsza wersja nie będzie 

idealna. Warto jednak pamiętać, 

że w przypadku iPoda dopiero 

jego czwarta generacja okazała 

się zdecydowanym sukcesem.

Apple Watch – czego możemy się spodziewać

@norbertcala 

http://www.twitter.com/norbertcala


YAMAHA HPH-M82
Z ratunkiem przed wojną domową na front trafił model HPH-M82 produkowany przez 

armię zwaną Yamaha. Cenowo zeszliśmy na ziemię, a może nawet spadliśmy z nieba bez 

spadochronu. HPH-M82 to nowy model z serii przenośnej Yamahy, który skierowany jest 

do bardzo szerokiej grupy odbiorców, a − co za tym idzie − cena jest przystępna.

JAROSŁAW CAŁA
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W ciągu ostatniego roku, dzięki współpracy z iMa-

gazine, moja głowa i moje uszy czuły się jak dyrek-

tor dużej korporacji podróżujący po całym świe-

cie tylko najlepszymi liniami lotniczymi. Oficjalnie 

trzeba napisać, że zostałem rozpieszczony jak euro-

poseł. Szczególną uwagę skierowałbym na sprzęt, 

który jest najbliższy memu sercu, czyli na słuchaw-

ki. Często słyszałem opinie, że wybór, jaki proponu-

jemy naszym Czytelnikom, jest podobny do tego, 

jaki słyszy klient w salonie Ferrari. „Polecam Panu 

model 458 Italia, chyba że lubi Pan wiatr we wło-

sach, wtedy lepszym wyborem będzie model Ca-

lifornia”. Faktycznie był taki okres, że na mojej gło-

wie gościły tylko takie słuchawki, za które trzeba 

płacić w ukryciu przed swoją drugą połową. Tym 

bardziej ucieszyłem się z modelu, jaki tym razem 

trafił na moją rozpieszczoną głowę. Kubeł zimnej 

wody by się przydał! Nie mówię tu o mojej głowie, 

ale raczej o moim zacnym planowaniu budżetu ro-

dzinnego. Z ratunkiem przed wojną domową na 

front trafił model HPH-M82 produkowany przez ar-

mię zwaną Yamaha. Cenowo zeszliśmy na ziemię, 

a może nawet spadliśmy z nieba bez spadochronu. 

HPH-M82 to nowy model z serii przenośnej Yama-

hy, który skierowany jest do bardzo szerokiej grupy 

odbiorców, a − co za tym idzie − cena jest przystęp-

na. 399 zł. Za taką kwotę możemy nabyć słuchawki, 

które mają zadowolić każdego. Oczywiście, nadal 

jest to czterysta złotych i wiem, że nie jest to mała 

kwota, wiem również, że za tyle samo można nabyć 

ładne, używane felgi do Golfa III. Jednak jeśli chce-

my, żeby słuchawki zagrały na akceptowalnym po-

ziomie, który bardziej poprawi Wam humor, niż go 

pogorszy, to taka kwota jest uczciwa.
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Co Yamaha proponuje nam za te cztery stówy? Przede wszystkim ciekawy i nieszablonowy pro-

jekt, który przykuwa uwagę, intryguje i sprawia, że mimowolnie nasze oko zatrzyma się na M82. 

Ten model potwierdza to, co napisałem dosyć dawno o innych słuchawkach tego producen-

ta. Yamaha się mocno zmieniła, a raczej nadal zmienia, czuć spory powiew świeżości i młodości. 

Model HPH-M82 idealnie pokazuje, że Yamaha nie chce być kojarzona tylko ze starszym, ułożo-

nym jegomościem, który w zaciszu swojego dostojnego lokum przesłuchuje ulubioną muzykę 

klasyczną. Nowoczesny i agresywny styl w połączeniu z możliwością wyboru pośród szerokiej 

gamy szalonych kolorów mówi jednoznacznie „LANS”. Takim zagraniem Yamaha kupuje sobie 

serca młodych ludzi, a przecież wiadomo, że to duża grupa potencjalnych klientów. Najważniej-

szą częścią projektu na pewno były nauszniki i sposób, w jaki łączą się one z pałąkiem. Nauszni-

ki są w nietypowym kształcie, który przypomina diament #bogatość. Jednak to ta część, która 

łączy je z pałąkiem, jest najważniejsza. W tym miejscu Yamaha postarała się najbardziej. Moim 

zdaniem jest to świetne nawiązanie do motocykli produkowanych przez tę firmę. Pięknie wy-

gięte kształty wyglądają tak, jakby dopracowywane były w tunelu aerodynamicznym. Ten ele-

ment jest jak orgazm na koniec udanego seksu, po prostu nie wyobrażam sobie, że mogło-
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by go zabraknąć. Trzeba przyznać, że dizajn tego modelu 

może najbardziej wpłynąć na dobrą sprzedaż, marketingo-

wo piękna zagrywka. Trudno sobie wyobrazić, żeby komuś 

nie spodobały się słuchawki HPH-M82, po prostu wystar-

czy dobrać odpowiednie dla siebie zestawienie kolorów, 

a tych jest tyle, że nawet wymagająca studentka ASP po-

winna dać sobie z tym radę. Można szukać uszczypliwości 

w stronę Yamahy pod względem materiałów, które nie są 

zbyt górnolotne. Plastik i materiały użyte na nausznikach 

mogą zużywać się i tracić na swoim pięknie dosyć szyb-

ko. Być może w tym miejscu trzeba cofnąć się do początku 

tekstu i przypomnieć sobie o tym, jak to w ostatnim cza-

sie rozpieszczony byłem przez słuchawki za kwoty często 

czterokrotnie wyższe. Mimo wszystko uważam, że Yamaha 

mogła pokusić się o jakiś skromny pokrowiec na HPH-M82.

Przejdźmy teraz do wygody i funkcjonalności, bo przy-

znam się, że tego punktu mocno się obawiałem. HPH-M82 

nie są dużą konstrukcją, która raczej bardziej sprawdzi się 

na mieście niż przy długim przesłuchiwaniu płyt w domowym zaciszu. Jak się okazuje, Yamaha 

tak skroiła te „diamentowe” nauszniki, że ku mojemu zdziwieniu moja rozpieszczona głowa nie 

poczuła się jak wywieziona na daleki wschód. Jasne, nie jest to pięciogwiazdkowy hotel z je-

dwabnym prześcieradłem i darmowym spa, ale czułem się komfortowo jak w trzech gwiazd-

kach z wygodnym materacem i przemiłą obsługą. Na uwagę w tym hotelu zasługuje świetny, 

bardzo praktyczny i dobrze wykonany pilot z mikrofonem. Pilot współpracuje z iSprzętem, dla-

tego nasz hotel na drzwiach wejściowych może nakleić 

nadgryzione jabłko.

Nie rozumiem tylko zastosowania przewodu słuchaw-

kowego do obydwu nauszników, po co to komu? Sam 

przewód bardzo OK, solidny, nieplączący się materiał, 

po którym widać, że przeżyje niejedno, ale naprawdę 

chciałbym go mieć tylko po jednej stronie słuchawek.

Dobra, jeśli komuś udało się dotrwać do tego miejsca, to 

teraz dowie się, jak dużo zimnej wody z tego kubła wyla-

Jasne, nie jest to pięciogwiazd-
kowy hotel z jedwabnym prze-
ścieradłem i darmowym spa, ale 
czułem się komfortowo jak 
w trzech gwiazdkach z wygodnym 
materacem i przemiłą obsługą.

Model HPH-M82 
idealnie pokazuje, że 
Yamaha nie chcę być 
kojarzona tylko ze 
starszym, ułożonym 
jegomościem, który 
w zaciszu swojego 
dostojnego lokum 
przesłuchuje ulubioną 
muzykę klasyczną.

Yamaha HPH-M82



   /   SPRZĘT   /   91

ła na mnie Yamaha. Najlepiej nazwać zaistniałą sytuację rykoszetem, mój ubytek na zdrowiu jest 

bardzo niewielki. Yamaha bardzo mnie zaskoczyła i wcale nie mówię tu o jakości dźwięku, a ra-

czej o tym, jak grają te słuchawki. Model HPH-M82 można porównać do ciekawego przypadku 

Benjamina Buttona, a dokładniej do momentu, kiedy ciałem był młody, a duchem doświadczo-

ny. Zewnętrznie Yamaha jest modnym ziomkiem z osiedla, a wewnętrznie stonowanym profeso-

rem z uczelni. Dźwięk, jaki wydobywają z siebie HPH-M82, to bardzo wyważone częstotliwości, 

które w małym stopniu odchylają się od siebie. Sporo w tym wszystkim środkowych partii, które 

brylują i są największym plusem. Słuchawki dają sporo ciepła, które bardzo lubię, a przy tym nie 

są mocno stłumione przez mocny bas, co często zdarza się producentom. Trochę szkoda, że cza-

sami trudno wycisnąć z nich odpowiednią górę, i to właśnie jest zdecydowanie najsłabszą stroną 

tego modelu. Dźwiękowo ten produkt nie do końca pasuje mi do młodzieży i do muzyki, nazwij-

my to, rozrywkowej. Charakterystyka stylów, w jakich gra model HPH-M82, to bardziej spokojne, 

relaksacyjne, jazzowe, soulowe rzeczy, świetnie sprawdzą się również w klasyce. Dużym plusem, 

który mocno niweluje te niedociągnięcia na górze i dole, jest świetna stereofonia. Jestem pew-

ny, że dużo ludzi doceni taki produkt, bo to bardzo dobry poziom przy tej cenie, martwię się tyl-

ko, czy swoim wyglądem trafią do odpowiedniej grupy odbiorców. Być może stanie się też tak, 

że Yamaha rozbije bank i upiecze dwie pieczenie na jednym ogniu. Z modelem HPH-M82 mają 

takie możliwości.

Yamaha HPH-M82

Yamaha HPH-M82    
Ocena:

Design: 5/6

Jakość wykonania: 4/6

Wydajność: 4/6       
        
Dane techniczne:

Przetworniki: Dynamiczne 40 mm, 
słuchawki zamknięte

Impedancja: 46 Ohm

Moc wejściowa: 300 mW

Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz

Skuteczność: 105 dB

Długość przewodu: 120 cm

Złącze przewodu: Jack 3,5 mm

Waga: 150 g

@calamuzyka 

http://www.twitter.com/calamuzyka


BAYAN AUDIO  
SOUNDBOOK X3

Na pierwszy rzut oka wiadomo, na czym najbardziej zależy brytyjskiej firmie. Prostota, 

elegancja i jakość − trzy rzeczy, które jeśli wykonane są dobrze, to muszą znaleźć nabywców.

JAROSŁAW CAŁA
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Jak to możliwe, że Norbertowi udało się mnie zaskoczyć dwa razy w ciągu sześciu sekund? 

Wszystko za sprawą brytyjskiej firmy Bayan Audio. Słyszeliście o niej? Nie? No właśnie, ja też nie 

słyszałem, i to było zaskoczenie numer jeden. Chwilę później Norbi wręczył mi niewielkie pu-

dełko z ich produktem, a ja to pudełko zlekceważyłem. Kara była bolesna, a najbardziej odczu-

ła to moja prawa stopa. Otóż niewielkie pudełko, o rozmiarach albumu na zdjęcia komunijne, 

które Wasze matki trzymają w zakamarkach meblościanek, zaskoczyło mnie i moją stopę swo-

ją nieadekwatną do rozmiarów wagą. Oczywiście sporą rolę w całym zamieszaniu odegrała wy-

borna gra aktorska Norberta, który podawał mi do ręki głośnik w taki sposób, jakby podawał mi 

iPoda nano 6G. Trzeba przyznać, że waga zrobiła na mnie wrażenie, bo jak wiadomo nie od dzi-

siaj, ciężki głośnik to dobry głośnik.

Śmiało można powiedzieć, że na rynku audio firma Bayan 

Audio jest jak pierwszoklasista w nowej szkole, który tra-

fił do drugiej klasy i musi sobie z tym jakoś poradzić. Pro-

ducent, pochodzący z Wielkiej Brytanii, swój pierwszy 

produkt pokazał światu w 2011 roku i od razu zaczął zgar-

niać bardzo pochlebne opinie. Bayan Audio specjalizu-

je się w tworzeniu wysokiej jakości sprzętów audio dla 

urządzeń mobilnych. Dużą uwagę przykuwa do materia-

łów, z których powstają wszystkie sprzęty, dlatego przy 

produkcji wykorzystywane jest drewno i tworzywa z re-

cyclingu. Takie zachowanie redakcja iMagazine chwali.

Śmiało można powiedzieć, że 
na rynku audio firma Bayan 
Audio jest jak pierwszoklasista 
w nowej szkole, który trafił do 
drugiej klasy i musi sobie z tym 
jakoś poradzić.

Bayan Audio Soundbook X3
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Do mnie w jakiś magiczny sposób udało się donieść Norbertowi model Soundbook X3. Na 

pierwszy rzut oka wiadomo, na czym najbardziej zależy brytyjskiej firmie. Prostota, elegancja 

i jakość − trzy rzeczy, które jeśli wykonane są dobrze, to muszą znaleźć nabywców. Głośnik po 

wyciągnięciu z opakowania szybko zdradza kulisy powstania swojej nazwy. Muzyczna książ-

ka wzięła się od sposobu, w jaki użytkujemy ten głośnik. Solidny kawał aluminium ubrany jest 

w nylon balistyczny, który spełnia przynajmniej trzy funkcje. Po pierwsze chroni urządzenie, 

po drugie wierzchnia, otwierana część nylonu służy jako podstawka, a po trzecie ta sama część 

włącza i wyłącza głośnik w zależności od tego, czy ją otwieramy, czy zamykamy. Sprytne, prak-

tyczne i ładnie wykonane, brzmi jak opis idealnej żony, prawda? Soundbook X3 swoimi wymia-

rami przypomina iBiblię, czyli książkę „Steve Jobs” autorstwa Waltera Isaacsona. Nie udało mi 

się znaleźć danych dotyczących wagi tej książki i niestety nie pracuję w warzywniaku, ale wyda-

je mi się, że waży około 3,5 tony. Serio, jest ciężki!

Przy każdym kontakcie czuć, że Soundbook X3 jest wykonany z niezwykłą dbałością 

o szczegóły, za każdym centymetrem tego głośnika stoi wysoka jakość. Jego front po 

otwarciu kryje aluminiową siatkę, za którą widzimy czytelny wyświetlacz. Wyświetlacz po-

kazuje wyłącznie niezbędne informacje, które po chwili znikają, dokładnie tak, jakbym so-

bie tego życzył. Góra urządzenia to również prostota w dobrym guście. Minimum przy-

cisków i diody do kontroli potencjometru głośności. Tył skrywa dwie rzeczy, które coraz 

częściej pomijane są przez producentów. Pierwsza z nich to wyjście słuchawkowe, a dru-

ga to wejście USB. Niby takie proste, ale za to jak często właśnie tych dwóch rzeczy brakuje 

w konstrukcjach tego typu.

