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Norbert Cała:
Świat mody od jakiegoś czasu dość
mocno miksuje się ze światem technologii, w końcu telefony, zegarki czy też
słuchawki mamy zazwyczaj przy sobie
i określają one nasz styl nie gorzej niż
modny szalik, czapka czy buty.

Kinga Ochendowska:
W nocy złapał mróz i nagle, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki,
krajobraz dookoła zamienił się w scenerię rodem z bajki.

Wojtek Pietrusiewicz:
Teraz pozostaje już tylko czekać na
ColorEdge z panelem 4K i 5K w przyGrudzień to miesiąc szczególny. Świąteczny. Rodzinny. Kończy

szłości… Na to ostatnie rzucę się jak

się rok. Czas podsumowań i czas refleksji. Wszyscy biegają w po-

szczerbaty na suchara.

płochu, przygotowując się do świąt oraz w poszukiwaniu prezentów. Tradycyjnie już, chcemy Wam w tym pomóc. Proponujemy
Wam 87 pomysłów na prezenty. Mamy nadzieję, że znajdziecie coś

Jarosław Cała:

wśród naszych propozycji – idealny pomysł dla bliskich lub… dla

W praktyce możemy sobie wyobrazić nissana micrę, do którego szalony
konstruktor przełożył silnik z nissana
GTR. Efekt piorunujący.

Was samych?
A gdy w końcu będziecie mogli cieszyć się chwilą spokoju, przejrzycie też inne teksty – naprawdę warto!
Wszystkiego najlepszego z okazji Bożego Narodzenia od ca-

twitter.com/imagazinepl

łej redakcji iMagazine!

facebook.com/iMagazinePL
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JAK CZYTAĆ iMAGAZINE?
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.

Strona tytułowa
zawiera linki do
promowanych
w danym
wydaniu
artykułów.

iMagazine można czytać na komputerach dzięki systemowemu „Podglądowi” lub programowi Acrobat
Reader. Na iPadach lub iPhonie/iPodzie Touch, iMagazine jest możliwy do przeglądania poprzez aplikację iBooks lub eGazety Reader. W przypadku iBooks każdy numer iMagazine trzeba ręcznie wrzucić
na urządzenie przenośnie poprzez iTunes.
W przypadku eGazety Readera trzeba być zarejestrowanym w systemie eGazety. W tym przypadku,
każdorazowo, gdy będzie pojawiało się nowe wydanie iMagazine, informacja o tym pojawi się wewnątrz aplikacji i magazyn będzie można pobrać
bezpłatnie przez internet.

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.

/ AKTUALNOŚCI /

11

PRODUKCJA APPLE WATCH
MA RUSZYĆ W STYCZNIU 2015
Wrześniowa konferencja Apple obfitowała w informacje,
jednak jednej zabrakło – dokładnej daty wprowadzenia

APPLE UŁATWIA
WYREJESTROWANIE
NUMERU TELEFONU
Z iMESSAGE

do sprzedaży Apple Watch. Produkt już dzisiaj jest pożądany przez wielu, więc kiedy będzie można się go spodziewać i ile będzie trzeba zapłacić za przyjemność posiadania tego smartwatcha?
Czytaj dalej...

Jeśli zmieniasz iPhone’a na inny telefon,
możesz mieć problem z otrzymywaniem
wiadomości od osób, które korzystają
z urządzeń Apple. Firma udostępniła narzędzie, które pozwala wyrejestrować się
z usługi.
Czytaj dalej...

STOREST – SKLEP DLA
TWOJEGO DZIECKA
Studia Pixle nie trzeba przedstawiać chyba nikomu. Stamtąd bowiem wyszła bardzo nowatorska i ciekawa aplikacja – Foldify, która
pozwala na stworzenie figurek i wydrukowanie ich modeli z papieru. Parę dni temu otrzymaliśmy nowe dzieło tych twórców – Storest.
Czytaj dalej...
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AMAZON ECHO
– ASYSTENT
GŁOSOWY
W GŁOŚNIKU
Każdy z najważniejszych systemów mobilnych doczekał się już
własnego asystenta głosowego
– iOS ma Siri, Android wprowadził Google Now, a od niedawna
na Windows Phone dostępna jest
Cortana. Do tej trójki nieoczekiwanie dołączył Amazon, stosując
jednak nieco inne podejście.
Czytaj dalej...

ADOBE
PHOTOSHOP
LIGHTROOM 5.7
Adobe wypuściło aktualizację Photoshop Lightroom.
Powinna się ona spodobać użytkownikom, którzy
w najbliższym czasie chcieliby przesiąść się z iPhoto lub
Aperture.
Czytaj dalej...

DROPBOX I… DARMOWE
TWORZENIE DOKUMENTÓW
W OFFICE DLA IOS
Krótko – zmianom w Microsoft nie ma końca. Niedawno
ogłosili współpracę z Dropboksem, a teraz w App Store pojawiły się aktualizacje Office.
Do tej pory, aby w pełni korzystać z Worda, Excela i PowerPointa, potrzebne było wykupienie Office360. Od teraz nie
trzeba – tworzenie i zapisywanie dokumentów jest za darmo. Dobry kierunek.
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IPHONE 6 ORAZ 6 PLUS
MOGĄ ODTWARZAĆ WIDEO W 4K
		

Kiedy Apple prezentowało nową generację iPhone’ów, usłyszeliśmy

o niesamowitej mocy, która drzemie w jego podzespołach. I o ile do wysyłania
tweetów czy przeglądania internetu tej mocy aż tyle nie potrzeba, to odtwarzanie
wideo, szczególnie w 4K, jest zasobożerne. Okazuje się, że najnowszy chip A8 poradzi sobie i z tym ostatnim.
Czytaj dalej...

„FAKT”: NOWE TABLETY DLA POSŁÓW ZA 1,7 MLN ZŁ
„Fakt” donosi, że Sejm kupi w 2015 roku nowe tablety (czyt. iPady) po ponad 3 latach od poprzedniego
zakupu i że to skandal… Skandalem jest, że nikt nie nauczył posłów, jak z nich korzystać, aby faktycznie ich zakup był zasadny.
Czytaj dalej...

CZY BEATS MUSIC BĘDZIE
JEDNĄ Z DOMYŚLNYCH
APLIKACJI W IOS?
Z pierwszym dniem sierpnia Apple oficjalnie wykupiło Beats, firmę produkującą najpopularniejsze na
świecie słuchawki oraz oferującą usługę streamingową Beats Music. Dotychczas działania związane
z tym zakupem były dosyć delikatne – podobno
ma to się zmienić w przyszłym roku.
Czytaj dalej...
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ŚWIATOWY DZIEŃ AIDS W APP
STORE
Z okazji Światowego Dnia AIDS Apple zorganizowało specjalną akcję, do której przyłączyło się wielu deweloperów. W App Store pod specjalną sekcją Apps for (RED)
znaleźć możemy wiele aplikacji, z których dochód
w całości zostanie przeznaczony na akcję walki z AIDS.
Czytaj dalej...

NOWE SMARTLED
OD CSOP
Dystrybutor CSOP rozszerzył asortyment związany z lampami smartLED.
Do dotychczasowych lamp
9 W z gwintem E27 i opraw do sufitów podwieszanych (downlight)
o mocy 9 i 12 W, dodano lampy
5 W z gwintem E14 i bagnetem GU10
o mocy 4 W na 230 V.
Czytaj dalej...

ITUNES STORE, APP STORE
ORAZ MAC APP STORE JUŻ PO POLSKU
20 listopada przejdzie do historii jako pierwszy dzień, w którym wszyscy mogli skorzystać z iTunes Store,
App Store oraz Mac App Store z polskim interfejsem. Coś, na co czekaliśmy latami!
Czytaj dalej...

Shield_White_2013

Oryginalne radio ORT7500
Przypomnij sobie dobre czasy dzięki temu oryginalnemu radiu.
Urok lat 50-tych zapożyczony z wzornictwa radia Philips
z roku 1955 łączy się z doskonałą jakością dźwięku, zapewniając
potężne basy i krystalicznie czysty dźwięk radia DAB+ i FM,
a także bezprzewodowe odtwarzanie muzyki z inteligentnych
urządzeń za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

OR2000M
Philips
Oryginalne miniradio

ORT7500
Philips
Radio Original

OR7000
Philips
Radio Original

Version 1.1 – 25 October 2013
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TARGI AUDIO SHOW

Audio Show to drugie co do wielkości targi sprzętu muzycznego w Europie.