Bayan Audio Soundbook X3
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Oprócz wcześniej wspomnianych złączy mamy jeszcze przydatny AUX i miejsce na podłączenie 

zasilacza. Zasilacz naładuje naszą baterię, która powinna wystarczyć nawet na 10 godzin nie za 

głośnego grania Soundbook X3.

Teraz czas na gorzkie słowa i mam nadzieję, że prezes Bayan Audio potrafi korzystać z transla-

tora, a moje słowa wydrukuje sobie i powiesi nad swoim biurkiem. Jak to możliwe, że w dzisiej-

szych czasach taki głośnik jak Soundbook X3 nie posiada swojej aplikacji dla iUrządzeń! Sorry, 

na Androida nie sprawdzałem, bo po co!

Jak to możliwe? Fajnie, że w ogóle Bayan zdecydował się 

na Bluetooth w urządzeniu przenośnym, brawo! Co wię-

cej, Soundbook X3 posiada również NFC, ale raczej ni-

gdzie nim nie zapłacę #iPhone6. Jak zwykle na koniec 

zostawiłem sobie tak mało ważną rzecz jak dźwięk, któ-

ry ten głośnik z siebie wydaje. Przepraszam, że tak za-

wsze na koniec, ale ja po prostu chcę, żebyście czytali 

wszystko, co mam do przekazania. Soundbook X3 musi 

grać dobrze. Tak młoda na rynku firma jak Bayan Audio 

nie mogłaby sobie pozwolić na to, żeby sprzęt za 1299 zł 

grał źle. Druga sprawa, że przecież waży blisko 3,5 tony, 

Nie udało mi się znaleźć 
danych dotyczących wagi tej 
książki i niestety nie pracuję 
w warzywniaku, ale wydaje 
mi się, że waży około 3,5 tony. 
Serio, jest ciężki!

Bayan Audio Soundbook X3
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więc to musi zobowiązywać. W rzeczywistości jest tak, 

że gra dobrze. Dosłownie. Nie wyrywa z butów, nie gra 

spektakularnie, gra po prostu dobrze. Wszystkie dźwię-

ki są niezwykle poprawne i krystaliczne. Świetnie od-

zwierciedla prawdziwe nagranie, sztucznie nie podbija-

jąc żadnych dźwięków. Na szczególną uwagę zasługuje 

czysta i wyraźna góra dźwięku. Największym zasko-

czeniem była dynamika, która jak na tak mały głośnik 

jest wyraźnie słyszalna. Gorzej natomiast jest z dolny-

mi partiami, co oczywiście można tłumaczyć małą kon-

strukcją. Soundbook X3 ma jeszcze ten jeden szczegół, 

który mają dobre głośniki. Nawet gdy potencjometr 

rozkręcony jest na maksimum, to jakość dźwięku trzy-

ma swój dobry poziom.

Bayan Audio Soundbook X3 jest solidną pozycją na rynku mobilnych głośników, dużo uznania 

mam szczególnie do sposobu, jak ten głośnik został wykonany. Zobaczymy, jak ta młoda firma 

poradzi sobie na naszym rynku, miejmy nadzieję, że damy jej szansę na poprawianie wszystkich 

błędów i dążenie do doskonałości, a widać, że kierunek został obrany prawidłowo.

Bayan Audio        
Soundbook X3 
Design: 4,5/6

Jakość wykonania: 5/6

Wydajność: 4/5

         
Dane techniczne:

Wzmacniacz: 15 W stereo

Przetworniki: 2 × neodymowe 1", 1 × membrana 
bierna 2"

Pasmo przenoszenia: 40 Hz do 20 kHz

Bluetooth: Profil A2DP z aptX, NFC

Czas pracy na baterii: około 10 godzin

Wymiary: 160 × 88 × 38 mm (szer. × wys. × głęb.) 

Cena: 1299PLN

Bayan Audio Soundbook X3

@calamuzyka 

http://www.twitter.com/calamuzyka


MOSHI XYNC

Z uwagi na to, że często pracuję mobilnie, noszę ze sobą niemal zawsze zewnętrzną 

baterię, która może doładować moje urządzenia. Nie zawsze jednak pamiętam, by zabrać 

ze sobą też przewód do ładowania. Moshi Xync jest produktem dla osób dokładnie 

takich jak ja – nie sposób zapomnieć go zabrać.

PAWEŁ HAĆ
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Moshi Xync jest bardzo prostym, a jednocześnie niepozornym akcesorium. Wygląda jak 

brelok, z klamrą do zaczepienia kluczy. Obudowa wykonana jest z chropowatego, białe-

go plastiku (wersja z micro USB jest czarna), natomiast ramka oraz cały szkielet urządzenia 

są metalowe. Dodatkowo na środku widoczny jest duży „przycisk”, który służy do wysu-

wania złącza USB. Obudowa otoczona jest też przewodem Lightning, ukrytym w ramce. 

Konstrukcja jest bardzo zwarta, nie ma mowy o jakimkolwiek trzeszczeniu. Na dodatek 

Xync jest po prostu piękny – matowa, metalowa rama doskonale pasuje do białej obudo-

wy i suwaka, którego krawędzie zostały oszlifowane na 

błysk. To, że wewnątrz znajduje się przewód Lightning, 

nie jest absolutnie jedynym powodem, dla którego war-

to nabyć Xync.

Tak jak wspominałem, po odczepieniu końcówki kabla 

i wysunięciu złącza USB możemy synchronizować urzą-

dzenie z iOS z komputerem bądź też ładować je z power 

banku. Kabel jest krótki, ale w przeciwieństwie do roz-

wiązań pokroju Kii nie łączy urządzenia z komputerem 

To, że wewnątrz znajduje 
się przewód Lightning, nie 
jest absolutnie jedynym 
powodem, dla którego 
warto nabyć Xync.

Moshi Xync
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na sztywno, daje więc pewną swobodę. Obudowa 

Xync jest na tyle cienka, że po podłączeniu do MacBooka 

Pro z ekranem Retina, którego porty są stosunkowo 

blisko blatu, akcesorium nie ociera o biurko. Oczywi-

ście nie pojawiają się żadne problemy z działaniem 

– kabel jest certyfikowany przez Apple. Jedna z czę-

ści obudowy jest zdejmowana – wewnątrz kryje się 

uchwyt na kluczyk do wyjmowania karty SIM z urzą-

dzeń Apple, a także dwa miejsca na kartę mini oraz 

micro SIM. Osoby, które korzystają z dwóch lub wię-

cej kart (bo na przykład często podróżują) będą więc 

zadowolone. Mam jednak jedno zastrzeżenie do obu-

dowy – po kilkunastu zdjęciach i założeniach jeden 

z zatrzasków przestał się zamykać, przez co w obudo-

wie powstała niewielka szpara. Nie jest to coś, co rzu-

ca się w oczy, ale najzwyczajniej w świecie nie powin-

no mieć to miejsca.

Xync stał się moim codziennym towarzyszem. Brelok 

jest co prawda sporych rozmiarów, jednak dzięki nie-

mu kabel Lightning mam zawsze przy sobie. A ten 

przydaje się nadzwyczaj często. Ponadto wygląda do-

skonale, a uchwyt na klucze jest pojemny i pozwala 

podpiąć je bardzo szybko.

Moshi Xync                   
Design: 5,5/6

Jakość wykonania: 5/6

Oprogramowanie: n/d

Wydajność: 5/6

Cena: 135PLN

Moshi Xync

@pawelhac 

http://www.twitter.com/pawelhac
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SYSTEM NEST

Jak ja bardzo chciałem mieć NEST Thermostat (programator do pieców), wiem tylko ja i… pewnie 

całe mnóstwo osób na Twitterze, którym się żaliłem, że nie działa on z moim piecem.

NORBERT CAŁA



Ogólnie NEST nie działa, a raczej nie działał z więk-

szością pieców spotykanych w Europie, których ste-

rowanie w ogromnej większości jest proste jak buł-

ka z masłem – dwa kabelki, zwarte grzeje, niezwarte 

nie grzeje. Za resztę odpowiada elektronika w termo-

stacie zwierająca kabelki. NEST był stworzony dla bar-

dziej skomplikowanych pieców spotykanych w USA. 

Dwa zdania wyjaśnienia, dlaczego chciałem mieć 

NEST − po pierwsze jest naprawdę śliczny, po drugie 

stworzył go Tony Fadell, czyli ojciec iPoda.

Jako że nie mogłem mieć NEST-a, to zastosowałem 

konkurencyjny produkt NetAtmo, ale to był tylko pół-

środek, bo w porównaniu z NEST-em jest po prostu 

średnio ładny. Na szczęście NEST-a wykupił Google 

(nie sądziłem, że to kiedyś powiem) i pojawiła się wer-
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sja europejska sprzedawana w Wielkiej Brytanii oraz ostatnio również w Belgii, 

Francji, Holandii oraz Irlandii. Tu uwaga, to zupełnie inny sprzęt niż ten sprze-

dawany w USA. Łączy ich tylko taki sam wygląd elementu sterującego. Wersja 

amerykańska to jedynie „kółeczko”, a europejska to jeszcze specjalna jednostka 

sterująca.

Sam sterownik, który wieszamy na ścianie lub w specjalnym docku, jest po pro-

stu obłędnie piękny. Jest to kółeczko zadziwiająco dużej wielkości, wykonane 

ze stali z kolorowym wyświetlaczem w środku. Sterowanie odbywa się przez 

obracanie kółeczkiem oraz zatwierdzanie wyboru wciśnięciem. Nad samym 

kółkiem mógłbym się rozpisać na następne kilka stron. Powiem tylko, że opór 

obracania to czysta poezja, przypominająca w swojej precyzji potencjometry 

mocy w najdroższych wzmacniaczach audiofilskich. W sterowniku jest wbudo-

wana bateria, która pozwala na to, aby pracował bez żadnego podłączenia ka-

blowego, ale zalecane jest podpięcie na stałe pod 12 V. Co ciekawe, wyświetlacz 

w środku kółeczka nie świeci się ciągle, a jedynie uaktywnia, jeśli podejdziemy 

do niego lub jeśli go wciśniemy – to opcja wyboru w menu. Sterownik zaś łączy 

się z bazą za pomocą fal radiowych.

Wiem, że jesteście ciekawi, jak to podłączyć to Waszego pieca. Postaram się 

w kilku zdaniach opisać proces instalacji u mnie w domu, a wydaje się, że jest 

to najpowszechniejszy przypadek. Zazwyczaj w domu mamy sterownik do pie-

ca zamontowany gdzieś w salonie lub w przedpokoju. Musimy go zdjąć, powin-

niśmy zauważyć tam dwa kabelki. Zdejmijmy oryginalny sterownik i zostawmy 
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na razie luźne kabelki. Możecie też zrobić sobie test i je zewrzeć, spokojnie – nic nie wybuchnie, 

a jedynie piec na chwilę włączy grzanie. Teraz musimy odszukać przy naszym piecu te same ka-

belki idące do starego sterownika. Nie powinno być to trudne. Bierzemy szczypce i przecinamy, 

chyba znów nic nie wybuchnie, ale warto wybrać kabelek czerw-… to znaczy wyłączyć na czas 

operacji nasz piec. Przecięte kabelki od strony pieca wpinamy do jednostki sterującej do zaci-

sków 2 oraz 3, zaś te wchodzące do ściany wpinamy w złącza T1, T2.

To właśnie tymi kabelkami popłynie prąd 12 V do zasilania sterownika. Teraz musimy jeszcze do 

zacisków N oraz L wpiąć kable z zasilaniem 230 V. Niestety odpowiedniego kabla wraz z wtycz-

ką nie ma w zestawie, więc musicie się postarać o własny.

Teraz wracamy do miejsca, gdzie mieliśmy wcześniej sterownik do pieca i wystające dwa ka-

ble wpinamy do jedynych dwóch miejsc w uchwycie sterownika. Następnie w uchwyt wpina-

my sterownik i podłączamy jednostkę centralną do prądu. To koniec instalacji, nawet jeśli nigdy 

nie rozkręciliście promu kosmicznego… dziecka to i tak nie powinno Wam to zająć więcej niż 

godzinę.

Na dzień dobry po starcie systemu zostaniecie poproszeni, aby przez interfejs kółeczka skonfi-

gurować wstępnie system. Musicie wybrać język (polskiego nie ma), Waszą sieć Wi-Fi i wpisać do 

niej hasło, rodzaj pieca (gazowy, węglowy), rodzaj kaloryferów, minimalną temperaturę w domu 

oraz lokalizację. Tu mały problem, nie ma Polski, ja wybrałem Holandię. Następnie mój NEST 

poprosił o wykonanie aktualizacji firmware, była godzina druga w nocy i na chwilę padł prąd 

w domu. Byłem w szoku, na szczęście jak prąd po chwili wrócił, aktualizacja ruszyła dalej. Od tej 

pory sterujecie piecem za pomocą NEST-a. Na ekranie w kółeczku będziecie mieli dużą cyfrę 

oznaczającą zadaną temperaturę oraz małą oznaczającą aktualną temperaturę w domu. Przekrę-

System NEST
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cenie w prawo zwiększy temperaturę, wyświetlacz zapali się na pomarańczowo i piec się włączy 

− jeśli daliście radę. Czujka temperatury jest w sterowniku, a nie w jednostce sterującej. Za po-

mocą kółeczka możecie dowolnie sterować piecem oraz układać harmonogramy, ale zdecydo-

wanie łatwiej podłączyć wszystko do apki z App Store. Samo podłączenie jest bajecznie proste, 

musimy jedyne wejść w menu i pobrać klucz sterownika, a potem go wpisać do apki.

Warto też przemyśleć zaopatrzenie się w drugi produkt – NEST Smoke + CO Alarm, czyli czujnik 

dymu i czadu, który można podłączyć do naszego iPhone’a i zintegrować z termostatem. Przy 

zamówieniu należy pamiętać jedynie, aby wybrać wersję na baterie, gdyż ta zasilana z gniazd-

ka jest tylko dla napięcia 120 V. Nest Smoke + CO Alarm jest wielkości właśnie zwykłego czujnika 

dymu i czadu, jakie możemy kupić w każdym markecie budowlanym. Wykonany jest z plastiku 

i od przodu pokryty metalową siatką i jest naprawdę bardzo ładny i porządny. Pośrodku mamy 

wielki przycisk, przydający się przy konfiguracji i konieczności kasowania alarmu. Dookoła przy-

cisku umieszczono diody, jak się świecą na zielono, to jest OK, jak na czerwono, to lepiej opuść 

dom. Konfiguracja jest bajecznie prosta, skanujemy QR code z obudowy czujnika, łączymy się 

z Wi-Fi, jaką tworzy czujnik i potem z naszą siecią. Proste i często stosowane rozwiązanie w gło-

śnikach AirPlay. Potem musimy go tylko przywiesić przy suficie, w tym celu w pudełku znajdzie-

my nawet odpowiednie śruby oraz poradnik, jakie miejsce jest najlepsze.