Tradycyjnie już, bo po raz 18., w listopadzie odbyła się w Warszawie impreza Audio Show, czyli drugie co do wielkości targi sprzętu muzycznego w Europie. Wszystkim, którzy uważają, że
imprezy targowe się powoli kończą i w dobie internetu nie mają miejsca, polecam wybrać się
w przyszłym roku. Targi trwają tylko dwa dni – sobota i niedziela, od rana do wieczora. Ja próbowałem wejść od rana w sobotę. 9:00, pada deszcz, a pod hotelem Radisson Blu Sobieski
pod gołym niebem stoi kolejka porównywalna w dzisiejszych czasach jedynie do kolejek po
iPhone’a.
Targi Audio Show są bardzo specyficzne, bo − jak wspomniałem − odbywają się w hotelach.
Oprócz Sobieskiego jest to też Bristol i Golden Tulip. Wszystko po to, aby dać zwiedzającym
warunki odsłuchu zbliżone do tych w domu. W tym roku ekspozycje były w 110 salach o powierzchni łącznej prawie 3000 m2. Praktycznie nie ma szans, aby obejść wszystkie sale w ciągu
jednego dnia. Trzeba wybrać te najważniejsze, najbardziej interesujące lub mieć na to dwa dni.
W tym roku najbardziej przyciągało na targi stoisko Trimex, z jednym z najdroższych na świecie zestawów audio, który wyceniono na 2 mln zł! Składał się z ogromnych kolumn Focal Grande
Utopia EM zasilanych wzmacniaczem Naim Statement. Niestety posłuchać ich się praktycznie

16
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nie dało, bo stoisko ciągle było okupowane przez
ogromną rzeszę ludzi, chcących ich posłuchać i zrobić sobie z nimi selfie.
Ja na Audio Show jestem praktycznie co roku, aby
podpatrzeć, co w trawie piszczy. Główną zmianę
można było zobaczyć już na biletach, a konkretnie
w miejscu przeznaczonym dla partnerów. Mogliście tam ujrzeć, jako partnera technicznego targów
i jednocześnie partnera iMagazine, system streamingowy WiMP. To bardzo dużo mówi o tym, jak zmienia się muzyka, jeśli partnerem na targach na muzycznych freaków jest system streamingowy.
Oczywiście na wielu stoiskach ciągle były gramofony, a dystyngowani starsi dżentelmeni dyskutowali
o kalibracji ruchu płyty. Były też firmy zajmujące się
odrestaurowywaniem starych sprzętów muzycznych (jedno z najfajniejszych stoisk), ale w świecie
Hi-Fi rządzi już niepodzielnie muzyka w pliku. Chyba po raz pierwszy na Audio Show łatwiej było posłuchać swojej muzyki przyniesionej na dysku USB
niż na płycie Super Audio CD. Odtwarzacze sieciowe praktycznie wyparły klasyczną płytę, a u kilku
wystawców można było spotkać komputery Mac
z softem Audirvana.
Jednak mimo że WiMP był partnerem targów, to na
niewielu stoiskach można było posłuchać muzyki
w strumieniu. Myślę, że za rok będzie już to o wiele popularniejsze. Na razie producenci sprzętu Hi-Fi
nie zauważyli chyba, że to najprostszy dostęp do
muzyki w bezstratnym formacie.
Innym bardzo zauważalnym trendem są systemy
typu multi-room. Kiedyś jedynym i pierwszym był
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Sonos. Obecnie występuje on w ofercie u coraz
większej ilości producentów. Każdy znajdzie coś dla
siebie, ze swojej półki cenowej. No, może nie ma
jeszcze systemów tego typu w sprzęcie high-endowym, ale to też pewnie kwestia czasu. Systemy typu
multi-room to będzie hit najbliższych lat, a na łamach iMagazine przeczytacie pewnie sporo testów
takich rozwiązań – w poprzednim numerze polecam test BlueSound.
Audio Show to takie małe, a nawet duże święto
sprzętu muzycznego – miałem napisać święto muzyki, ale to jednak nie to samo. Jeśli nigdy nie byliście na takich targach, to polecam odwiedzić je
w przyszłym roku. Będziecie mogli zetknąć się
z muzyką przez naprawdę duże M i Ą i potrzymać
kabel głośnikowy droższy od Waszego samochodu.
Może to lekko dziwne, ale jakże fascynujące.

@norbertcala
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RHA – DOKANAŁOWE HI-FI OD SZKOTÓW JUŻ W POLSCE

Rośnie popularność słuchawek dokanałowych. To fakt. Bezpośrednią przyczyną jest
mnogość odtwarzaczy przenośnych (w tym smartfonów) z jednej strony, a z drugiej
– coraz większy dostęp do plików i serwisów muzycznych o lepszej jakości niż mp3.

Wydaje się, że właśnie na to czekała szkocka firma RHA, tworząc
w Glasgow swoją serię słuchawek. Są one pięknie zaprojektowane i wykonane, a brzmią wspaniale szczególnie przy bardziej wymagającym materiale. Poza brzmieniem i wykonaniem
imponują dużą dbałością o klienta – wiele końcówek (każdy
znajdzie odpowiednie dla siebie) oraz 3-letnia gwarancja – to
ewenement w tego typu produktach. A ponadto świetnie się
prezentują, sam widok podnosi ich wartość, a ceny są niższe,
niż moglibyśmy na podstawie samych oględzin przypuszczać.
Cztery modele słuchawek mają certyfikat: Made for iPhone.
Testy prasy światowej wypadły doskonale. Wkrótce i my je
sprawdzimy w iMagazine.
Szukać ich można w specjalistycznych sklepach Hi-Fi i sieci firmy Cortland. W okresie przedświątecznym świetny pomysł na
prezent dla siebie i bliskich.
Szczegóły na: www.rha.com.pl
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BEOPLAY H2 − NAJNOWSZE SŁUCHAWKI
Z NIEPORÓWNYWALNYM BRZMIENIEM I WYGLĄDEM

BeoPlay H2 to nauszne słuchawki, które zostały
akustycznie dostosowane do życia w ruchu – i do
życia wypełnionego muzyką.
Oferują one uznany Znak Jakości Dźwięku
Bang & Olufsen, który zapewnia prawdziwe, potężne i pełne pasji chwile z muzyką. Dostarczają brzmienie dokładnie takie, jakie chciał uzyskać
i przekazać nam artysta – dokładnie i prosto.
Wewnątrz słuchawek znajduje się specjalnie zaprojektowany przetwornik 40 mm Bang & Olufsen oraz bass port – stworzony, by zapewniać
pełny i bogaty dźwięk.
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BeoPlay H2 są niezwykle lekkie, ważąc zaledwie 150 gramów. Pomimo niskiej wagi
to bardzo mocne i wytrzymałe słuchawki, zrobione z kompozytu i grubej tkaniny
oraz z prawdziwej, miękkiej skóry jagnięcej, która otula ucho podczas słuchania.
Słuchawki BeoPlay H2 zostały zaprojektowane przez Jakoba Wagnera, duńskiego
projektanta przemysłowego, który stoi także za projektami BeoPlay H6 i BeoPlay H3.
BeoPlay H2 wyposażone są standardowo w trzyprzyciskowy pilot i mikrofon.
Sterowanie i mikrofon w przewodzie są
umiejscowione blisko policzka, dla wygody użytkownika – pozwala to na kontrolowanie zarówno muzyki, jak i urządzenia
z dużą łatwością.
Od stycznia 2015 B&O Play przedstawi
wybór akcesoriów i przewodów dostosowanych do różnych sposobów użytkowania: krótki przewód audio do kieszonki na
piersiach i bardziej aktywnego wykorzystania (0,5 m), długi przewód audio doskonały do relaksu we własnym salonie
(2,5 m) oraz przewód specjalnie dopasowany do urządzeń Android.

/ LIFESTYLE MACUSERA / Dla niej
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LIFESTYLE MACUSERA
MONIKA GUTOWSKA I NORBERT CAŁA

THERMOMIX – OK. 4000 ZŁ
Zima, długie wieczory, lada chwila święta, więc to najlepszy moment na to, aby pomyśleć o przyrządzeniu jakiejś pysznej potrawy. Brzmi prosto, ale dla posiadających dwie lewe ręce w tej
dziedzinie to niezłe wyzwanie. Z pomocą przyjdzie Thermomix,
urządzenie łączące w sobie 12 urządzeń. Dzięki niemu sprawnie
m.in. posiekamy, zmielimy, ugotujemy na parze, wyrobimy ciasto, a nawet ubijemy. Dodatkowo poprowadzi nas krok po kroku
przez cały proces gotowania, a przepis możemy śledzić na kolorowym ekranie urządzenia. Jest niestety i pewien minus – cena.

MO61 – OD 170 ZŁ
Perfumy – prezent, który wielu traktuje jako banalny
i mało wyszukany, w Mo61 nabiera zupełnie nowego wymiaru, a to za sprawą możliwości skomponowania, pod
czujnym okiem specjalisty, zapachu kojarzącego się z obdarowywaną osobą. Mniej odważni w prezencie podarować mogą kupon na usługę samodzielnego tworzenia

TOREBKA MOSHI URBANA − OK. 500 ZŁ

perfum plus oczywiście same perfumy.

Nie od dziś wiadomo, że kobieta dużą część swo-

Jeżeli nie mamy ochoty bawić się w małego chemika, to

jego dobytku lubi mieć przy sobie, a to nieste-

możemy skorzystać z oferty gotowych kompozycji stwo-

ty nie idzie w parze z porządkiem. Moshi Urbana

rzonych przez właściciela. Składniki wykorzystywane

to torebka, dzięki której możemy przymierzyć się

w Mo61 pochodzą z Grasse, miasta z filmu „Pachnidło”,

do opanowania chaosu. Oddzielne miejsce na lap-

a od ich mnóstwa aż kręci się w głowie.

topa, iPada oraz iPhone’a pozwoli nam na zbudowanie miejsca pracy prawie wszędzie. Kieszonki
mniejsze i większe pozwolą uporządkować długopisy, kluczyki itp. Torba wykonana jest z wodoodpornego materiału, więc ulewa jej niestraszna. Do
tych wszystkich zalet dorzucę jeszcze, że jest ładna, elegancka, w kilku wersjach kolorystycznych
i do tego w przystępnej cenie.
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BOTTLELOFT – OK. 120 ZŁ
Pijecie piwo? Nie musicie odpowiadać, ja to wiem. Niestety, lodówki i szafki w kuchni rzadko bywają przystosowane do przechowywania sześciopaku w butelkach.
Z rozwiązaniem przychodzi listwa bottleLoft. Jest to naklejana na „sufit” lodówki lub szafki listwa z trzema magnesami – w pakiecie otrzymujemy dwie. Magnesy są
na tyle mocne, że utrzymają wiszącą butelkę przycze-

FORMUŁA E – DROGO

pioną do nich kapslem. Nie dość, że zwolnimy trochę

Niedawno Bernie Ecclestone (szef Formu-

miejsca w lodówce, to dodatkowo nasza IPA będzie

ły 1) powiedział, że nie potrzebuje ona Face-

świetnie prezentowała się w lodówce.

booka ani młodych ludzi, bo oni nie mają
kasy na Roleksy. No cóż, wypada powiedzieć, że my nie potrzebujemy Formuły 1.
Można przerzucić się na oglądanie Formuły
E. Bolidy są podobne, jednomiejscowe, bez
osłoniętego kokpitu i kół. Są jednak w pełni
elektryczne. Są też socialmedialne, bo mają
FanBoost. Przed każdym wyścigiem możemy głosować na konkretnego zawodnika, a zwycięzca dostanie w czasie wyścigu
zwiększenie mocy z 202,5 KM do 243 KM na
5 sekund. Świetna sprawa.

BUTY RELAKS – CENA 400 ZŁ
Jeśli żyliście w latach 70-80., to musicie pamiętać zimowe
buty Relaks. Miał je chyba każdy i jak na toporne lata komuny były całkiem ładne. O ich popularności niech świadczy to,
że w 1972 roku wyprodukowano stumilionową parę Relaksów.
Jeśli nie pamiętacie tych czasów, to zobaczcie „Seksmisję” Juliusza Machulskiego. W tym filmie ma je na nogach Emma
Dax i na zachętę powiem, że oprócz nich ma na sobie niewiele. Otóż te buty wróciły do sprzedaży za sprawą firmy Wojas.
Zdecydowany hit na zimę.

/ WYWIAD / Wywiad z 3.7.6.
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WYWIAD Z 3.7.6.

DOMINIK ŁADA

Z marką 3.7.6. na łamach iMagazine mogliście spotkać się już kilkakrotnie. Świetnej jakości
torby i pokrowce skórzane, które są produkowane… w Polsce. To ewenement w dzisiejszych
czasach. Jeśli szukacie świątecznego, eleganckiego i niebanalnego prezentu, to jest to jedna
z naszych propozycji dla Was. Udało mi się porozmawiać z Agnieszką Solomon, która jest
założycielką 3.7.6. i jednocześnie główną projektantką.

/ WYWIAD / Wywiad z 3.7.6.