Po podłączeniu czujnika do aplikacji w iPhone dostaniemy informację o tym, czy wszystko OK 

z naszym domem. Tu będą zawiedzeni wszelkiej maści geekowie – w tym ja. Nie ma żadnych 

wykresów, aktualnego stężenia dymu lub czadu, są jedynie dwie ikony, są zielone − możesz pić 

piwo, są czerwone − uciekaj z domu. Aby ucieczka była szybsza, w momencie wykrycia zagro-

System NEST
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żenia z urządzenia wydobywa się nieznośny odgłos alarmu – inny dla dymu i inny dla czadu, 

oba maksymalnie nieprzyjemne i budzące trupa. Jednocześnie gdyby nas nie było w domu, na 

telefon dostaniemy powiadomienie push o tym, co się zdarzyło. NEST ma też własny kanał na 

IFTTT, więc możemy wtedy automatycznie wysłać tweeta „Pali mi się dom” i dać wzmiankę do 

lokalnej straży pożarnej, moja nie ma konta na Twitterze, ale może Wasza ma. Można też z auto-

matu wysłać SMS do sąsiada, to już powinno sprawniej zadziałać. Możemy też po prostu spiąć 

go z termostatem i zwyczajnie wyłączyć piec, kiedy czujnik wykryje dym.

Cały system uczy się naszego domu, analizuje, jak dużo czasu potrzebuje, aby podgrzać dom 

do wybranej temperatury i jak szybko się on potem chłodzi. Taka analiza może trwać nawet kil-

ka miesięcy. Potem możemy wnioski z analizy wykorzystać do automatycznej modyfikacji pla-

nu grzewczego i na końcu oszczędzić konkretne pieniądze. System także po pewnym czasie na-

uczy się, kiedy jesteśmy w domu, a kiedy nie i będzie potrafił samodzielnie wyłączyć piec, kiedy 

został tylko kot.

Niewątpliwie NEST to jeden z lepiej dopracowanych systemów prostej automatyki domowej. 

Nie mogę się doczekać ich kolejnych produktów, jestem pewien, że będą tak samo dopracowa-

ne jak te, które właśnie przetestowałem.

@norbertcala 

System NEST

http://www.twitter.com/norbertcala


LOGITECH K480
Na co dzień wykorzystuję do pracy trzy urządzenia – iPhone’a, iPada oraz MacBooka 

z podpiętym do niego monitorem. Nowa klawiatura Logitecha pozwala sterować każdym 

z nich, i to bez każdorazowego parowania.

PAWEŁ HAĆ
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Z klawiaturami Logitech mam do czynienia od 

bardzo dawna. Obecnie intensywnie korzystam 

przede wszystkim z Ultrathin Keyboard do iPa-

da Air, natomiast do obsługi Maca wykorzystu-

ję bezprzewodową klawiaturę Apple. K480 jest 

od nich pod każdym względem inna. Jej obudo-

wa jest bardzo gruba, przez co klawisze znajdują 

się wysoko. Mają też duży skok, lekko kołyszą się 

na boki, a przy tym są dość głośne. Na dodatek 

pomiędzy nimi znajduje się bardzo dużo miejsca. 

Klawiatura wykonana jest z plastiku, a jej błysz-

czący panel lekko trzeszczy, gdy się go przyci-

śnie (na co dzień tego jednak nie słychać, o ile 

naciskamy tylko klawisze). Wszystkie te cechy 

stanowią zaprzeczenie mojej wizji idealnej kla-

wiatury – płaskiej, z cichymi przyciskami o bar-

dzo krótkim skoku. Spróbowałem jednak korzy-

stać z niej nieco dłużej, co kompletnie odmieniło 

moje podejście. To jedna z najlepszych klawiatur, 

na jakich kiedykolwiek pisałem.

K480 jest bardzo niepozorna, póki nie spojrzy-

my na jej górną część. Wyposażona została bo-

wiem w niewielkie zagłębienie, do którego mo-

żemy włożyć niemal każde nowsze urządzenie 

mobilne (ograniczeniem jest właściwie jedy-

nie grubość). Klawiaturę wyposażono też w rząd 

przycisków funkcyjnych, przeznaczonych do wy-

woływania na urządzeniu konkretnych funkcji. 

Mamy więc przycisk wyszukiwania, sterowanie 

muzyką, głośnością, zrzut ekranu oraz zmianę 

języka wprowadzania tekstu. Oprócz tego znaj-

dują się tu oczywiście odpowiedniki przycisków 

Hold i Home. Wywołanie tych funkcji wymaga 

przytrzymania dodatkowego przycisku fn – nie 

przepadam za takim rozwiązaniem, ale w tym 
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wypadku jest ono uzasadnione. Układ klawiatury mu-

siał zostać dostosowany również do współpracy z Win-

dowsem oraz Androidem. I to właśnie tu zaczyna się 

robić ciekawie – klawiatura ma dwa tryby pracy, okre-

ślane podczas parowania. W zależności od tego, czy 

parujemy ją z OS X lub iOS, czy też z Windows lub An-

droidem, przytrzymujemy jeden z dwóch przycisków 

parowania. Określają one układ klawiatury, który będzie następnie odczytywa-

ny. Niektóre przyciski mają podwójne oznaczenie, które określają ich funkcję 

w zależności od układu. Tak jest na przykład z klawiszem po prawej stronie spa-

cji, który w układzie OS X służy za Command, natomiast w układzie Windows 

pełni funkcję Alt. Dla osób, które zerkają na klawiaturę, jest to wielkie ułatwie-

nie (dla mnie zresztą też, bo początkowo nie mogłem połapać się przy przełą-

czaniu się między układami).

K480 ma jeszcze jedną unikalną cechę. Za pomocą małego pokrętła na prawej 

krawędzi można wybierać, z którym urządzeniem aktualnie się łączy. Oznacza 

to, że mogę powiązać z nią przez Bluetooth nawet trzy różne urządzenia, a i tak 

przełączanie się pomiędzy nimi będzie błyskawiczne. Przeskok z MacBooka na iPa-

da trwa kilka sekund, w drugą stronę podobnie. Bardzo mnie to zaskoczyło – nie 

spodziewałem się, że zmiana będzie następowała tak szybko. Klawiatura szyb-

ko stała się więc moim głównym narzędziem pracy. Niezależnie od urządzenia, 

z którego korzystałem, wszelki tekst wprowadzałem właśnie z jej pomocą. To 

niesamowicie wygodne – dłuższe teksty piszę zazwyczaj na iPadzie, jednak sta-

cjonarna klawiatura oferuje wyższy komfort niż mobilna, której dotąd używa-

łem również w domu. Teraz wykorzystuję do nich K480, podobnie zresztą jak do 

obsługi Maca oraz smartfona. Wszędzie mam dokładnie ten sam układ przyci-

sków, co dodatkowo usprawnia pra-

cę. K480 pomaga mi też uporządko-

wać wszystkie urządzenia na biurku. 

Wstawiam do niej tablet i smartfo-

na, w razie potrzeby wybieram od-

powiedni sprzęt za pomocą pokrętła. 

Nie muszą odrywać rąk od klawiatu-

ry, by do kogoś zadzwonić, odpisać na 

wiadomość albo otworzyć PDF z da-

Logitech K480

Za pomocą małego pokrętła 
na prawej krawędzi można 
wybierać, z którym urządzeniem 
aktualnie się łączy.

To jedna z najlepszych 
klawiatur, na jakich 
kiedykolwiek pisałem.
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nymi. Dużo łatwiej utrzymać mi koncentrację, i to pomimo korzystania z kilku 

urządzeń.

Nie spodziewałem się, że K480 mi się spodoba. Jej wysokie, szeroko rozstrzelo-

ne przyciski od początku wzbudzały moje wątpliwości. Po kilku napisanych zda-

niach zrozumiałem jednak, że niepotrzebnie się jej obawiałem. Komfort pisania 

jest niesamowity, aczkolwiek dźwięki wydawane przez klawisze są dość głośne. 

K480 jest też niezwykle uniwersalna – współpracuje ze wszystkimi najpopular-

niejszymi obecnie systemami operacyjnymi, na dodatek pozwala wykorzystać 

ich unikalne funkcje. Do tego szybkość, z jaką przełącza się pomiędzy urządze-

niami, jest godna podziwu. Jest po prostu świetna. Jedna, by wszystkimi rządzić.

Logitech K480

Logitech K480           
Design: 5/6

Jakość wykonania: 4,5/6

Oprogramowanie: 5/6

Wydajność: 5/6

Cena: 219PLN

@pawelhac 

http://www.twitter.com/pawelhac


KINGSTON MOBILELITE 
WIRELESS G2

Ostatnio iPad niemal w każdym aspekcie zastępuje mi komputer – piszę na nim, 

przeglądam internet, czytam i korzystam z Twittera. Niektórzy całkowicie przesiedli się na 

tablet, jednak sam nie jestem na to gotów, choćby z powodu braku portu USB. MobileLite 

Wireless G2 od Kingstona uzupełnia ten brak.

PAWEŁ HAĆ
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Nowa wersja MobileLite Wireless, oznaczona dopiskiem G2, jest udaną aktualizacją po-

przedniego modelu czytnika Kingstona. Jego test znajdziecie w zeszłorocznym, grudnio-

wym wydaniu iMagazine. Nie miałem wtedy szczególnych zastrzeżeń co do urządzenia 

– oferowało kilka konkretnych funkcji i każda z nich działała prawidłowo. W G2 poprawio-

no czas pracy na baterii, zmieniono konstrukcję, a także dodano port Ethernet, co bardzo 

przydaje się w hotelach, gdzie internet dostępny jest tylko przewodowo. Wracając jednak 

do konstrukcji – obudowa jest obecnie w całości wykonana z plastiku, zmienił się też jej 

kształt. Jest dość płaska i obła, bardzo dobrze leży w dłoni. Gniazdo USB oraz SD umiesz-

czono na krótszym boku, więc podłączenie pendrive’a nie utrudni wsunięcia urządzenia 

do kieszeni torby. Na dłuższej krawędzi umieszczono natomiast trzy diody sygnalizujące 

stan pracy, przycisk włączania oraz resetowania, a także micro USB do ładowania wbu-

dowanego akumulatora. Po drugiej stronie znalazł się port Ethernet. Pomimo rezygnacji 

z aluminiowej części obudowy nowa konstrukcja bardzo mi się spodobała. Zaokrąglone 

kształty odpowiadają mi dużo bardziej niż ostre obudowy poprzednika, przypominające-

go jedynie roboczą wersję finalnego produktu.

Do korzystania z MobileLite Wireless na iOS wymagana jest darmowa aplikacja Kingstona, 

dostępna w App Store. W ubiegłym roku narzekałem na nią – była brzydka i mało intuicyj-

na. Od tamtego momentu doczekała się jednak aktualizacji, dzięki której otrzymała nowy 

interfejs, dostosowany wizualnie do iOS 7, a także dużo bardziej przejrzysty. Wszystkie dane 

z nośników, które podłączymy, są natychmiast widoczne w programie. Pendrive lub kar-

ta pamięci może być sformatowana w systemie plików FAT, FAT32, NTFS oraz exFAT. Ponad-

to z poziomu aplikacji możemy odtwarzać każdy plik, który zapisany został w formacie od-

czytywanym standardowo przez iOS. I tak, odtwarzanie filmów oraz muzyki jest płynne, nie 

trzeba zgrywać ich do pamięci iPada czy iPhone’a. Aplikacja pozwala też na szybkie urucho-

mienie pliku w zewnętrznym programie, który może go otworzyć. Jednocześnie z G2 może 

połączyć się nawet 10 urządzeń. To o tyle ważne, że teraz urządzenie może pełnić nie tyl-

ko funkcję repeatera, ale też punktu dostępowego. Dzięki wyposażeniu w port Ethernet po 

podpięciu kablem RJ45 do sieci zostajemy błyskawicznie połączeni z internetem. Nie jest 

wymagana żadna konfiguracja, z drugiej jednak strony – nie mamy też dostępu do jakich-

Kingston MobileLite Wireless G2
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kolwiek ustawień. G2 jako router sprawdza się wzo-

rowo – ma duży zasięg, porównywalny ze stacjonar-

nymi urządzeniami tego typu. Sieć działa jedynie na 

częstotliwości 2,4 GHz, co dla mnie jest sporym utrud-

nieniem. Przy obecnym zagęszczeniu sieci bezprze-

wodowych na tej częstotliwości często brakuje kana-

łów, co prowadzi do zakłóceń w działaniu połączenia. 

Szkoda, że producent nie zdecydował się na zaimple-

mentowanie obsługi sieci 5 GHz. Nowa wersja Mobile-

Lite Wireless posiada też znacznie lepszą baterię. Te-

raz ma ona pojemność 4640 mAh, co przekłada się 

na bardzo długą pracę – producent deklaruje nawet 

13 godzin, co wydaje się prawdopodobne. Używa-

łem G2 przez cały dzień (włączyłem o 8 rano, wyłączy-

łem około 19) i nie zdążył się rozładować. Urządzenie 

może też pełnić rolę power banku, przy czym naładu-

je iPhone’a 5s około trzech razy (od 20 do 80%).

Nowa wersja MobileLite Wireless naprawia wszystkie wady poprzednika, a do tego wzboga-

ca jego wachlarz funkcji o zupełnie nowe możliwości. O ile zmiana wyglądu i dodanie por-

tu Ethernet są rzeczami, które nie wpłyną znacząco na to, jak korzystam z tego urządzenia 

na co dzień (bo jestem jego użytkownikiem od niemal roku), to już znacznie lepsza bateria 

jest naprawdę dużą zmianą. Dzięki niej mogę uruchomić urządzenie rano i nie wyłączać go 

przez cały dzień – to ogromne udogodnienie, które warte jest wymiany na nowszy model.

Używałem G2 przez cały 
dzień (włączyłem o 8 rano, 
wyłączyłem około 19) i nie 
zdążył się rozładować.