Pierwsze pytanie będzie banalne. Od dawna, odkąd zaczęły pojawiać się u nas Wasze produkty, zastanawiałem się, skąd nazwa 3.7.6.?
Trzy. Siedem. Sześć. Chcieliśmy stworzyć nazwę, która byłaby nowoczesna i prosta zarazem. Nazwa niewyglądająca na włoską. Nazwa, która byłaby prosta w każdym języku.
Nazwa powstała z dat urodzin pomysłodawców i wspólników. Ja jestem „6”.
Skąd wziął się pomysł na stworzenie własnej linii produktów ze skóry?
Zaczęło się od prośby o zaprojektowanie torby podróżnej z łaciatej krowy. Potem ktoś
inny poprosił o kopertę, ale nie taką jak wszyscy mają − inną, jedyną. Od początku 3.7.6.
produkty miały być unikatowe. Chcemy, by każdy, kto zostanie posiadaczem naszego
produktu, wiedział, że ma ten jedyny, niepowtarzalny. Oprócz paru specjalnych zamówień nie ma dwóch identycznych toreb bądź teczek. Robimy krótkie serie, nie powtarzając identycznych kombinacji kolorystycznych oraz skór.
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Właśnie, przecież Ty jesteś projektantką…
oprogramowania.
W zasadzie jestem grafikiem, specjalistą od
brandów, czyli projektowania marki. Pod koniec
studiów miałam stypendium w Finlandii i spotkałam ludzi, którzy wtedy potrzebowali kogoś
do projektowania wyglądu aplikacji. Mówimy
o latach 90., OS 6 i Windows 3.1. Zaczęłam projektować wygląd aplikacji. To nie tylko same ikony, to cały wygląd, marketing itp. Projektowanie
toreb to coś innego, ale też twórcze, kreatywne.
Fajna zabawa, to na pewno.
Wszyscy decydują się na produkcję swoich
wzorów w Chinach czy Indiach, a Wy postawiliście na produkcję w Polsce. Patriotyzm? Czy
może zabezpieczenie przed wszechobecną
kradzieżą wzorów?
Patriotyzm – tak. Jesteśmy dumni, że produkujemy w Polsce. Tu są bardzo dobrzy rzemieślnicy. Staramy się używać najlepszej jakości elementów i materiałów. Nie jesteśmy masową
produkcją, ale ekskluzywną. Owszem, gdybyśmy używali elementów zrobionych w Chinach (takich jak suwaki, okucia), gdybyśmy szyli w Chinach – ceny byłyby niższe. Ale byłaby to
za przeproszeniem „chińszczyzna”. My stawiamy
na jakość, a nie ilość. Używamy najlepszej jakości skór włoskich, południowo-amerykańskich,
czasami polskich. Chociaż teraz coraz trudniej
z polską skórą.
Skoro produkcja odbywa się u nas, to zakładam, że możesz w pełni ją kontrolować.
Zdradź trochę tajników z produkcji. Ile czasu
mija od projektu do finalnego produktu? Czy
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projektując, wzorujesz się na jakichś ciekawych rozwiązaniach, czy wręcz
wynika to z faktu, że właśnie nie mogłaś znaleźć u innych czegoś, co Ci
w pełni pasowało?
Właśnie tak. Każdy produkt jest sprawdzany. Nie mamy linii produkcyjnej,
gdzie siedzą skulone kaletniczki. Tajniki – każda torba jest najpierw zaprojektowana, czyli rozrysowana. Potem szyję prototyp. Czasami jest parę prototypów,
bo to, co nam się wydaje dobre w proporcjach, gdy rozrysujemy, nie jest fajne.
Trzeba poprawić. Czasami zdarza się, że już po pierwszym prototypie ruszamy
z produkcją tego wzoru. Są to moje pomysły. Na przykład dwa nowe modele
– kubełek i damska torba na laptopy. Kubełek szyłam już od dwóch lat. Ciągle
mi się nie podobały proporcje, aż w końcu znalazłam takie, które mi się podobają. Z kolei torba damska na laptopa – zauważyłam, że kobiety chodzą z torbami i do tego mają bardzo męskie i często nieładne torby na laptopy. Gdy
wchodzą, przepraszają, że mają taką torbę w ręku. Chcę więc stworzyć modę
na noszenie toreb, które są też funkcjonalne. Czyli możesz włożyć laptopa albo
po prostu chodzić z torbą.
Do niedawna mieliście swój sklep w Warszawie, ale zdecydowaliście się
w 100% przenieść do internetu. Czy to jest znak czasów, że ekskluzywne
dodatki kupuje się już tylko w sieci?
W tej chwili sprzedajemy nasze produkty w Singapurze, Dżakarcie, Hong Kongu i Berlinie, trochę w Warszawie i trochę w Sztokholmie. Zastanawiamy się
nad inną lokalizacją warszawską, zobaczymy, co przyszły rok przyniesie. Nie
sprzedajemy dużo internetowo i tylko część naszej oferty jest w internecie. Nasze produkty są z wyższej półki. Ceny ich są odpowiednie. Unikaty zawsze są
cenniejsze niż tuzinkowość.
Właśnie otworzyliście sklep w Berlinie. Pochwal się, bo to niesamowita lokalizacja z tego, co wiem – zaraz obok największych projektantów.
Nie do końca otworzyliśmy. Po angielsku nazywa się to team up – nie mogę
znaleźć polskiego słowa. Zaczęliśmy współpracę z jednym z najbardziej znanych projektantów, ubiorów i kreacji ze skóry. 3.7.6. jest częścią sklepu na
Kudamie.
Jak trafiliście na Rodana? To wielka sława, projektuje dla Tiny Turner,
Charlize Theron, Bee Gees, The Scorpions!
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Przypadek. Byliśmy w Berlinie i postanowiliśmy wpaść do sklepu. Zobaczył nasze torby i zaproponował nam współpracę od razu. Pojechaliśmy do Berlina tydzień później, już tylko omówić detale.
Z tego, co widzę, wysoko i daleko mierzycie. Świetnie. Gratuluję! Jakie następne plany?
Zaczęliśmy produkować tak zwane „sety” – teraz można wybrać produkty pasujące do siebie. To chcemy rozwijać. Z Rodanem zaczynamy projekty, gdzie
torby pasują do ubrań, które on projektuje (lub ubrania do toreb). Zaczynamy współpracę z malarką, która maluje ręcznie skórę. Chcemy zrobić kolekcję ręcznie malowanej skóry. Skoro mamy miejsce w Azji i Europie, czas na
Amerykę.
Trzymam kciuki i powodzenia! Dziękuję za rozmowę.
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ZLOTNICTWO

ZLOTNICTWO
SZTUKA

UZYTKOWA
SZTUKA

UZYTKOWA

ZLOTNICTWO
BIŻUTERIA - UPOMINKI - ZEGARKI VINTAGE

SZTUKA

Zapraszamy na nasze stoisko na Jarmarku Regionalnym na dziedzińcu kościoła Św. Anny w Warszawie, Krakowskie Przedmieście 68

UZYTKOWA

Jesteśmy otwarci 1-23.12 i 27-30.12 w godz. 10.00-20.00
Możliwość płacenia kartami kredytowymi

+48 501 757 027 | www.nagaleryjce.pl
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Koperty – dla MacBooków oraz iPadów (unisex)
Mamy dwie serie kopert. Pierwsza to proste koperty z magnetycznym zapięciem i miękkim
materiałem w środku. To koperty do cienkich laptopów, jak MacBook Air 13", i na iPady. Koperty na iPady (iPad mini oraz iPad) są wyłożone filcem. Jest model z miejscem na cyfrowe pióro
lub bez niego.
Koperty z dodatkowymi kieszeniami w środku (miejsce na iPhone’a, długopis, kabel, papiery)
mają srebrne zapięcie (teczkowe).
Ceny od 259 zł
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SQ13 i SQ15 – torby na laptopy (unisex i męskie)
To seria toreb na laptopy. Wersja na 13" ma kształt zbliżony do kwadratu, a wersja na 15-calowe komputery jest pionowym prostokątem. Łatwe do trzymania w ręku, posiadają dodatkowy pasek na ramię. Miejsce na dokumenty, kable, długopisy itp.
Ceny od 899 zł
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Damskie torby na laptopy (damskie)
Najnowsza linia. Pierwsze torby właśnie zostały zrobione. Są to damskie torebki połączone z torbą na komputer. Torba ma dwie części – jedna z łatwym dostępem, zamykana na magnes. Druga, zamykana na suwak − na komputer. Czas na to, by kobiety nie musiały chodzić
z torbą na laptopa i z torebką – teraz jedna elegancka torba 3.7.6. jest damska i funkcjonalna.
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Torby podróżne typu „overnighter” (unisex)
To bestsellery 3.7.6. Torby uniwersalne – zarówno dla niej, jak i dla niego. W zależności od koloru skóry mogą być bardziej damskie lub męskie. Idealne na bagaż podręczny, na parodniową
podróż, jak i jako torba na co dzień, na siłownię, randkę…
Ceny od 1190 zł
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Torby MOMA (damskie)
Proste w designie. Rączka na ramię, magnetyczne zapięcie, a w środku duża kieszeń zapinana na suwak. Kieszonka zapinana na magnes z łatwym dostępem do kluczyków lub telefonu.
Bardzo funkcjonalne.
Ceny: od 590 zł
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Bucket czyli wiaderko (damskie)
Również najnowsza linia. Proste, ale też trochę „funky”. Początek dużej serii.
Wszystkie torby możecie zobaczyć i kupić na 376west.com
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NAJLEPSZE POMYSŁY NA PREZENTY OD iDREAM.PL
A
C
POLE

Ten prezent
ma niejeden dar.

Dotknij marzeń

/ FELIETONY / Mieszkamy na zadupiu

40

MIESZKAMY NA
ZADUPIU
PAWEŁ LUTY

Nie wiem, czy iMagazine czytują wyznawcy opcji narodowej, ale być może po tym felietonie
uznają mnie za antypatriotę, całkowicie nieprawdziwego Polaka czy kogo tam chcą. Trudno.
Jestem gotowy na takie ryzyko. Muszę jednak to napisać – żyjemy na zadupiu. Spieszę
wyjaśniać, dlaczego tak sądzę.

P

Pewnie gdy będziecie czytać ten tekst, cała afera z Państwową Komisją Wybor-

czą i jej nieszczęsnym systemem informatycznym będzie wyjaśniona. Choć wcale się nie zdziwię, jeśli nadal nie będziemy znać wyników wyborów samorządowych, a Leśne Dziadki z PKW nadal będą deliberować, co poszło nie tak. Może
będziemy już znać wyniki kontroli NIK, ale i tutaj nie będę zaskoczony, jeżeli
okaże się, że w PKW panuje taki bałagan, że szybko się go nie ogarnie.
Państwo polskie okazało się faktycznie kamieni kupą. Nieważne, jak zakończyła się cała sprawa. Do ciężkiej cholery, jak można wydać na portal dla bezdomnych ponad 65 mln zł, na jeden, niewybitny spot reklamowy promujący nasz
kraj 1,5 mln, a na system, który ma odpowiadać za filarową instytucję demokracji, czyli wybory, jakieś śmieszne 400 tysięcy?!
Przecież za takie pieniądze nie da rady zrobić nawet porządnej aplikacji na iOS,
a co dopiero cały system informatyczny?! Nie da się też zaprojektować naprawdę przemyślanej i dobrze funkcjonującej aplikacji w niecały kwartał, a dokładnie
tyle trwały prace nad systemem PKW.
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Nie ma się co później dziwić, że jest on do zhakowania w kilkadziesiąt minut
przez średnio rozgarniętego licealistę. Nawet społeczność Wykopu była w stanie
wytknąć błędy programiście, który tworzył ten system. Tak, Wykopu – największego bagna w polskim internecie, którego światli przedstawiciele mają większą
wiedzę informatyczną niż człowiek, od którego zależało przez kilkanaście tygodni to, jak w Polsce funkcjonuje demokracja.
Wyszło na to, że mieszkamy na zadupiu, gdzie kartka i długopis są więcej warte
niż wszystkie firmy informatyczne razem wzięte. Mieszkamy na zadupiu, gdzie
służby specjalne takie jak ABW nie mają zielonego pojęcia o cyber-zagrożeniach
i pozwoliły PKW w sposób skandaliczny przeprowadzić przetarg, którego przedmiotem była żywotna funkcja państwa.
Perypetie z liczeniem głosów były śmieszne do momentu, w którym nie okazało się, że prawie każda osoba, która choć cokolwiek wie o programowaniu,
może sfałszować wyniki wyborów. To wszystko przestało mnie bawić, gdy zobaczyłem, ile danych wyciekło z PKW ot tak. Pstryk i już wiemy wszystko o całym
back-endzie systemu wyborczego, znamy loginy i hasła pracowników PKW.
Mieszkamy na zadupiu, którym rządzą cyfrowi dyletanci. Na jaką cholerę nam to
całe Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji skoro ich sztandarową elektroniczną
Platformę Usług Administracji Publicznej potrafi wysadzić w powietrze 40 tysięcy internautów chcących zadeklarować przynależność do OFE? W czym przydatne są wszystkie programy edukacyjne i walki z wykluczeniem cyfrowym, skoro
w PKW wciąż siedzą Leśne Dziadki, które nowe technologie znają z telewizji?
Gdzie można powierzać organizację przetargu na jedną z najważniejszych
w państwie platform informatycznych bandzie analfabetów i cynicznych buców? Tylko na zadupiu.
P.S. Przepraszam, że ten felieton jest mało świąteczny. Sorry, ale takie mamy
państwo…

@PawelLuty
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WESOŁYCH ŚWIĄT!
KINGA OCHENDOWSKA

Celebrujmy, kiedy mamy do tego okazję.

W

W grudniowym numerze tradycyjnie pojawiają się teksty mniej lub bardziej świąteczne.
Po kilku latach trudno napisać felieton, w którym nie powtarzają się tezy z lat poprzednich. Bo pisałam już o wszystkim – o komercjalizacji świąt, o składaniu życzeń i wysyłaniu
kartek, o tradycjach bądź ich braku i świętach zaczynających się na sklepowych półkach
gdzieś w okolicy września. Wypadałoby również jakoś połączyć to z tematyką komputerową, chociaż moi stali Czytelnicy doskonale wiedzą, że najchętniej poradziłabym wszystkim, żeby w świątecznym okresie wyłączyć komputery i tablety, wyciszyć komórki i spędzać czas z rodziną i przyjaciółmi tak, jak zwykliśmy to robić w czasach, które nie były
zdominowane przez elektroniczne gadżety. Pozwolę więc sobie zostawić kwestie techniczne i komputerowe moim kolegom, którzy z pewnością zasypią Was pomysłami na
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jabłkowe prezenty, którymi możecie obdarować przyjaciół i rodzinę. Ja zaś spróbuję pokazać
Wam, jak możecie obdarować
siebie samych.
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W nocy złapał mróz i nagle, jak za
dotknięciem czarodziejskiej różdżki,
krajobraz dookoła zamienił się
w scenerię rodem z bajki.

Miałam z tym felietonem problem do dzisiejszego poranka. W nocy złapał mróz i nagle,
jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, krajobraz dookoła zamienił się w scenerię rodem z bajki. Było tak pięknie, że postanowiłam zatrzymać się rano w drodze do miasta,
zaparkować na wzgórzu i nacieszyć oczy szarością mroźnego powietrza, kontrastującą
z fioletowo-różowo-niebieskimi refleksami rzucanymi przez wstające słońce. Nad polami unosiła się mgła, spajając cały obraz. Było niewyobrażalnie pięknie i spokojnie. Od bardzo dawna nie odczuwałam świątecznej atmosfery – nie tworzyły jej sklepowe wystawy,
sztuczne choinki i papierowe girlandy. I właśnie dzisiaj, na szczycie wzgórza, zima w całej okazałości dotknęła mojego serca. Pomyślałam, że święta są takie krótkie – mnóstwo
przygotowań i oczekiwania, potem trzy krótkie dni i po wszystkim. Może jest jakiś sens
w celebrowaniu nie tylko samego okresu świątecznego, ale i samej zimy. Bo jeśli można,
to czemu nie? A może by tak zacząć już teraz, kiedy mróz bieli gałęzie drzew i skrzy się na
polach? Czemu nie przynieść do domu zielonych choinek i nie pozwolić zapachowi żywicy unosić się w powietrzu? Każda pora roku ma swoje wady i zalety. W zimie jest zimno,
dni są krótkie i szare, ale można wybrać się na malowniczy spacer, a po powrocie nalać
do kubków gorącą czekoladę i cieszyć się ciepłem, jakie przynosi. Można piec ciasteczka,
oglądać świąteczne filmy i w ten sposób sprawić, że świąteczna atmosfera będzie trwała
przez cały miesiąc, nie tylko przez krótki tydzień pod koniec grudnia.
Zacznijcie od ustawienia sobie ładnej, zimowej tapety. Na komputerze, tablecie, telefonie. Rozejrzyjcie się dookoła – może czas na to, żeby wstawić do wazonu zimowy bukiet, z szyszkami i gałązkami sosny? Dla mnie zima
to czas Yankie Candle – świeczki lub zapachowy

Zacznijcie od ustawienia sobie
ładnej, zimowej tapety.

wosk sprawią, że atmosfera w domu stanie się ciepła i świąteczna. To dobry czas na to, żeby wyciszyć się odrobinę, uspokoić i psychicznie odpocząć
– podobnie jak czyni to cała otaczająca nas natura.
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Możemy wykorzystać ten czas na to, by spędzić więcej aktywnego czasu z rodziną – na
przykład przygotowując własne dekoracje, kartki świąteczne czy grając w gry planszowe.
Wieczory są długie i ciemne – warto rozjaśnić je dobrą zabawą i radością ze wspólnie wykonywanych czynności.
Nic nie stoi również na przeszkodzie, by zaopatrzyć się w absolutnie tandetne i równocześnie niezwykle piękne świąteczne gadżety – swetry z reniferami, grającymi światełkami lub okrągłymi bałwankami. Znajdziecie je zarówno w sklepach, jak i online. Dobrze
jest nabrać odrobiny dystansu i pośmiać się z samych siebie. Nie zaszkodzi zrobić przegląd kuchennych szafek i wymienić normalną zastawę na świąteczną – moja jest kremowa, z czerwonymi płatkami śniegu i reniferami. Kubki, miski i talerzyki, zarówno rano, jak
i wieczorem, będą nam przypominać, że świętujemy zimę i wszystko to, co w niej piękne. W tym roku następuje powrót do ozdób klasycznych i bogatych kolorów – misternych złotych i srebrnych płatków śniegu i dmuchanych bombek. Jeśli sprawimy, że nasze
otoczenie będzie wyglądało świątecznie, również nasz nastrój się poprawi. Nie będziemy
musieli, jak redaktor Wojtek, uciekać przed zimowym smutkiem do ciepłych krajów. Musicie przyznać, że palma to jednak nie to samo co choinka. Ja w każdym razie preferuję
choinkę. Najlepiej oprószoną śniegiem.
Celebrujmy więc cały grudzień, nie ograniczajmy się do samych świąt. Celebrujmy zimę,
tylko dlatego, że możemy. Cieszmy się tym, co w niej piękne i przymknijmy oczy na to, co
jest szare, bure i zimne.
Ze swojej strony życzę wszystkim naszym Czytelnikom spokojnych, rodzinnych i radosnych świąt. Nie zapominajmy również o wystrzałowym sylwestrze i rozpoczynającym się
całkiem nowym, jeszcze niezapisanym, roku. Mam nadzieję, że będzie to rok udany, ten,
w którym spełnią się Wasze marzenia i oczekiwania. A jeśli przy okazji pod choinką znajdziecie kilka jabłek, to uraduje z pewnością nie tylko Was, ale również resztę naszych zorientowanych na nadgryzanie redaktorów.
Do przeczytania w nowym roku i wesołych Świąt!