Kingston MobileLite Wireless G2

Kingston MobileLite     
Wireless G2
Design: 4,5/6

Jakość wykonania: 5/6

Oprogramowanie: 4,5/6

Wydajność: 5/6

Cena: 209 zł

@pawelhac 

http://www.twitter.com/pawelhac
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LAUT HUEX 
I LAUT REVOLVE

Jeśli mam na co dzień korzystać z jakiegokolwiek etui na smartfona lub tablet, musi ono 

dobrze wyglądać, a przy tym nie utrudniać obsługi urządzenia. Akcesoria Laut, które 

otrzymałem do testu, całkiem nieźle wpasowują się w moje wymagania.

PAWEŁ HAĆ

Laut Huex i Laut Revolve
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Huex
Etui Laut na iPhone’a jest jednym z najprostszych – wyglądem przypomina to, które ofe-

ruje Apple. Chroni tył i boki urządzenia, przy czym nie wykonano go ze skóry, a z gumy 

i błyszczącego plastiku. Krawędzie telefonu są całkowicie zabezpieczone, przyciski regu-

lacji głośności oraz blokady ekranu są osłonięte, natomiast na przełącznik wyciszenia po-

zostawiono wycięcie. Zawsze jest to wygodniejsze niż przykrycie go dodatkowym prze-

łącznikiem, zwłaszcza że Huex nie jest wodoszczelny. Dolna krawędź telefonu również 

jest łatwo dostępna – głośnik, mikrofon oraz porty są całkowicie odsłonięte. Guma na 

krawędziach wystaje nieznacznie powyżej wyświetlacza, więc spokojnie można położyć 

telefon na stole ekranem do dołu.

Tylna część Huex od razu przykuwa uwagę. Wykona-

no ją z błyszczącego plastiku w jednym z jaskrawych 

kolorów. Etui jest bardzo proste – ma jedynie wycię-

cie na aparat oraz dyskretne logo producenta na dole. 

Nie ma też „wycięcia na jabłko” – dla mnie to zaleta. 

Etui dostępne jest w kilku kolorach, zarówno w czer-

wonym, niebieskim czy zielonym, jak i bardziej stono-

wanym czarnym oraz białym. W komplecie z etui do-

stajemy też dwie folie na ekran i ściereczkę. Folie nie 

są może najwygodniejsze w naklejaniu, bardzo trudno 

ustrzec się pęcherzyków powietrza, jednak sam ekran 

bardzo dobrze reaguje na dotyk.

Revolve
Laut ma w ofercie również etui na iPada Air. Re-

volve jest dość skomplikowane, ale też funkcjo-

nalne. Sztywna, wyposażona w magnesy okład-

ka wykonana jest ze skóropodobnego materiału, 

natomiast wnętrze pokryto mikrofibrą. Wzornic-

two jest bardzo proste i eleganckie – w narożniku 

okładki umieszczono błyszczące logo producenta, 

tył ma natomiast delikatną, kraciastą fakturę. iPad 

mocowany jest w wewnętrznej, obracanej obu-

dowie z matowego plastiku. Jest ona bardzo ści-

śle dopasowana do kształtu urządzenia – na swo-

Laut Huex i Laut Revolve

Nie ma też „wycięcia na jabłko” 
– dla mnie to zaleta.
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im Airze mam naklejoną z tyłu folię, która podczas wyjmowania tabletu z etui ocierała 

o jego krawędzie.

Mechanizm rozkładania tabletu działa całkiem nieźle, ale już stabilność konstrukcji pozosta-

wia wiele do życzenia. Okładka ma zagłębienia, by po ustawieniu iPada pionowo można było 

zablokować go w określonej pozycji. W dwóch skrajnych położeniach (gdy iPad jest pod naj-

mniejszym kątem względem blatu) całość rozsuwa się i ląduje płasko na okładce. W ustawieniu 

pionowym wygląda to podobnie. Ponadto nie można ustawić iPada w pozycji, która pozwala-

łaby na komfortowe pisanie na ekranowej klawiaturze. Dużo lepiej sprawdziłaby się składana 

okładka, która na dodatek jest lżejsza. Dzięki swojej konstrukcji Revolve zapewnia jednak wyż-

szą ochronę. Podobnie jak w przypadku Huex, do kompletu dołączona jest folia na ekran (tym 

razem już tylko jedna).

Podsumowanie
Bardzo trudno znaleźć obecnie proste, a jednocześnie przystępne cenowo akcesoria. 

O ile Revolve mnie nie zachwyciło, to już Huex jest jednym z niewielu etui, z których ko-

rzystam dłużej niż kilka tygodni. Oba akcesoria są eleganckie i całkiem praktyczne, acz-

kolwiek w przypadku Revolve mechanizm ustawiania ekranu okazał się przesadzony, 

przez co nie do końca spełnia swoją rolę.

Laut Huex i Laut Revolve

Laut Huex             
i Laut Revolve
Design: 5/6

Jakość wykonania: 4/6

Oprogramowanie: n/d

Wydajność: 4/6

       
Cena:

Huex: 79 zł

Revolve: 189 zł

@pawelhac 

http://www.twitter.com/pawelhac
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IBATTZ MOJO 
REFUEL AQUA S

iPhone nie posiada wymiennej baterii, ale nigdy mi to nie przeszkadzało. Zawsze 

mogłem podładować go z power banku lub etui. iBattz wprowadziło do sprzedaży 

produkt, który również zalicza się do obudów z baterią – tyle że można ją wymienić.

PAWEŁ HAĆ

Za przydługą nazwą Mojo Refuel Aqua S kryje się uniwersalne etui, które może naładować iPho-

ne’a. Z racji tego, że może być używane nawet pod wodą, w komplecie oprócz podstawowej 

części z baterią znajdują się dwie obudowy – prosta ramka oraz dwuczęściowa, wodoszczelna 

osłona. Podstawową część wykonano z plastiku o matowej i niestety podatnej na zarysowania 
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powierzchni. Tył posiada zdejmowaną klapkę, pod 

którą kryje się bateria o pojemności 2200 mAh, po-

chodząca z… Samsunga Galaxy S III. To dobrze, bo 

jest łatwo dostępna i bez problemu można ją wy-

mienić. Plastikowa ramka, która mocuje telefon, nie 

robi najlepszego wrażenia – pomalowana na srebr-

no udaje aluminium, na dodatek ma ostre krawędzie 

i nieszczególnie dobrze wygląda. Pasuje za to ideal-

nie do tyłu obudowy i dobrze trzyma się na miejscu.

Druga obudowa, składająca się z plastikowego przo-

du oraz gumowej osłony, jest sporo lepiej wykonana. 

Pomimo osłonięcia ekranu oraz przycisku Touch ID, 

da się z nich bez problemu korzystać. Podobnie jest 

z przyciskami na krawędziach, chociaż rozwiązanie 

zastosowane w przypadku przełącznika wyciszenia 

nie należy do wygodnych. Jego położenie zmienia-

my, obracając pokrętło z boku o 90 stopni, które jed-

nak nie jest zbyt duże, a jednocześnie wymaga spo-

ro siły, przez co trudno się z niego korzysta.

Do ładowania akumulatora wykorzystywany jest 

port micro USB. O stanie naładowania informują ja-

skrawe diody z tyłu obudowy, natomiast do włą-

czenia ładowania służy przycisk na jednej z bocz-

nych krawędzi. Podczas testu ładowałem baterię od 

20 do 80% – udało mi się uzyskać jeden pełny cykl, 

a także doładować ją w kolejnym o 15%. Nie jest to 

zły wynik, aczkolwiek zewnętrzne power banki, któ-

re testowałem, były wydajniejsze. Przewagą produk-

tu iBattz jest to, że w każdej chwili mogę włożyć do obudowy kolejny, naładowany akumulator 

i nie muszę nawet w tym czasie wyłączać telefonu. Nie jest to może najwygodniejsze, ale może-

my w ten sposób uzyskać cały dzień bardzo intensywnej pracy, i to bez podłączania kablem do 

jakiejkolwiek baterii. Do tego Mojo Refuel Aqua S jest wodoodporne, co nie jest często spoty-

kane. Trzeba jednak bardzo uważać na spasowanie elementów obudowy – w przednim panelu 

znajduje się wycięcie, w które należy dokładnie wcisnąć uszczelkę z gumowej osłony. Obawiałem 

iBattz Mojo Refuel Aqua S

Tył posiada zdejmowaną klapkę, 
pod którą kryje się bateria o pojem-
ności 2200 mAh, pochodząca 
z… Samsunga Galaxy S III.
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się, że etui może nie być szczelne, jednak z powodzeniem 

przeszło test zanurzenia w wodzie. Wydaje mi się jednak, że 

przy głębszym zanurzeniu lub choćby minimalnie odstają-

cej uszczelce do wnętrza przedostanie się ciecz. Obudowa 

została dostosowana do iPhone’a 5s, stąd też przycisk Home 

pokryty jest folią. Wycięcie na przycisk jest duże, a folia wy-

sokiej jakości, stąd też Touch ID działa doskonale – uzyska-

łem niemal stuprocentową skuteczność odblokowywania 

telefonu w ten sposób. Z obsługą ekranu jest odrobinę go-

rzej, ponieważ przy krawędziach, a zwłaszcza w narożni-

kach, czułość na dotyk jest znacznie mniejsza, a wybranie 

znajdujących się tam elementów momentami wymaga siły.

Etui iBattz łączy dwie unikalne cechy – nie tylko ma wymienną baterię, ale też jest wodoodporne, 

co w przypadku tego typu akcesoriów jest niezwykle rzadko spotykane. Wygląda całkiem nieźle, 

jest też lekkie i nie pogrubia telefonu, a w odporniejszej, wodoodpornej obudowie pewnie leży 

w dłoni i nie zmniejsza w dużym stopniu komfortu używania telefonu.

Touch ID działa 
doskonale – 
uzyskałem niemal 
stuprocentową 
skuteczność 
odblokowywania 
telefonu.

iBattz Mojo Refuel Aqua S

@pawelhac 
iBattz Mojo Refuel Aqua S    
Design: 3/6

Jakość wykonania: 4/6

Oprogramowanie: n/d

Wydajność: 4/6

Cena: 389PLN

http://www.twitter.com/pawelhac


DOXIE FLIP

Czy w naszych czasach, gdy niemal każdy nosi w kieszeni aparat robiący zdjęcia w wysokiej 

rozdzielczości, istnieje jeszcze miejsce na skanery? Liczy na to firma Doxie, która od pewnego 

czasu ma w swojej ofercie nowy produkt – Doxie Flip.

MACIEJ SKRZYPCZAK
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Pierwszą styczność z Doxie miałem przy okazji modelu Go, który wyróżniał się swoją wszech-

stronnością oraz poręcznością. Ten skaner doskonale przyda się w podróży i oferuje szeroki wa-

chlarz skanowanych dokumentów. Pamiętam jednak, że miałem problem ze skanowaniem zdjęć 

w rozmiarze zdecydowanie mniejszym niż kartka A4. Chodziło o zdjęcia zbliżone do A6. Doxie 

Go nie nadawał się również w ogóle do skanowania jakichkolwiek zeszytów, o książkach już nie 

wspominając. Kiedy więc otrzymałem maila od Doxie, że chcą mi wysłać swój nowy produkt, 

przypominający swoją budową bardziej tradycyjne urządzenia tego typu, nie mogłem się do-

czekać. Swoją drogą, mało brakowało, a nie doszedłby do mnie przez niedopatrzenie firmy ku-

rierskiej, ale całe szczęście wszystko skończyło się dobrze.

Odbierając przesyłkę, przeżyłem zaskoczenie. Było to spowodowane gabarytami pudełka, 

a co za tym idzie – urządzenia. Doxie Flip waży ok. 600 gramów, czyli nieco więcej niż nor-

malny bochenek chleba. Jego rozmiary są trochę mniejsze niż kartka A4 (26,0 × 16,4 × 3,4 cm). 

Obszar skanowania wynosi tyle co kartka A6 (czyli 10,5 × 14,8 cm lub 4 × 6 cala). W pudełku 

oprócz skanera znajdziemy również kartę SD o pojem-

ności 4 GB, czytnik kart, instrukcję obsługi w formie no-

tesu A6 oraz zestaw czterech baterii AA. Tak, baterii, 

bowiem w odróżnieniu od Doxie Go, model Flip czer-

pie energię z popularnych paluszków.
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Obszar skanowania wynosi tyle 
co kartka A6.



   /   SPRZĘT   /   121

Z początku zastanawiałem się, co w ogóle można 

skanować na tak małej powierzchni. Szybko jednak 

zorientowałem się, że przecież w tym rozmiarze za-

zwyczaj występuje większość drukowanych zdjęć, 

nie mówiąc już o wielu innych, mniejszych wydru-

kach. To jednak nie wszystko. Doxie Flip wyróżnia 

się od innych skanerów czymś wyjątkowym – gór-

ną pokrywę można zdjąć, dzięki czemu do szkła bez 

problemu przyłoży się zeszyty lub książki. Ale na 

tym nie koniec. Po odwróceniu skanera do góry no-

gami zauważymy, że dno jest również przezroczy-

ste. Dzięki temu skaner możemy przyłożyć do róż-

nych powierzchni (dywanów, materiałów, książek 

itd.) i mieć pełną kontrolę nad tym, co będzie zapi-

sane. Bardzo przydatna rzecz.

Doxie Flip wyposażony jest w mały wyświetlacz, 

umożliwiający konfigurację urządzenia, która w za-

sadzie sprowadza się do zmiany rozdzielczości 

skanowania – 300 lub 600 dpi. Sprawdzimy tam 

również stan baterii oraz przybliżoną liczbę pozo-

stałych skanów.

Tak samo jak w przypadku Doxie Go, również Do-

xie Flip obsługiwany jest przez tę samą aplikację 

dostępną na OS X i Windows – Doxie. Po zaimpor-

towaniu zdjęć z karty SD będziemy mogli je po-

dejrzeć, wprowadzić zmiany w jasności, kontraście 

itp. Kilka skanów można również połączyć w zbio-

ry przyciskiem Staple. Najciekawszym jednak według mnie narzędziem jest Stitch. Doxie Flip ma 

bowiem zaznaczone na tylnym szkle specjalne obszary. I chociaż powierzchnia skanowania jest 

dość mała, nic nie stoi na przeszkodzie, by zeskanować obiekty większe metodą „na raty”. Wte-

dy aplikacja Doxie przy pomocy narzędzia Stitch będzie w stanie sprytnie te wszystkie kawał-

ki połączyć w jeden! Byłem zaskoczony rezultatami zeskanowania jednej strony w trzech kawał-

kach – po złożeniu nie mogłem doszukać się miejsc połączeń. Aplikacja pozwala zapisać wyniki 

albo jako pliki (JPG, PNG, PDF), albo wysłać je do różnych aplikacji (np. Evernote) czy chmur – jak 

Doxie Flip

http://help.getdoxie.com/doxieflip/
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Dropbox. A wszystko to odbywa się banalnie pro-

sto. Program ten wydaje się więc niezbędnym kom-

panem dla skanera. Szkoda tylko, że jej grafiki nie są 

przystosowane do ekranu Retiny.