@santee76
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PRZYSPIESZ WI-FI
Seria routerów TP-LINK Archer

802.11n

802.11ac

2.4GHz

5GHz

Nowoczesne routery zapewniają nam komfort i najszybszy Internet. Archer to seria nowoczesnych routerów, które obsługują połączenia
bezprzewodowe w najnowszym standardzie AC i pracują równolegle w dwóch częstotliwościach bezprzewodowych 5 GHz oraz 2,4 GHz.
Oznacza to bezpieczną, stabilną i szybką sieć Wi-Fi, obsługującą wiele urządzeń równocześnie i to bez zakłóceń. Wyposażenie w porty
USB pozwala nam na podłączenie do routera dysku, pamięci lub drukarki. Dzięki temu możemy mieć do nich dostęp ze wszystkich
urządzeń w naszej sieci: komputerów, tabletów i smartfonów. Gry online i streaming wideo w jakości HD nie będą już problemem.
Seria routerów TP-LINK w standardzie AC:
• routery DSL - Archer C7, Archer C5, Archer C20i, Archer C2;
• routery ADSL - Archer D7, Archer D5, Archer D2.
Routery TP-LINK znajdziesz w najlepszych sklepach komputerowych.

w w w.t p -link .co m.p l
w w w.p r z ys p ies z wifi.p l
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#LIFEHACKER

KATALOG ICLOUD DRIVE NA BIURKU

KINGA OCHENDOWSKA

Przyzwyczajenie jest drugą naturą, a Dropbox przyzwyczaił nas do dobrego.

O

Obsługa Dropboksa jest niezwykle intuicyjna
– można by rzec, że działa tak, jakby zrobiło go
Apple. Szkoda tylko, że natywna chmura Apple
jest ograniczona do tego stopnia, że można ją pomylić z produktem Microsoftu. Jednym z tych
ograniczeń jest niemożność umieszczenia folde-

ra iCloud Drive na biurku, przy czym ograniczenie to nie ma większego sensu, zwłaszcza biorąc
pod uwagę przyzwyczajenia użytkowników. Dobra wiadomość jest taka, że choć metoda jest pokrętna i pełna niespodziewanych zwrotów akcji,
wyciągnięcie iCloud Drive na desktop i korzystanie z niego w sposób podobny do Dropboksa nie
jest niemożliwe. Poniżej znajdziecie kilka prostych
kroków, które umożliwią Wam obejście ograniczeń i umieszczenie chmury Apple na biurku. Nie
jest to metoda doskonała, ale wystarczająca do
codziennych zastosowań.
1. Przechodzimy do katalogu MacintoshHD/Użytkownicy/(nazwa użytkownika, dla którego
przeprowadzamy operację)

2. Upewniamy się, że w preferencjach Findera
jest zaznaczona opcja pokazywania katalogu
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Biblioteki. Jeśli nie jest – zaznaczamy (Command + J).
3. W katalogu Biblioteki odnajdujemy
folder Dokumenty mobilne i tworzymy do niego alias (skrót).
4. Jak zapewne zauważycie, widoczna zawartość oryginalnego folderu
i zawartość „skrótu” jest różna. Zostawiamy w spokoju folder oryginalny i zajmujemy się aliasem. Odnajdujemy w nim katalog iCloud
Drive i tworzymy do niego skrót.
5. Skrót przenosimy na biurko. W trakcie operacji pojawi się ostrzeżenie
o usuwaniu katalogu iCloud. Możemy spokojnie kliknąć OK, ponieważ
operujemy na aliasie.

48

/ FELIETONY / #lifehacker Katalog iCloud Drive na biurku

6. Otwieramy skrót, który umieściliśmy na biurku. Tu czeka nas kolejne zaskoczenie
– zawartość skrótu iCloud jest pusta. Bez względu na to, czy mamy już na nim pliki i katalogi, czy też nie.							
Niestety, w tym przypadku logika zachowania folderów i skrótów jest rodem iście
z Microsoftu – oryginalna zawartość katalogów różni się od zawartości aliasów, zaś
aliasy wskazują miejsca, których fizycznie na dysku nie ma. Teraz musimy pójść na
kompromis – w skrócie, który utworzyliśmy, możemy tworzyć własne katalogi. Będą
one widoczne w iCloud Drive i znajdą się we właściwym miejscu. Jeśli jednak będziemy chcieli zobaczyć pełną strukturę katalogu, będziemy musieli… kliknąć w ikonę iCloud w pasku Ulubionych, po lewej stronie okna. Pokaże to nam zarówno nasze katalogi, jak i katalogi utworzone przez używane przez nas programy. Kolejna
automagiczna i niewytłumaczalna sztuczka.
Jak widzicie, nie jest to metoda doskonała, ale funkcjonuje całkiem sprawnie. Jeśli
macie lepszą, podzielcie się nią z nami!

@santee76
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NOWY ROZDZIAŁ W RELACJACH

IBM–APPLE

ŁUKASZ MIROCHA

Firmy Apple oraz IBM ogłosiły niedawno zawarcie nowego partnerstwa. Zamierzają one
współpracować w zakresie opracowywania mobilnych usług i narzędzi przeznaczonych
dla branży korporacyjnej.

N

Na przestrzeni ostatnich dekad relacje między Apple oraz IBM charakteryzowały się
różną intensywnością i temperaturą. W latach 80. XX w. firmy rywalizowały o dominację na rynku komputerów osobistych. Chyba każdy pamięta głośną reklamę Apple
z 1984 r., w której Macintosh przedstawiany był jako alternatywa dla komputerów PC.
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Dekadę później IBM razem z Motorolą i Apple opracowały podstawowy komponent
kultowych dziś generacji Maców i MacBooków – procesor PowerPC. Dziś Apple koncentruje się na segmencie urządzeń mobilnych, sprzedając dziesiątki milionów iPhone’ow
i iPadów rocznie. IBM z kolei zrezygnowało z linii produktów konsumenckich, skupiając
się na rynku korporacyjnym. Innowacje technologiczne, ale także nowe rynkowe wyzwania i możliwości, doprowadziły jednak do tego, że firmy po raz kolejny zbliżyły się
do siebie.
W ubiegłym miesiącu uczestniczyłem w jednej z największych globalnych imprez branży IT – IBM Insight. Prawdziwym hitem konferencji była prezentacja portfolio produktów superkomputera Watson (systemu kognitywnego opartego na przetwarzaniu
języka naturalnego). Pełną relację z wydarzenia znajdziecie na blogu „Człowiek i Technologie”. Podczas wydarzenia zorganizowano także osobny panel, przedstawiający
ogólne założenia planowanej współpracy między obiema korporacjami.
IBM i Apple zamierzają zrewolucjonizować segment usług mobilnych (software i hardware) przeznaczony dla sektora korporacyjnego. Znajomość potrzeb tego rynku oraz
zaawansowane narzędzia analityczne rozwinięte ostatnio przez IBM, w połączeniu
z doświadczeniem Apple w opracowywaniu user experience na najwyższym poziomie,
mają zapewnić sukces rozwiązaniom opracowywanym w ramach partnerstwa. Według
danych przedstawionych podczas panelu, już dziś 99% firm z listy Fortune 500 w pewnym zakresie używa ekosystemu Apple, jednak w 60% przypadków ogranicza się to jedynie do obsługi poczty oraz kalendarza.
Partnerstwo Apple oraz IBM ma zmienić

Nowe aplikacje oraz narzędzia
opracowywane w ramach
współpracy mają pozwolić na
głębszą integrację i zwiększenie
spektrum zastosowań urządzeń
mobilnych przez sektor
korporacyjny.

ten stan rzeczy. Nowe aplikacje oraz narzędzia opracowywane w ramach współpracy mają pozwolić na głębszą integrację
i zwiększenie spektrum zastosowań urządzeń mobilnych przez sektor korporacyjny. Oprogramowanie to ma odpowiadać
standardom biznesowym w zakresie bezpieczeństwa przechowywanych danych,
dostępu do chmury, analityki danych itp.
przy jednoczesnym wykorzystaniu unikalnych możliwości iPhone’a i iPada. Mowa tu
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chociażby o użyciu przez specjalną aplikację kilkunastu czujników i kanałów komunikacji, w które wyposażone są te urządzenia. Aktywacja iPada przez pracownika danej
firmy nie będzie różnić się od procesu, który wykonuje on na swoim prywatnym iUrządzeniu. Za instalację i konfigurowanie oprogramowania opracowanego dla konkretnej
korporacji ma być odpowiedzialna firma IBM.
Można założyć, że już wkrótce poznamy efekty współpracy IBM oraz Apple – pierwsze aplikacje i rozwiązania przeznaczone dla biznesu. Nawet tak ogólne przedstawienie strategii firm w tym zakresie pozwala prognozować nowy rozdział penetracji rynku przez ekosystem Apple. Pod koniec XX w. walkę o biura wygrał Microsoft ze swoim
pakietem Office. Być może w erze chmur, urządzeń mobilnych i dedykowanych rozwiązań, sukces odniosą narzędzia będące owocem współpracy dwóch korporacji IT
posiadających ogromne doświadczenie w swoich segmentach.

@LukaszMirocha
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Parallels Desktop 10
dla komputerów Mac to najnowsza wersja najprostszego
w obsłudze, najszybszego i najbardziej wydajnego
na całym świecie rozwiązania pozwalającego
na bezproblemowe korzystanie z aplikacji Windows
na komputerze Mac bez konieczności ponownego
uruchamiania sprzętu. Od ponad 8 lat wybór numer
jeden wśród użytkowników Maków na całym świecie.

Setki łatwych do wykorzystania funkcjonalności
Parallels Desktop

Gotowy na Mac OS X Yosemite

Najnowsza wersja najprostrzego w obsłudze, najszybszego
i najbardziej wydajnego rozwiązania pozwalającego na bezproblemowe korzystanie z aplikacji Windows na komputerze Mac bez
konieczności ponownego uruchamiania sprzętu. Od ponad 8 lat
wybór numer jeden wśród użytkowników Maków na całym świecie.

Inżynierowie Parallells wykonali ciężką pracę,
aby bezproblemowo udostępnić nowe, niesamowite
cechy Yosemite aplikacjom Windows!

Zamieniasz PC na Maka?

Niesamowita wydajność

Ułatwiliśmy proces przeniesienia Twoich plików, aplikacji, zakładek
w przeglądarkach z Twojego PC na Maka. Wystarczy postępować
zgodnie z poleceniami nowego Kreatora.

Obsługa do 16vCPUs i 64 GB pamięci RAM umożliwia
pracę nawet na najbardziej wymagających aplikacjach
bez pogarszania jakości i szybkości pracy komputera.

Uruchamiaj każdą aplikację
Windows na Maku

Tuning poprzez jedno kliknięcie

Korzystaj z aplikacj Internet Explorer, Windows Media Player,
Access i setek innych jak dotąd niedostępnych na Maka.

Już nie tylko na Windows’a
Współpracuje z systemami Windows 8, Windows 7, Windows
Vista, Windows XP, Linux i Google Chrome OS, OS X Mavericks
i najnowszym OS X Yosemite. Oznacza to, że na komputerze
Mac możesz już zrobić prawie wszystko.

Po uruchomieniu maszyny wirtualnej Windows, masz
możliwość wyboru optymalnych parametrów ustawienia
w zależności od programów, z których korzystasz:
użytkowych, do projektowania, programowania lub gier.

To co najlepsze w komputerach Mac
teraz dostępne w aplikacjach Windows
Uruchamiaj aplikacje Windows z Docka lub używaj gestów
charakterystycznych dla Mac OS X w aplikacjach Windows,
„kopiuj i wklej“, „przeciągnij i upuść“ teksty i pliki pomiędzy
aplikacjami Windows i Mac.
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HEJ,

SIRI, WEŹ SIĘ ZA SIEBIE!
MICHAŁ ZIELIŃSKI

Oficjalnie pojawiła się na naszym świecie trzy lata temu, wraz z iPhone’em 4s. Przez rok
funkcjonowała w trybie beta, aby rozwinąć skrzydła i pomagać nam każdego dnia. Pamiętacie
ją jeszcze? To Siri, wirtualna asystentka wbudowana w każdego nowego iPhone’a i iPada.

D

Doskonale pamiętam swoje zafascynowanie tą usługą w 2011 roku. Od zawsze wierzyłem, że rozmawianie z telefonem czy komputerem to przyszłość. Męczyłem się z rozpoznawaniem podstawowych komend głosowych w Motoroli E398, później w Sony Ericssonach, aż wreszcie przyszedł czas na iPhone’a 3GS. Komendy głosowe obsługiwały
język polski, jednak były bardzo ograniczone – nie można było, na przykład, poprosić
o odtworzenie konkretnej piosenki czy przeczytanie powiadomień, które przyszły.
Ten problem rozwiązała Siri. Sam nigdy iPhone’a 4s nie miałem, więc z jej usług korzystałem na zjailbreakowanym modelu 4. Ustawiałem za jej pomocą budziki na rano,
prosiłem o przeliczanie jakichś dziwnych wartości, sprawdzałem pogodę czy kontrolowałem muzykę. Siri robiła dokładnie to, czego od niej oczekiwałem – nawet pomimo że była w wersji beta. Po jakimś czasie musiałem zrezygnować z Jailbreaka, a co za
tym idzie, z Siri. Dopiero gdy przesiadłem się na „piątkę”, w kilka dni po zakupie przy-