Doxie Flip nie będzie sprzętem dla każdego, je-

stem tego w pełni świadomy. Nie jest tak mobilny 

jak choćby Doxie Go, ma dość mały obszar skano-

wania. Jeśli jednak macie sporo starych zdjęć czy in-

nych mniejszych druków (np. paragonów), to Doxie 

Flip sprawdzi się znakomicie, nawet z pojedynczymi 

większymi skanami, dzięki możliwości łączenia ich 

z kawałków.

Doxie Flip można kupić w brytyjskim Amazonie 

w cenie 130 funtów (czyli około 700 złotych) plus 

koszty wysyłki.

Doxie Flip            
Design: 5/6

Jakość wykonania: 6/6

Oprogramowanie: 5/6

Wydajność: 4/6

Producent: Doxie

Doxie Flip

Skaner możemy przyłożyć do 
różnych powierzchni i mieć pełną 
kontrolę nad tym, co będzie 
zapisane.

@mcskrzypczak 

http://www.amazon.co.uk/gp/product/B00E00FSDU/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&m=AVG0LWKUC6CO8&s=merchant-items&camp=1634&creative=6738&creativeASIN=B00E00FSDU&linkCode=as2&tag=apparent–21
http://www.getdoxie.com/product/flip/index.html
http://www.getdoxie.com
http://www.twitter.com/mcskrzypczak
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QNAP TS-412 
– RAID, TIME MACHINE 

I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Odkąd SSD zagościły w naszym życiu, pojawił się nowy problem – brak miejsca na dysku. Ten 

nośnik ma jednak tak wiele zalet, że nie wyobrażam sobie życia bez niego. Problem jednak w tym, 

że nawet na 1 TB SSD nie byłbym w stanie pomieścić się ze swoimi zdjęciami czy filmami.

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

QNAP TS-412 – RAID, Time Machine i bezpieczeństwo danych
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Podłączanie zewnętrznego dysku twardego też 

nie jest rozwiązaniem w przypadku, gdy korzysta-

my z MacBooka – jest to po prostu niewygodne. 

NAS w tej roli sprawdza się idealnie, a przy okazji 

może stać się naszym domowym centrum rozryw-

ki – przykładowo opisywany model TS-421 nie tyl-

ko potrafi streamować filmy czy muzykę do nasze-

go telewizora lub Apple TV, ale ma również wyjście 

HDMI do bezpośredniego podłączenia do telewi-

zora. Funkcji ma zresztą tak dużo, że nie wierzę, że 

ktokolwiek wykorzysta je wszystkie…

Bezpieczeństwo danych
Pomimo tych wszystkich funkcji najważniejsze jest 

jedno – bezpieczeństwo naszych danych. TS-421, 

pomimo że posiada miejsca na cztery dyski, może 

również obsługiwać jeden, dwie lub trzy sztuki. 

Można z nich korzystać w trybie JBOD (dyski dzia-

łające niezależnie od siebie i niepołączone ze sobą) 

lub w jednym z kilku trybów RAID. TS-421 obsługu-

je tryb RAID 0, 1, 5 (z opcją Hot Spare), 6 i 10. Każda 

z nich ma swoje plusy i minusy, ale osobiście pre-

feruję RAID 6 lub 10. Pierwszy z nich oferuje przy-

zwoitą wydajność oraz bezpieczeństwo danych 

– nawet dwa dyski mogą paść, a dane nie zosta-

ną utracone. Drugi to połączenie RAID 1 i 0 – ofe-

ruje większą wydajność i również dwa dyski mogą 

z niego wylecieć, pod warunkiem, że nie będą z tej 

samej pary. Różnic jest oczywiście więcej, ale to te-

mat na inny dzień. Niestety, w obu przypadkach 

tracimy połowę przestrzeni z sumy wszystkich dys-

ków – jeśli zapełnimy NAS-a czterema dyskami 

o pojemności 1 TB każdy, co razem daje 4 TB, to tyl-

ko 2 TB z nich będziemy mogli wykorzystać. Pozo-

stała przestrzeń służy do zapewnienia bezpieczeń-

stwa tych danych.

QNAP TS-412 – RAID, Time Machine i bezpieczeństwo danych
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Time Machine
TS-421 wspiera również Time Machine, który jest częścią 

OS X. To polecany nie tylko przez Apple sposób backu-

powania naszych danych, a stoi za tym kilka powodów 

– dwa najważniejsze to wersjonowanie plików oraz re-

gularne backupy co godzinę. O ile Time Capsule lub 

dysk podłączany do komputera to świetne rozwiązanie, 

to czasami może brakować miejsca, szczególnie gdy 

w domu jest więcej niż jeden komputer, a danych wię-

cej, niż ma przeciętny użytkownik. Ponadto, wykonywanie kopii danych przez Wi-Fi wyklu-

cza konieczność podłączania zewnętrznego dysku do komputera – pełna automatyzacja 

bez konieczności wykonywania jakiejkolwiek fizycznej czynności. A jeśli mamy nowszego 

Macintosha, to może to robić, nawet gdy jest uśpiony…

Żart mówi, że świat dzieli się na tych, co robią backupy i na tych, którzy będą je robili. Utra-

ta danych może być bardzo bolesna. Spróbujcie sobie wyobrazić, że trzymacie na dysku zdję-

cia z ostatnich dwudziestu lat, bez kopii bezpieczeństwa, a dysk Wam pada. W przypadku SSD 

prawdopodobieństwo odzyskania czegokolwiek jest znikome, a w przypadku HDD kosztuje ty-

siące złotych. Taniej zadbać o to samemu.

Qsync – prywatny Dropbox
Nie zawsze możemy korzystać z takich narzędzi jak Dropbox – w niektórych zawodach 

przepisy o bezpieczeństwie danych osobowych wykluczają przetrzymywanie danych 

w chmurze, nad którą nie mamy bezpośredniej kontroli. Inni z kolei nie ufają korpora-

cjom czy usługom, które korzystają z amerykańskich serwerów, rzekomo infiltrowanych 

przez NSA. Powodów może być mnóstwo, a Qsync 

może je rozwiązać.

Po pierwsze, nie jesteśmy ograniczeni przestrzenią, 

jak w przypadku usług typu Dropbox – dyski w NAS-ie 

zawsze można wymienić na większe. Po drugie, nie 

musimy płacić abonamentu za miejsce, a domyślnie, 

nawet przy stosowaniu niewielkich dysków, miejsca 

będziemy mieli znacznie więcej. Po trzecie, jak już 

wspominałem, mamy pełną kontrolę nad oprogra-

mowaniem i sprzętem.

QNAP TS-412 – RAID, Time Machine i bezpieczeństwo danych

W niektórych zawodach 
przepisy o bezpieczeństwie 
danych osobowych wykluczają 
przetrzymywanie danych 
w chmurze, nad którą nie 
mamy bezpośredniej kontroli.

Żart mówi, że świat 
dzieli się na tych, co 
robią backupy i na tych, 
którzy będą je robili.
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A jak zabezpieczyć dane na NAS-ie?
Zapewnienie bezpieczeństwa swoim plikom jest niezwykle ważne, ale nie każdy bierze pod 

uwagę, że mogą wystąpić czynniki niezależne od nas. Mieszkanie może się spalić, komputer 

może zostać zalany przez sąsiadów, a dyski ukradzione przez złodzieja. Możemy mieć kilka nie-

zależnych od siebie backupów, ale dopóki znajdują się w tej samej fizycznej lokalizacji, to za-

wsze może wydarzyć się najgorsze.

QNAP, gdy posiadamy dwa urządzenia tej firmy, oferuje możliwość synchronizowania zawar-

tości jedno- lub dwustronnie. Przykładowo, możemy w biurze lub u rodziny postawić w szafie, 

pod stołem lub w garażu drugiego NAS-a, do którego będą kopiowane nowe dane o określo-

nych porach. Możemy również skorzystać z dwustronnej synchronizacji, gdzie dane wgrane na 

jeden z NAS-ów po chwili pojawią się na drugim.

Wspierany jest również backup danych z NAS-a do różnych serwisów internetowych, jak Ama-

zon S3, Elephant Drive, Google Drive i innych. Oczywiście ceną tego jest brak pełnej kontroli, co 

przez niektórych może być nie do zaakceptowania.

Zadbajcie o siebie
Niezależnie od tego, na jaki system bezpieczeństwa swoich danych się zdecydujecie, pamię-

tajcie o tym, aby był on dobry. Jeśli cokolwiek Wam padnie, to świadomość, że Wasze dane są 

bezpieczne, jest nieoceniona. Nie czekajcie też, aż karma dosięgnie Was pierwsza – wyjdźcie jej 

naprzeciw i zadbajcie o siebie i spokój ducha.

QNAP TS-412 – RAID, Time Machine i bezpieczeństwo danych

@morid1n 

http://www.twitter.com/morid1n
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GRY I PROGRAMY
Z APP STORENORBERT CAŁA

W iOS 8 Apple pozwoliło na stosowa-

nie klawiatur produkowanych przez 

firmy trzecie. Dzięki temu będziecie 

mogli zainstalować klawiatury wspie-

rające Swype lub przewidywanie wpi-

sywanych wyrazów, a nawet animo-

wane GIF-y. W App Store pojawiło się 

od razu sporo różnych klawiatur, ja zaś 

w celach testowych polecam zainsta-

lować SwiftKey. To klawiatura znana 

z Androida, bez której obsługa tego 

systemu byłaby jeszcze trudniejsza. 

Klawiatura uczy się naszych zachowań 

i stara się przewidywać to, co chcemy 

napisać. Jej największą wadą jest brak 

języka polskiego. Pozostaje poczekać, 

aż go wprowadzą (na Androidzie jest) 

lub uczyć klawiaturę własnych słówek. 

Nauka będzie szybsza, jeśli połączymy 

klawiaturę z kontem Facebook lub 

Google+, chociaż nawet bez tego idzie 

to bardzo sprawnie. Klawiaturę firmy 

trzeciej musimy aktywować w Usta-

wieniach -> Ogólne -> Klawiatura. Mi-

łej zabawy i późniejszego powrotu do 

systemowej.

Cena:  za darmo  Pobierz

KLAWIATURA SWIFTKEY

//itunes.apple.com/pl/app/swiftkey-keyboard/id911813648?mt=8&at=11lHMT
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Niektórzy będą to przeklinali, inni 

zaś nie mogli się tego doczekać. iOS 

8 wspiera widżety na ekranie powia-

domień. Pojawiło się dość dużo pro-

gramów, które je dodają, ja zaś pro-

ponuję zapoznać się z widżetami, 

instalując program Pedometer++. 

Ten program wyświetla nam wyni-

ki zliczane przez koprocesor M w na-

szych iPhone’ach, czyli nie zbiera do-

datkowej energii z naszej baterii. Jeśli 

jesteśmy szczęśliwymi posiadacza-

mi iPhone’a 6, który jest wyposażony 

w barometr, to dodatkowo zobaczy-

my również liczbę pięter, które po-

konaliśmy danego dnia. Wszystko to 

w oprawie bardzo ładnego, minimali-

stycznego interfejsu dostosowanego 

do iPhone’a 6. Sam widżet jest moim 

zdaniem lekko za duży, ale wyświe-

tla wszystkie potrzebne informacje, 

czyli liczbę kroków, liczbę przebytych 

kilometrów oraz pięter. Oczywiście 

naszymi wynikami możemy się za 

jego pomocą podzielić w mediach 

społecznościowych.

Cena:  za darmo  Pobierz

PEDOMETER++

Gry i programy z App Store

//itunes.apple.com/pl/app/pedometer++/id712286167?mt=8&at=11lHMT
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Trzecią nowością, jaką dostajemy ra-

zem z iOS 8, są paczki programów. 

Taki sposób sprzedaży aplikacji jest 

doskonale znany użytkownikom kom-

puterów Mac. W jednej paczce kupu-

jemy kilka programów i płacimy za ca-

łość mniej, niżbyśmy zapłacili, kupując 

każdy program osobno. Niestety w da-

nej paczce mogą być programy tylko 

jednego producenta. Jeśli jednak inte-

resujący Was deweloper ma w swojej 

ofercie dużo programów, to na pewno 

ma już stworzoną jakąś paczkę i dzię-

ki temu zaoszczędzicie pieniądze. Na 

początek polecam Wam paczkę kilku 

gier z serii Angry Birds. Paczka kosz-

tuje 1,79 euro i w skład wchodzą An-

gry Birds Star Wars, Angry Birds Ori-

ginal, Angry Birds Space, Angry Birds 

Seasons. Samych gier chyba nie muszę 

Wam przedstawiać ani zachwalać. Za-

chwalam za to całą paczkę, bo kupując 

ją, oszczędzamy ponad 50% pierwot-

nej ceny.

Cena:  1,79 euro  Pobierz

ANGRY BIRDS: ULTIMATE 
SLINGSHOT BUNDLE

@norbertcala 

//itunes.apple.com/pl/app-bundle/angry-birds-ultimate-slingshot/id918403918?mt=8&at=11lHMT
http://www.twitter.com/norbertcala
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Jak na razie nie możemy nic poradzić na baterie trzymające maksymalnie kilka dni. Musimy 

posiłkować się zewnętrznymi zestawami baterii czy różnymi aplikacjami. Jedną z nich jest 

iBetterCharge.

iBetterCharge to aplikacja dla OS X (oraz Win-

dows), której zadaniem jest pilnowanie stanu ba-

terii w naszych iUrządzeniach. Po przekrocze-

niu minimalnego progu – domyślnie 20% (można 

to zmienić w preferencjach) – na naszym kom-

puterze otrzymujemy powiadomienie oraz sy-

gnał dźwiękowy. Podobne powiadomienia mo-

żemy również otrzymać, gdy podłączone do 

ładowarki urządzenie naładuje się do pełna.

Sprytnie rozwiązano sposób pobierania infor-

macji na temat stanu baterii. iBetterCharge ko-

rzysta z iTunes i jego możliwości synchroniza-

cji iUrządzeń przez Wi-Fi. W tym celu wymagane 

jest oczywiście uruchomienie takiej komunikacji 

(w iTunes należy wybrać iPhone’a lub iPada, a na-

iBETTERCHARGE
MACIEJ SKRZYPCZAK

iBetterCharge korzysta z iTunes 
i jego możliwości synchronizacji 
iUrządzeń przez Wi-Fi.

http://softorino.com/ibettercharge/


   /   PROGRAMY   /   132

stępnie zaznaczyć opcję Synchronizuj z tym iPho-

ne’em przez Wi-Fi). Dzięki takiej komunikacji nie 

musimy się obawiać, że iBetterCharge wpłynie 

negatywnie na stan naszej baterii, co zapewne 

byłoby nieuniknione, gdyby aplikacja ta korzysta-

ła choćby z Bluetooth.

Poziom naładowania naszego iUrządzenia mo-

żemy w każdej chwili sprawdzić, klikając na iko-

nę aplikacji (przypominającą iPhone’a) na pasku 

menu. Ta zmienia swój kolor z czarnego na czer-

wony po przekroczeniu przez któreś iUrządze-

nie krytycznego poziomu. Wiadomo, że powia-

domienie − czy to z Centrum powiadomień, czy 

dźwiękowe − po jakimś czasie się wyłączy i mo-

glibyśmy o nim zapomnieć. Ikonka natomiast po-

zostanie czerwona, przypominając nam w razie 

czego, że na przykład nasz iPhone w dalszym cią-

gu nie został podłączony do ładowania.

Najlepsze jest jednak to, że iBetterCharge jest 

aplikacją całkowicie darmową. Nie wyświetla ni-

gdzie reklam, nie ma zablokowanych możliwości. 

Ma bardzo proste zadanie i spełnia je wyśmieni-

cie. Zdecydowanie polecam!

iBetterCharge

iBetterCharge  
Design: 4/6

Jakość wykonania: 5/6

Oprogramowanie: 5/6

Wydajność: 5/6

iBetterCharge

@mcskrzypczak 

http://softorino.com/ibettercharge/
http://www.twitter.com/mcskrzypczak
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Używam trzech kalkulatorów na iOS – pierwszy to Soulver, który przypomina arkusz 

kalkulacyjny. Drugi to Percentage Calculator, którego używam głównie do podziału 

rachunku i napiwków w restauracji. Trzeci to tytułowy bohater, który przed paroma 

dniami otrzymał uaktualnienie dla iOS 8 i nowych iPhone’ów.

PCALC DLA IOS

WOJTEK PIETRUSIEWICZ
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Na wstępie tylko powiem, że PCalc może być pro-

stym kalkulatorem, za pomocą którego możemy 

dodać kilka liczb, podobnym do tego wbudowa-

nego w system. Może też być kombajnem – James 

Thompson wyposażył go w najważniejsze 

matematyczne funkcje, jest też zbiór waż-

niejszych stałych i wiele, wiele więcej. Ma też 

ogromną liczbę motywów, dzięki czemu moż-

na dostosować praktycznie każdy aspekt jego 

wyglądu do własnych potrzeb.

PCalc dla iOS w wersji 3.3 wprowadza kilka no-

wych funkcji. Najważniejszą jest możliwość cał-

kowitego przebudowania układ ekranowego 

zgodnie z własnymi potrzebami. Sam kalkulatora 

używam dzisiaj sporadycznie, najczęściej do prze-

tworzenia kilku liczb w określonym celu, w tym 

często obejmuje to przeliczanie kursów z innych 

walut na złotówki lub na odwrót. PCalc na to po-

zwala bez żadnych problemów – może automa-

tycznie pobierać najnowsze tabele kursowe w tle. 

Stworzyłem więc sobie kilka przycisków, z których 

będę korzystał w najbliższym czasie: ustawianie 

wartości VAT, dodawanie go do liczby i przelicza-

nie kwoty z PLN na INR, EUR i USD oraz odwrot-

nie. To jedynie przykład, ale podpowiem Wam, że 

pod customowy przycisk można przypisać w za-

sadzie wszystko, łącznie ze skomplikowanymi 

formułami.

Drugą nowością w 3.3, wprowadzoną przy oka-

zji debiutu iOS 8, jest widżet. Jest to zwykły kalku-

lator, którego nie możemy modyfikować jak tego 

w aplikacji, ale ma on dwie bardzo istotne ce-

chy, które naprawdę sprawdzają się na co dzień. 

Po pierwsze, nie trzeba nic uruchamiać – wystar-

PCalc w 2012 roku obchodził swoje 
dwudziestolecie. To program, który 
w takiej czy innej formie istnieje od 
1992 roku, a dzisiaj mijają mu 22 lata.

PCalc dla iOS
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czy otworzyć Centrum powiadomień na zablokowanym telefonie 

i już możemy coś szybko policzyć. Przydało mi się to niejednokrot-

nie w banku w ostatnich tygodniach. Ponadto widżet może (ale nie 

musi – można to wyłączyć w preferencjach) synchronizować się 

z aplikacją. Możemy więc zacząć coś liczyć w Centrum powiado-

mień, a kontynuować to później w PCalc. Proste i genialne.

PCalc w 2012 roku obchodził swoje dwudziestolecie. To program, 

który w takiej czy innej formie istnieje od 1992 roku, a dzisiaj mijają 

mu 22 lata. Dorósł w wersji na OS X, dorósł w wersji na iOS. Nie jest 

tani, ale jest warty każdego eurocenta.

PCalc dla iOS – 8,99 euro
PCalc dla OS X – 8,99 euro

Najważniejszą [funkcją] 
jest możliwość 
całkowitego 
przebudowania układu 
ekranowego zgodnie 
z własnymi potrzebami.

PCalc dla iOS

@morid1n 

https://itunes.apple.com/pl/app/pcalc-the-best-calculator/id284666222?mt=8&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/pcalc/id403504866?mt=12&at=11lHMT
http://www.twitter.com/morid1n
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SPECIAL ENQUIRY DETAIL: 
THE HAND THAT FEEDS

Za każdym razem, gdy mam ochotę pograć w grę typu „hidden objects”, od razu 

sprawdzam ofertę firmy G5 lub Big Fish Games. Faktycznie liczba tytułów oferowanych 

przez te dwie firmy jest imponująca a jakość zazwyczaj bardzo dobra. Nie inaczej jest 

w przypadku gry „Special Enquiry Detail”.

KRZYSZTOF MORAWSKI
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Special Enquiry Detail: The Hand That Feeds, bo taki jest dokładny tytuł gry, którą zamie-

rzam Wam dziś przybliżyć, to pierwsza z 2 części kryminalnej serii stworzonej przez studio 

G5. Towarzyszymy w niej parze detektywów, którzy zostali przydzieleni do rozwiązania za-

gadki szokującego morderstwa córki dwojga założycieli charytatywnej organizacji poma-

gającej bezdomnym.

Czy będziesz w stanie rozwiązać zagadkę i złapać mordercę?
W miarę rozwoju fabuły nasza para detektywów nie tylko odkryje liczne malwersacje fi-

nansowe czy powiązania z nielegalnym rynkiem handlu narkotykami, ale też kolejne mor-

derstwa mające na celu zatuszować prawdę. Jak więc łatwo się domyślić, lista podejrza-

nych rośnie w bardzo szybkim tempie, a dodatkowa presja z strony kapitana i burmistrza, 

aby szybko rozwiązać sprawę, nie ułatwi pracy naszym detektywom.

Trzeba przyznać, że fabuła gry jest naprawdę wciągająca a ostateczne rozwiązanie całkiem 

zaskakujące. Jedyne, do czego można się tu przyczepić, to fakt, że całość jest, jak na mój 

Special Enquiry Detail: The Hand That Feeds



gust, nieco zbyt liniowa. Naprawdę szkoda, że 

nie mamy wpływu na to, jakie pytania nasi de-

tektywi zadadzą podczas przesłuchiwania po-

dejrzanych (jak to ma miejsce w grze Cause of 

Death), czy też na to, gdzie udamy się po następ-

ne wskazówki. Choć w grze mamy dostęp do 

mapy, to widoczna jest tam prawie zawsze tyl-

ko jedna lub dwie lokalizacje, które mamy od-

wiedzić w danym rozdziale. Wszystko pozosta-

wia pewien niesmak i poczucie bycia widzem, 

a nie graczem mającym realny wpływ na to, co 

się dzieje.

Przygotuj się na solidny trening 
wzroku – przed Tobą 30 świet-
nych lokalizacji i setki ukrytych 
obiektów.
Wróćmy jednak do samej gry, bowiem poza 

świetną fabułą SED jest przede wszystkim grą, 

w której mamy do odkrycia naprawdę wiele 

ukrytych przedmiotów. Ogólnie do naszej dys-

pozycji oddano 30 naprawdę świetnie dopraco-

wanych lokalizacji, podzielonych na 12 rozdzia-

łów gry. Dodatkowo wewnątrz ukryto blisko 

25 mini-gier, w których będziemy wcielać się 

w rolę technika laboratoryjnego lub zmusze-

ni zostaniemy do wykazania się sprytem w celu 

przemknięcia się do jednego z podejrzanych, 

bez bycia zauważonym przez personel hotelu.

Wszystko to zasługuje naprawdę na słowa uzna-

nia, tak jak i same lokalizacje przygotowane dla 

nas w grze. Graficznie stoją one naprawdę na 

wysokim poziomie. Dodatkowo przez cały czas 

towarzyszy nam świetny podkład muzyczny, 

który skutecznie buduje odpowiednią atmosferę 
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w grze. Same przedmioty, które mamy znaleźć, 

nie są sztucznie zawieszone w próżni i pomi-

mo kilku wyjątków zdają się pasować do otocze-

nia, w którym zostały umieszczone, co bardzo 

dobrze wpływa na realizm rozgrywki. Do naszej 

dyspozycji dodatkowo oddano precyzyjne kon-

trolki, a jeśli kiedykolwiek zdarzy nam się utknąć 

w jakiejś lokalizacji, zawsze możemy skorzystać 

z wbudowanego systemu podpowiedzi.

Aby jeszcze bardziej wydłużyć czas zabawy, 

po przejściu podstawowego scenariusza gry 

w menu pojawi nam się nowy tryb gry, polegają-

cy na odnajdowaniu wszystkich (a nie tylko nie-

których) ukrytych obiektów w danej lokalizacji. 

Wszystko to sprawia, że gra całkiem zasłuże-

nie dostała średnią 4,5 gwiazdki na 5 możliwych 

w App Store. Jedyną rzeczą, jaka potrafi iryto-

wać, są reklamy pojawiające się podczas wgry-

wania się gry i na głównym menu. Dotyczą one 

co prawda jedynie innych tytułów i aktualnych 

promocji studia G5, niemniej jednak fakt wyświe-

tlania reklam w, bądź co bądź, płatnej grze, mnie 

osobiście nieco irytował.

Patrząc jednak na grę jako całość, ani liniowość 

rozgrywki, ani reklamy nie są jakimiś wielkimi 

minusami. Jeśli tylko lubisz kryminalne zagad-

ki i gry typu „hidden objects”, to SED jest zde-

cydowanie tytułem wartym swojej ceny i czasu, 

jaki przyjdzie nam poświęcić na rozwiązanie za-

gadki. To powiedziawszy, żegnam się, bowiem 

przede mną czeka już całkiem nowa zagadka 

z drugiej części gry, czyli Special Enquiry Detail: 

Engaged to Kill.
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Special Enquiry Detail   

Plusy + Świetna oprawa graficzna   
 + Wciągająca fabuła    
 + Wiele świetnie przygotowanych   
     lokalizacji     
 + 2 tryby rozgrywki

Minusy - Liniowość fabuły    
 - Reklamy w płatnej grze?

       
Ocena:

- design 5/6

- jakość wykonania 5/6

- oprogramowanie 5/6

- wydajność 6/6

Cena: 2,69 euro

https://itunes.apple.com/pl/app/
special-enquiry-detail-hand/id435101935?mt=8

https://itunes.apple.com/pl/app/special-enquiry-detail-hand/id435101935?mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/special-enquiry-detail-hand/id435101935?mt=8
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tekst

URUCHAMIANIE 
NOWYCH NARZĘDZI IOS 8

MACIEJ SKRZYPCZAK

iOS 8 wprowadził wiele zmian. Do najważniejszych z nich należą z pewnością widżety dla 

Centrum powiadomień, rozszerzenia oraz niestandardowe klawiatury. W jaki sposób można 

je uaktywnić?

1. Jak grzyby po deszczu pojawia-

ją się aplikacje udostępniające 

nowe, niestandardowe klawia-

tury. Wystarczy wymienić choć-

by te najpopularniejsze: Swype 

(0,89€), SwiftKey (darmowa) czy 

Fleksy (0,89€). Są również inne, 

w których klawiatura jest tylko 

dodatkiem, jak na przykład naj-

nowsza wersja TextExpander 

(4,49€). Samo zainstalowanie ta-

kich aplikacji nie uaktywni jednak 

klawiatur. Musimy je dodać wła-

snoręcznie. W tym celu udajemy 

się kolejno do Ustawień -> Ogól-

ne -> Klawiatura -> Klawiatury -> 

Dodaj klawiaturę…. Tam, w sek-

cji Klawiatury innych firm odnaj-

dziemy te zainstalowane wraz 

z aplikacjami.

Niestandardowe klawiatury

https://itunes.apple.com/pl/app/swype-keyboard/id916365675?mt=8&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/swiftkey-keyboard/id911813648?mt=8&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/fleksy-keyboard-happy-typing/id520337246?mt=8&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/textexpander–3-+-custom-keyboard/id917416298?mt=8&at=11lHMT
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2.

1.

Rozszerzenia

Po wskazaniu właściwej, w niektórych przypadkach będzie-

my mogli wybrać jeszcze jej język. Następnie zostaniemy cof-

nięci do widoku wszystkich aktywnych klawiatur. Tym nie-

standardowym będziemy mogli dać również pełny dostęp, co 

zezwoli ich twórcom na odczytywanie, gromadzenie i prze-

syłanie wszystkiego, co wpisujemy za pomocą tych klawia-

tur. W niektórych przypadkach jest to wymagane, by otrzy-

mywać podpowiedzi słów (na przykład jest tak w SwiftKey). 

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników Apple zabrania 

jednak korzystania z niestandardowych klawiatur w polach 

przeznaczonych do wpisywania haseł. W takim przypadku 

zostaniemy przełączeni do klawiatury systemowej.

Po skonfigurowaniu klawiatury będziemy mogli z niej sko-

rzystać, przełączając się za pomocą klawisza kuli ziemskiej.

Chyba jeszcze ciekawsze od klawiatur są rozszerze-

nia. Pozwalają one na korzystanie z narzędzi jednej 

aplikacji, gdy jesteśmy akurat w innej. Doskonałym 

przykładem jest rozszerzenie 1Password (darmowy 

z In-App purchases). Za jego pomocą, korzystając 

z Safari, możemy połączyć się z tą pierwszą aplika-

cją i bezpiecznie zalogować się na różne zapamięta-

ne strony.

Aby włączyć jakieś rozszerzenia w Safari (w innych 

aplikacjach wygląda to podobnie), musimy wcisnąć 

przycisk udostępniania.

Uruchamianie nowych narzędzi iOS 8

https://itunes.apple.com/pl/app/swiftkey-keyboard/id911813648?mt=8&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/1password-password-manager/id568903335?mt=8&at=11lHMT
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3.Następnie przewijamy dolny pasek w pra-

wo, aż zobaczymy przycisk Więcej.

Na liście odszukujemy rozszerzenie i je 

uaktywniamy.

Po zatwierdzeniu zmian będziemy mogli od razu korzystać z rozszerzeń.

Inne aplikacje godne uwagi, dodające swoje rozszerzenia, to między innymi: Wunderlist (darmo-

wy), View Source (0,89€), Awesome Screenshot (darmowy) czy Bing Search (darmowy, niedo-

stępny w polskim App Store).

Uruchamianie nowych narzędzi iOS 8

2.

https://itunes.apple.com/pl/app/wunderlist-to-do-list-tasks/id406644151?mt=8&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/view-source-html-javascript/id917660039?mt=8&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/awesome-screenshot-for-safari/id918780145?mt=8&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/us/app/bing-search-images-news-videos/id345323231?mt=8
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Widżety dla Centrum powiadomień

2.Aby uruchomić widżety dla konkretnej 

aplikacji, należy najpierw uruchomić Cen-

trum powiadomień i zjechać na sam dół, 

gdzie znajduje się przycisk Edycja.

Na liście będą wszystkie aplikacje doda-

jące widżety. Wystarczy, że dodamy ją, 

wciskając przycisk +.

Ostatnią grupą narzędzi, o której chciałem napisać, są widżety w Centrum powiadomień. W końcu się 

ich doczekaliśmy. Wreszcie można mieć szybki dostęp do wielu ważnych funkcji aplikacji. 

1.
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4.W tym samym widoku ustawimy także ko-

lejność widżetów (pomiędzy podsumo-

waniem dzisiejszego dnia, warunków dro-

gowych a podsumowaniem jutra, których 

kolejności nie można przestawić).

Od tej pory wybrane widżety pojawią 

się w Centrum powiadomień gotowe do 

wykorzystania.

Aplikacje godne polecenia, dodające widżety: PCalc (8,99€), Calendars 5 (5,99€), Evernote (dar-

mowa), Wunderlist (darmowa).

3.

Uruchamianie nowych narzędzi iOS 8

@mcskrzypczak 

https://itunes.apple.com/pl/app/pcalc-the-best-calculator/id284666222?mt=8&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/calendars–5-smart-calendar/id697927927?mt=8&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/evernote/id281796108?mt=8&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/wunderlist-to-do-list-tasks/id406644151?mt=8&at=11lHMT
http://www.twitter.com/mcskrzypczak
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SIN CITY 2: 
DAMULKA WARTA GRZECHU

JAN URBANOWICZ

Kiedy prawie dziesięć lat temu obejrzałem pierwsze „Sin City”, byłem zachwyco-

ny. Było to całkowicie inne podejście do przenoszenia komiksów na ekran. Związane 

to było z tym, iż wizualnie było to niemal dosłownie identyczne, jak to, co mogliśmy 

zobaczyć na kartkach papieru, a także zrywało z trendami ekranizowania najpo-

pularniejszych bohaterów, takich jak Spider-Man, Superman czy Batman. „Sin City” 

nie było komiksem tak popularnym (a już na pewno w Polsce) i sam film wzbudzał 

ogromną ciekawość. Przy scenariuszu pracował sam autor komiksu, czyli Frank Miller, 

W roku 2005 Robert Rodriguez wyreżyserował „Sin City” na podstawie 

komiksów Franka Millera. Całość została znakomicie przyjęta zarówno 

przez widzów, jak i krytyków, którzy nie mogli doczekać się kontynuacji. 

Na nią przyszło nam czekać blisko dekadę.

    

http://youtu.be/Hb8JOJisRBI?list=UUpBSoEzBOZkbhzonTh8dWOw
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a na krześle reżyserskim zasiadł Robert Rodriguez. 

Reżyser między innymi „Desperado”, „Od zmierzchu 

do świtu” czy „Małych agentów”, który również zna-

ny był z rozmaitej współpracy z Quentinem Taran-

tino. Nazwisko reżysera pojawia się tu nieprzypad-

kowo, gdyż on również pomagał przy powstawaniu 

„Sin City”, dzieląc się spostrzeżeniami ze swoim ko-

legą. Film wyszedł rewelacyjnie niemal pod każdym 

względem i na zawsze zyskał ogromne rzesze fa-

nów. Nie należę do tych największych, lecz film do-

ceniam i bardzo lubię. Ostatnio przed seansem dru-

giej części odświeżyłem go sobie i muszę przyznać, 

że nadal robi wrażenie, pomimo swojego wieku.

„Sin City 2: Damulka warta grzechu” zapowiadał się równie rewelacyjnie co poprzed-

nik, choć − jak wiemy − dorównanie pierwszym częściom nigdy nie jest łatwe. Szkoda, 

że i tym razem się nie udało. Po zakończeniu seansu miałem wrażenie, że część druga 

koło swojej poprzedniczki nawet nie siedziała. Przykro mi to stwierdzić, ale jest to jed-

no z moich osobistych największych filmowych rozczarowań tego roku. Jedna z waż-

niejszych rzeczy pozostała bez zmian – oprawa wizualna. Teoretycznie powinno to do-

brze o filmie świadczyć, jednak po dziesięciu latach oczekiwałbym czegoś więcej niż 

tylko skopiowania starej, sprawdzonej formuły. Dekada w kinie, a szczególnie w efek-

tach specjalnych, to prawie wieczność i przykro mi, ale nie może być tak, że ogląda-

my dokładnie to samo. Może być podobieństwo – np. takie, jakie jest między trylogią 

„Władcy pierścieni” a „Hobbitem” – ale jednak warto by dodać coś nowego. Chciałbym 

poczuć powiew świeżości. W tym filmie otrzymałem takiego samego kotleta, jakiego 

zjadłem wiele lat temu. Smaczny był, ale nie był on niczym nowym w moim życiu.

Wygląd to jednak nie wszystko, gdyż ważna jest historia. Tak samo jak w przypad-

ku pierwszego filmu, składa się on z kilku historii, które się ze sobą w jakiś sposób łą-

czą albo nie. W „Sin City” mieliśmy znakomity scenariusz i świetne postacie. Tutaj część 

z nich powraca oraz mamy kilka nowych. Ze starszych znów bardzo dobrze wypadł 

Marv, którego gra Mickey Rourke. Zagrał on na równie wysokim poziomie co poprzed-

nio, choć sama historia nie była już tak ciekawa. Powracają również Jessica Alba, Po-

wers Boothe oraz kilka mniejszych występów. Z nowszych ról możemy tu zobaczyć 

Josha Brolina, Josepha Gordona-Levitta, Raya Liottę czy piękną Evę Green. O ile każ-

 „Sin City 2: Damulka 
warta grzechu” 
zapowiadał się równie 
rewelacyjnie co 
poprzednik, choć − jak 
wiemy − dorównanie 
pierwszym częściom 
nigdy nie jest łatwe.

Sin City 2: Damulka warta grzechu
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dy z nich zagrał naprawdę bardzo dobrze, a Eva Green w pewnych momentach zjawi-

skowo, to niestety z ich dobrą grą nie szły w parze dobre historie. Miałem wrażenie, że 

momentami scenariusz został napisany na kolanie, jakby twórcy zorientowali się, że od 

pierwszego filmu zaraz minie dziesięć lat i to już ich ostatni dzwonek.

Wrócę jeszcze na moment do Evy Green. To, jak piękna jest to kobieta, nie powinno 

ulegać żadnej wątpliwości. Z tego, co wiem, nawet w naszej redakcji znajdzie ona kil-

ku wielbicieli. Oczywiście, jest ona również bardzo uzdolnioną aktorką, czego dowód 

dała w filmie, ale powiem Wam tak: sceny z panią Green są obłędne! Gdy wychodzi 

ona z kąpieli (kilka razy), to niestety, ale nic innego dla nas w tym momencie nie istnie-

je. Zdecydowanie największy plus filmu.

Kiedy postawimy koło siebie obie części „Sin City”, to można zauważyć, że do pierwsze-

go filmu twórcy bardziej się przyłożyli. Scenariusz był przygotowany z należytą staran-

nością, obsada znakomicie dobrana, a całość wizualnie była nowatorska i przełomowa. 

W przypadku drugiej części dostajemy stary przepis, znaleziony na dnie szuflady po la-

tach i odtworzony niemal punkt po punkcie tak samo. Jednak po drodze coś się rozma-

zało, nieudolnie musieliśmy zaimprowizować i niestety, wyszło nam danie podobne, 

lecz dużo gorsze. Jaka może być tego przyczyna? Niewątpliwie brak drugiego kucharza 

w osobie Tarantino, który by nam zerkał przez ramię i sprawdzał, czy czegoś przypad-

kiem nie przypalamy. Na szczęście mieliśmy tajny składnik w postaci Evy Green, który 

sprawił, że ostatecznie dało się to wszystko strawić, zamiast wywalić do kosza.

Sin City 2: Damulka warta grzechu

@yasiek_

http://www.twitter.com/yasiek_
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ZANIM ZASNĘ
JAN URBANOWICZ

Całość przedstawia się następująco: kobieta codziennie budzi się w swoim 

łóżku, choć właściwie nie wie, że to jej łóżko. Obok leży jej mąż, ale ona go 

nie poznaje. Okazuje się, że wiele lat temu miała wypadek i na skutek obra-

żeń głowy cierpi na nietypową amnezję – każdego dnia zapomina wszystko 

z dnia poprzedniego. Pewnego razu, po wyjściu męża z domu otrzymuje te-

Nicole Kidman i Colin Firth to nazwiska zarówno dobrze znane, jak i gorące 

w świecie filmowym. Wydaje się, że ta dwójka w jednym filmie to niemal 

przepis na sukces, jak pokazali poprzednio w „Drodze do zapomnienia”. Tym 

razem coś jednak nie poszło zgodnie z planem.

    

http://youtu.be/2Cc78bm4SSM
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lefon od swojego lekarza, który każe jej od-

naleźć w szafie kamerę. Włącza ją i okazu-

je się, że każdego dnia nagrywa to, czego 

się o sobie dowiedziała, by móc później te 

wspomnienia odtworzyć. Szybko dowiadu-

je się, że jej mąż może nie być tak kochają-

cy, jak się jej zdawało.

Brzmi świetnie. Naprawdę dobry pomysł, dwójka rewelacyjnych aktorów 

i mamy genialny thriller. Błąd! Wychodzi na to, że nie zawsze jest to takie proste. 

Film jest stosunkowo krótki, gdyż trwa zaledwie półtorej godziny, jednak potra-

fił wprawić mnie wyjątkowo w poczucie znudzenia. Nie przez cały czas oczywi-

ście, ale miał takie momenty. Nie wiem dokładnie dlaczego. Pierwsza godzina 

jest właściwie taka, że nic szczególnego się nie dzieje. Poznajemy całą historię. 

Rozkręca się bardzo powoli i myślałem, że to zwyczajne budowanie napięcia, 

jednak przez godzinę nic się właściwie nie zmieniło. Dopiero po tym czasie ca-

łość zaczyna nabierać tempa i kształtów, jednak z tym wszystkim staje się niesa-

mowicie przewidywalna. Sądziłem, że otrzymam thriller, jakiego dawno nie wi-

działem, a jednak dostałem film przepełniony wieloma banałami. Oglądaliście 

film „50 pierwszych randek”? Tam też był taki motyw amnezji. Paradoksalnie, 

tamten film podobał mi się znacznie bardziej.

Spodziewałem się przynajmniej znakomi-

tego występu aktorskiego. Jednak na wy-

sokości zadania stanęła jedynie Nicole 

Kidman. Jestem chyba jednak w tym mo-

mencie nieco niesprawiedliwy. Słaby wy-

stęp Firtha nie był efektem jego umiejęt-

ności, a raczej kiepsko napisanej postaci, 

która miała olbrzymi potencjał, jednak coś 

poszło nie tak podczas jej pisania. W filmie występuje również Mark Strong, któ-

ry jest według mnie przyzwoitym aktorem i on również miał tu szansę coś po-

kazać, jednak się to nie udało. Kidman ratuje ten film. Ale to trochę tak jakby ra-

tować tonący okręt wiaderkiem. Spore to wiadro, gdyż aktorka to znakomita, 

jednak co ma utonąć, to utonie.

Zanim zasnę

Naprawdę dobry pomysł, 
dwójka rewelacyjnych 
aktorów i mamy genialny 
thriller.

Spodziewałem się 
przynajmniej znakomitego 
występu aktorskiego.
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Dobrych, trzymających w napięciu thrille-

rów we współczesnym kinie jest jak na le-

karstwo. Sądziłem, że tym razem będzie 

inaczej, zwłaszcza że nie jest to wysokobu-

dżetowa produkcja i spodziewałem się po-

stawienia wielkiego nacisku na jakość. Przy-

kro mi, że nie wyszło. Poprzedni wspólny 

film duetu Kidman-Firth był znakomitym 

dramatem, który poruszał i wyrzucał nasze 

emocje na wierzch. Tutaj oczekiwałem podobnego efektu, tylko z innymi emo-

cjami w rolach głównych. Aktorsko bardzo dobrze, scenariuszowo nie wyszło. 

Wielka szkoda.

Dobrych, trzymających 
w napięciu thrillerów we 
współczesnym kinie jest jak 
na lekarstwo.

Zanim zasnę

@yasiek_

http://www.twitter.com/yasiek_
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GRACZ
JAN URBANOWICZ

Na początku lat osiemdziesiątych Robert Altman, mając już na swoim koncie takie filmy jak 

„M.A.S.H.” czy „Nashville”, opuszcza Stany Zjednoczone. Przenosi się do Francji, gdzie zaczy-

na tworzyć swoje filmy, sztuki teatralne oraz produkcje telewizyjne. Dziesięć lat później po-

wraca do ojczyzny i reżyseruje film „Gracz”. Główną rolę gra tutaj Tim Robbins, a wymienienie 

innych aktorów nie ma najmniejszego sensu, gdyż gra tutaj blisko pięćdziesiąt gwiazd ówcze-

snego kina. W ramach ciekawostki wspomnę, że zagrali oni niemal za darmo, gdyż gdyby każ-

Robert Altman to nazwisko bardzo ważne w amerykańskim, ale także światowym kinie. 

Reżyser, który stworzył wiele znakomitych filmów, opracowując i zachowując swój 

własny styl opowiadania historii, które często były jego własnym komentarzem tego, co 

działo się w społeczeństwie. W „Graczu” skupił się na Hollywood.

    

http://youtu.be/qtidbbLb-GM
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da z nich zainkasowała swoją normalną stawkę za 

występ, film kosztowałby około stu milionów do-

larów – jego faktyczny budżet to zaledwie osiem 

milionów.

„Gracz” jest spojrzeniem i komentarzem na to, jak 

zepsute jest Hollywood. Główny bohater, Griffin 

Mill, jest producentem filmowym, który zaczyna 

być nękany przez jednego ze scenarzystów. Otrzy-

muje od niego pocztówki z pogróżkami i zaczyna poważnie obawiać się o swoje ży-

cie. Postanawia dowiedzieć się, kto jest jego oprawcą. Bieg wydarzeń sprawia, że ktoś 

ginie, a życie producenta ulega zmianie.

Film pokazuje Hollywood w sposób zabawny, absurdalny, ale również surowy i bez-

kompromisowy. To film ukazujący niemal wszystko co złe w amerykańskim przemy-

śle filmowym. Altman, który tworzył niemal hollywoodzkie (pod kątem obsady na 

pewno) filmy, nie był w ogóle hollywoodzkim reżyserem. Przez niemal całą swoją 

twórczość był niezależny. „Gracz” jest jednak jego najbardziej hollywoodzkim filmem, 

który jednocześnie najbardziej to Hollywood krytykuje. A to wszystko między innymi 

przy pomocy największych gwiazd filmowych.

Film posiada wszystkie cechy, jakie powinien posiadać wielki kinowy przebój. Są to 

np. seks, przemoc, humor, thriller, gwiazdorska obsada czy szczęśliwe zakończenie. 

Jest to na różne sposoby wyśmiewane. Jeden z przedstawionych reżyserów przez pół 

seansu walczy o to, by studio nie angażowało w jego najnowszy film żadnych wiel-

kich nazwisk. Zarzeka się, że inaczej tego nie wyreżyseruje. Jak nietrudno się domy-

ślić, na końcu robi film, w którym zagrał między innymi Bruce Willis, Julia Roberts, Pe-

ter Folk czy Susan Sarandon. Gdy kończy się „Gracz” i pojawiają się napisy końcowe, 

zdajemy sobie sprawę, że sam Altman w swoim filmie umieścił te wszystkie części 

składowe.

Film zaczyna się genialnym, pojedynczym, niemal siedmiominutowym ujęciem. 

Jest ono ukłonem w stronę Orsona Wellesa i jego filmu „Dotyk zła”. Sam reżyser 

jest zresztą wspominany podczas tego otwarcia. „Gracz” posiada bardzo wiele na-

wiązań do ówczesnego, a także wcześniejszego kina. Jednak przede wszystkim 

pokazuje, że nie tworzy się już filmów ambitnych, które aspirowałyby do miana 

To film ukazujący nie-
mal wszystko co złe 
w amerykańskim 
przemyśle filmowym.

Gracz
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sztuki. Każdy kolejny obraz ma ściągać jak naj-

większą liczbę widzów, posiadać wielkie nazwi-

ska i najzwyczajniej się dobrze sprzedać.

Oglądając film, byłem zachwycony tym, jak po-

kazano Hollywood. Jednocześnie brzydziłem 

się nim. Główny bohater początkowo wzbu-

dza w nas odrazę, później jednak widzimy jego 

przemianę, trochę nam go szkoda i zaczyna-

my go lubić. Ostatecznie jednak nie zmienia się 

on tak bardzo. Pozostaje olbrzymim cynikiem, 

któremu do bohatera pozytywnego daleko. 

Film, jak to przystało na „wielki hit”, kończy się 

happy endem. Jednak jest to happy end dla naszego bohatera. My czujemy, że 

nie tak to wszystko powinno się skończyć, że sprawiedliwość powinna zwyciężyć. 

Jak się dzieje? Przekonajcie się sami. „Gracz” to film, o którym można by bardzo 

wiele dyskutować. Ja jednak starałem się Was do niego jedynie zachęcić, gdyż 

uważam, że jest to film bardzo ważny i rewelacyjnie krytykujący ówczesne, ale 

chyba również i aktualne, Hollywood. Robert Altman był mistrzem komentowania 

tego, co działo się na świecie i w społeczeństwie. Robił to w swoim własnym sty-

lu, wraz ze swoją niezależnością. „Gracz” sprawił, że w najbliższym czasie odświe-

żę sobie najważniejsze tytuły reżysera.

Na koniec dodam, że „wielki i wspaniały” występ ma tutaj również Katarzyna Fi-

gura. Zachwyci Was.

Film posiada wszystkie 
cechy, jakie powinien 
posiadać wielki kinowy 
przebój. Są to np. seks, 
przemoc, humor, thriller, 
gwiazdorska obsada czy 
szczęśliwe zakończenie.

@yasiek_

Gracz

http://sare.pl
http://www.twitter.com/yasiek_
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PREMIERY DVD I BLU-RAY 
PAŹDZIERNIK 2014

JAN URBANOWICZ

Najsłynniejszy potwór kina powraca. Tym razem 

w odsłonie nawiązującej do najstarszych filmów 

z jego udziałem. Wizualnie wspaniały. Scenariu-

szowo to już co kto lubi. W obsadzie między in-

nymi Aaron Taylor-Johnson, Ken Watanabe, Bry-

an Cranston, Elizabeth Olsen oraz Sally Hawkins. 

Najważniejszy jednak jest on – Godzilla. Walki po-

tworów, zniszczone miasta, płacz i przerażenie.

Najnowsze dzieło Jima Jarmusha. Opowieść 

o wampirach, które dla odmiany się nie świecą i nie 

chodzą za dnia do liceum. Klimat nawiązujący do 

prawdziwych, romantycznych opowieści o mrocz-

nych kochankach, których połączyła wieczna mi-

łość. Wspaniałe role Toma Hiddlestona i Tildy Swin-

ton. Klimatyczna opowieść wypełniona genialną, 

psychodeliczną muzyką rockową. Ja byłem ocza-

rowany. Jeśli nie widzieliście, to mam nadzieję, że 

i Was ten film oczaruje.

GODZILLA

TYLKO KOCHANKOWIE PRZEŻYJĄ
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Tom Cruise i Emily Blunt ratują świat. Ten pierwszy 

nieustannie przeżywa swój własny „Dzień śwista-

ka”, a ona uczy go, jak walczyć i pokonać wstręt-

nych kosmitów, którzy opanowują Ziemię. Świet-

ne sci-fi, wypełnione znakomitymi scenami akcji, 

walki oraz humorem na wysokim poziomie. Cruise 

w nieco innej roli niż zwykle, gdyż zanim stanie 

się superbohaterem, dostaje najpierw ostre lanie, 

przez niemal cały film. Zdecydowanie jeden z lep-

szych filmów gatunku w ostatnich latach.

NA SKRAJU JUTRA

Komedia, w której zagrali Zac Efron, Rose Byrne 

i Seth Rogen. Dwójka świeżo upieczonych ro-

dziców. Do domu obok wprowadza się bractwo 

studenckie i niestety spokojne życie się w tym 

momencie kończy. Nieustanne imprezy, hała-

sy i nieprzyzwoite widoki. Rozpoczyna się mię-

dzypokoleniowa wojna o to, kto będzie szeryfem 

w tej okolicy. Typowo amerykańskie poczucie hu-

moru, jeśli jednak lubicie filmy w takim gatunku, 

to ten również powinien się spodobać. Nic spe-

cjalnego, jednak na śmieszny wieczór z przyjaciół-

mi na kanapie powinien się nadać.

SĄSIEDZI

Premiery DVD i Blu-ray

@yasiek_

http://www.twitter.com/yasiek_
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Mój MacBook kryje w sobie dwa dyski twarde. Pewnie niko-

go to nie dziwi, bo na dziś najlepszym rozwiązaniem jest po-

stawienie systemu na dysku SSD, a na drugim dysku trzyma-

nie większych plików. Drugi dysk w 87% zajmuje muzyka, co 

pewnie po raz drugi nikogo nie dziwi. Pełno tam folderów 

typu „impreza”, „imprezanew”, „party”, „naimpreze21.08.01”. 

Minęła dekada od momentu, kiedy po raz ostatni organi-

zowałem jakąś większą imprezę w moim rodzinnym mie-

ście – Garwolinie. Dysk systematycznie zmieniam na więk-

szy i nigdy nie przyszło mi do głowy, żeby kasować te foldery. Jeśli zajrzymy do nich, to 

daję sobie obciąć paznokcie w każdej kończynie, że znajdziemy tam chociaż jeden nu-

mer brytyjskiego składu Basement Jaxx. Pozycja obowiązkowa na absolutnie każdej im-

prezie. Przyznam się, że przez ostatnie dwa miesiące słabo śledziłem rynek z powodu or-

ganizacji swojego wesela, a później podróży poślubnej, ale wróciłem. Wróciłem i na dzień 

dobry odpaliłem WiMP-a, który krył w sobie przepiękny prezent w postaci nowego albu-

mu Basement Jaxx. Felix Buxton i Simon Ratcliffe dobrze wiedzieli, czego potrzebuję po 

powrocie do szarej rzeczywistości. Wybaczam więc to, że nagranie nowej płyty, mojego 

powrotnego prezentu, zajęło im ostatnie pięć lat. Tyle musieliśmy czekać na nowe dzie-

ło chłopaków z Londynu! Dzięki, chłopaki, bo to, co trafiło na moje uszy prosto ze słucha-

wek, bardzo poprawiło mi powrót do pracy. Siła, energia, milion ton uśmiechu i kiwanie 

głową na każdą możliwą stronę. Coś więcej muszę pisać? Zastanawiam się tylko, czy nie 

można było tego wydać na początku wakacji, ale może to zabieg celowy. Piękne poże-

gnanie wakacji przez Felixa i Simona. Nowy album jest pięknie skrojony na potrzeby dzi-

siejszych imprez. Jak zwykle londyński duet świetnie odczytuje nowe trendy i cały swój 

materiał przygotowuje tak, jak krawiec szyje garnitur na miarę. Taneczny house z dużą 

dawką łatwo przyswajalnych refrenów i numery przechodzące w mroczne klimaty z cięż-

kim basem – to dokładnie wszystko, czego potrzebują kluby w każdy weekend. Basement 

Jaxx „Junto” to najlepszy prezent, jaki możesz sobie podarować we wrześniu.

CAŁA MUZYKA JAROSŁAW CAŁA

BASEMENT JAXX
JUNTO

http://wimp.pl
http://wimp.pl/album/29867071
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@calamuzyka 

Światem rządzą indywidualiści. Z roku na rok odnoszę wra-

żenie, że coraz mniejszą rolę w światowej muzyce odgry-

wają zespoły. W dzisiejszych czasach na listach przebojów 

(i nie tylko na nich) królują pojedyncze jednostki. Oczy-

wiście finalnie na sukces pracuje więcej niż jedna osoba, 

ale wszystko skupia się na jednej postaci, która swoją na-

zwą przyciąga miliony. Jasne, są jeszcze grupy, które gra-

ją ze sobą od wielu lat i jako zespół przechodzą do historii. 

Nie inaczej mają się sprawy w świecie rap. W latach 90. skła-

dy stanowiły znaczą część sceny, mieliśmy Guru i DJ Premiera jako Gang Starr, nie wspo-

minając już o dużych kolaboracjach, takich jak Wu-Tang. Teraz coraz mniej ludzi potrafi 

się ze sobą dogadać, a jak wiadomo – zawsze „zielone” lepiej dzielić z samym sobą. Tym 

bardziej cieszy, że taki klasyczny skład jak Dilated Peoples wraca do gry z nowym albu-

mem. Miliony fanów – takich jak ja – czekały na tę chwilę, jak dzieci czekają w oknie 24 

grudnia na worek prezentów.

„Directors of Photography” to szósty album ekipy z LA, która jest odzwierciedleniem 

absolutnie klasycznej formy rapowego zespołu. DJ/producent Babu, raper/producent 

Evidence i drugi raper Rakaa mają wszystko to, co mieć powinien dobry skład. Mimo 

tego nigdy nie osiągnęli sukcesu prawdziwie komercyjnego (nie sądzę, że kiedykolwiek 

mieli taki cel), jednak w świadomości ludzi zakorzenionych w czarnej muzyce Dilated to 

absolutnie czołówka ligi.

Album „Directors of Photography” jest dokładnie taki, jak każdy fan sobie go wyobra-

żał. Solidne, mocne i tłuste bity, połączone z pięknymi, technicznymi scratchami DJ Babu, 

a wszystko wykończone idealnie rapowanymi zwrotkami Evidence’a i Rakaa. Dilated nie 

kombinuje, nie szuka niczego nowego w muzyce, po prostu robi to, co potrafi najlepiej. 

Klasyczny rap w najlepszym wykonaniu, czyli kontynuacja jednej z najlepszych grup w hi-

storii rapu – tego możecie spodziewać się po nowym albumie Dilated Peoples. Polecam 

na dzień dobry sprawdzić numer „Show Me the Way”, nagrany wspólnie z Aloe Blacc.

DILATED PEOPLES
– DIRECTORS OF PHOTOGRAPHY

http://www.twitter.com/calamuzyka
http://wimp.pl/album/32579770
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MAŁGORZATA ŁADA

• 1 kg białej kapusty

• 3 kwaśne jabłka

• 1 szklanka mleka (niekoniecznie, ale 

kapusta będzie delikatniejsza)

• 2 łyżki smalcu (najlepiej, ale może 

być również dobry olej)

• 10 dag gotowanej lub wędzonej 

szynki

• 15 dag gotowanego lub pieczonego 

mięsa (może być z rosołu lub 

pieczone − wieprzowina albo 

wołowina)

• 2-3 łyżki siekanego koperku

• sól, pieprz, ostra papryka

Kapustę oczyścić z zewnętrznych li-

ści, opłukać, osuszyć i dość drobno 

poszatkować.

W garnku zagotować mleko, włożyć 

kapustę, smalec i delikatnie posolić. 

Dusić 15-20 min na wolnym ogniu.

Szynkę i mięso pokroić w kostkę, do-

dać do kapusty i dusić jeszcze 10 min.

Jabłka obrać i zetrzeć na tarce o gru-

bych oczkach. Koperek posiekać. Jabł-

ka i koperek dodać do kapusty i pod-

dusić jeszcze ok. 5 min. Przyprawić do 

smaku solą, pieprzem i ostrą papryką. 

Podawać ze świeżym pieczywem.

Smacznego!

Kapusta z jabłkami i koperkiem
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