pomniałem sobie o asystentce i na nowo zacząłem z niej korzystać.
Dzisiaj ona po prostu jest. W iPhonie, w iPadzie. Dalej ustawiam za jej pomocą budziki, sprawdzam pogodę, dodaję wydarzenia do kalendarza czy kontroluję muzykę; niewiele się zmieniło. Oczywiście, Siri nauczyła się pytać, czy „jutro” powiedziane w środku nocy oznacza faktycznie jutro, czy może następny poranek. Można też ją wywołać
bez naciśnięcia przycisku Home, po prostu krzycząc „Hey Siri!”. Siri potrafi teraz też pa-
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miętać kontekst niektórych rozmów. Właśnie, niektórych. Mogę zapytać, jak daleko jest
do Vancouver i potem poprosić o pokazanie pogody w tym mieście, ale próba zapytania o nazwisko prezydenta USA i jego wzrost w następnym pytaniu kończyła się wyszukiwaniem w internecie wzrostu USA. Nie o to mi chodziło, Siri.
Dlaczego to może być teraz problemem? Z prostego powodu. iPhone nie jest już jedynym telefonem, który potrafi mówić. Google Now od kilku lat wojuje na rynku, a od
niedawna Microsoft wysławia swoją Cortanę. Obie propozycje mają dwie wspólne cechy, których w Siri mi brakuje.
Po pierwsze, wspomniany już kontekst. Tak, Siri go względnie ogarnia, ale ciągle nie
jest to poziom Google Now. Tam mogę zadawać pytanie za pytaniem i telefon pamięta, o czym mówiłem na samym początku. Zdecydowanie ułatwia to korzystanie
z asystenta.
Po drugie, słowo „asystent”. Siri mówi, Siri słucha i wykonuje polecenia – nic poza tym.
Konkurencja potrafi sprawdzić kalendarz, sprawdzić natężenie ruchu i automatycznie
przypomnieć, że musimy wyjść na spotkanie za 10 minut, bo inaczej się spóźnimy. Każde otworzenie Google Now czy Cortany sprawia, że widzę ostatnie wiadomości z interesujących mnie tematów czy pogodę na dworze, a także nadchodzące wydarzenia. To
jest prawdziwy inteligentny asystent!
Wreszcie, Cortana nie jest bierna w przeciwieństwie do propozycji Apple. Uczy się naszych preferencji, dzięki temu prosząc o znalezienie restauracji meksykańskiej w okolicy, dostaniemy taką, która nam się spodoba. Wisienką na torcie jest możliwość poproszenia o przypomnienie konkretnej rzeczy, gdy rozmawiamy z daną osobą. Dlaczego
tyle trzeba było czekać, aż ktoś na to wpadnie? Nie wiem.
Nie zrozumcie mnie źle: Siri jest świetnym produktem. Korzystam z niej praktycznie codziennie i robię to instynktownie. Tylko mając dostęp do produktów konkurencji, widzę
potencjał i niewykorzystane szanse. Mam wrażenie, że Apple traktuje ją trochę jak iPada. „Wymyśliliśmy to i niech leży, może coś z tego będzie”. W przeciwieństwie do tabletów, tutaj alternatywne rozwiązania dla Siri działają naprawdę dobrze, jeśli nie lepiej.
Siri, weź się za siebie!

@mikeyziel
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NOWOCZESNE
ROZWIĄZANIA
MOBILNE
I SMART TV
DLA BIZNESU
NASZYCH KLIENTÓW TRAKTUJEMY
JAK PARTNERÓW, PONIEWAŻ ROZUMIEMY,
ŻE ICH SUKCES JEST NASZYM SUKCESEM.
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iPAD ONLY

W PODRÓŻY

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Listopad to jeden z bardziej ponurych miesięcy w roku, dlatego też należy unikać go jak
ognia. Od paru lat staram się to robić, wyjeżdżając do ciepłych krajów.

P

Po pierwsze, wpływa to bardzo pozytywnie na słabe samopoczucie spowodowane rozpoczęciem deszczowo-zimowego okresu, a po drugie – można kupić bilety do przeróżnych krajów za
śmieszne pieniądze. Oczywiście pod warunkiem, że całość zaplanuje się odpowiednio wcześniej.
W tym roku, ponownie, jest to Azja – nad Oceanem Indyjskim temperatury oscylują w rejonie 3035 stopni Celsjusza, noce są niewiele chłodniejsze, a koszt codziennego połowu miejscowych rybaków tańszy niż iPad mini pierwszej generacji. Z rozwalonym ekranem. Żyć nie umierać.
W zeszłym roku na wyjazd zabrałem ze sobą iPhone’a (5s) i MacBooka Air 11". Sprzęt spisał się na
medal. Głównym powodem zabrania komputera było to, że mam na nim zainstalowanego Lightrooma, więc codziennie wieczorem mogłem w 90% obrobić zdjęcia. Po powrocie do domu wystarczyło je zgrać i wprowadzić ostatnie korekty. Okazało się to ogromną oszczędnością czasu
– nie przepadam niestety za obróbką. W tym roku nie będzie już tak dobrze.
Zdecydowałem się na zestaw składający się z iPhone’a 6 w oryginalnym etui od Apple, iPada Air 2
w kopercie Mujjo (do której również zmieścił się Kindle) oraz klawiatury Apple Wireless, która została umieszczona w InCase Origami Workstation. Na pierwszy rzut oka zestaw wydaje się być
cięższy od tego z 2013 roku, ale tylko z pozoru. Klawiatura podróżuje w walizce, a zasilacz mam
tylko jeden – ten od iPada wystarcza w zupełności, aby naładować oba iUrządzenia. W praktyce
mam w plecaku ponad kilogram mniej, a to ogromna różnica. To wszystko oczywiście odbędzie

się kosztem obróbki zdjęć na miejscu – będę to musiał zrobić po powrocie.
Najbardziej martwił mnie w tym zestawie InCase Origami Workstation. Przymierzałem się do
jego zakupu od paru lat, ale nie mogłem się na niego ostatecznie zdecydować – w domu czy
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przemieszczając się po mieście, korzystałem z gumowego Stumpa, który wymagał stolika lub
podobnej powierzchni. Origami to coś zupełnie innego – w środku ma plastikowe uchwyty, które przytrzymują bezprzewodową klawiaturę Apple na odpowiednim miejscu. Klapa na rzepy zabezpiecza ją w podróży, a po rozłożeniu całości składa się ją niczym kawałek papieru, dzięki czemu powstaje stojak na iPada.

Wash & go
iPad w Origami Workstation trzyma się siłą grawitacji. Nie brzmi to zachęcająco, ale na stole lub
biurku sprawdza się znakomicie. Można też pisać, trzymając całość na kolanach. Nie jest to niestety już tak pewny zestaw jak MacBook, ale przy odrobinie ostrożności da się w ten sposób nawet sensownie pracować. Wadą jest oczywiście brak możliwości rozdzielenia części służącej za
stojak od klawiatury – teoretycznie jest to możliwe po wypięciu klawiatury z uchwytów, ale nie
sprawdzałem tego osobiście. Zaletą jest opcja ustawienia iPada w dowolnej orientacji – do pisania gorąco polecam tryb pionowy. Naczelny do spółki z Pawłem Haciem zaraz powiedzą mi,
że lepszym rozwiązaniem są klawiatury od Zagga lub Logitecha. Niestety, próbowałem, ale jakość ich wykonania i „plastikowość” klawiszy powoduje, że nie jestem w stanie na nich sprawnie
pisać. Zaleta korzystania z Apple Wireless Keyboard, mam nadzieję, jest oczywista – mam taką
samą w MacBooku oraz na biurku – nie trzeba działać wbrew pamięci mięśniowej.
W tytule znajdują się słowa „iPad only”, pomimo iż w zestawie jest również iPhone 6. W warunkach, które panują podczas tej podróży, iPhone jest znakomitym i nieocenionym kompanem
dla iPada – dłuższy czas pracy na baterii pozwala mi korzystać z niego od rana do wieczora bez
większych obaw, a przy okazji robi naprawdę dobre zdjęcia, którymi wspomagam te robione lustrzanką. Teoretycznie gdybym miał iPhone’a 6 Plus, to mógłbym bezpośrednio do niego podłączyć klawiaturę i nawet napisać te słowa. Ba! Nawet na 6 czy 5s jest to opcją. Oczywiście nie
byłoby to specjalnie wygodne, ze względu na niewielki ekran (paradoks w przypadku 6 Plusa,
ale w porównaniu z 9,7" różnica jest ogromna), ale mimo wszystko jest to do zrobienia. Niestety wiem już, że z 6 Plusem w kieszeni nie byłbym w stanie się wygodnie przemieszczać – musiałbym go trzymać w plecaku, prawdopodobnie też w jakimś etui chroniącym ekran, co psuje koncepcję aparatu i terminala internetowego dostępnego na każde zawołanie.
Z tegorocznego zestawu jestem bardzo zadowolony, bo sprawdza się w 99%. Szkoda tylko, że
Lightroom Mobile nie obsługuje plików RAW oraz że iPhone nie współpracuje z iPad Camera
Connection Kit. To mogłoby mnie skusić do bardziej ekstremalnych eksperymentów – zobaczymy, co przyniesie przyszły rok. A może pisząc podobne słowa w 2015 roku, będę mógł je zatytułować „iPhone only”? Kuszący eksperyment…
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Były sobie dwa iPady, jeden duży, drugi… iPhone 6 Plus

BYŁY SOBIE DWA IPADY, JEDEN DUŻY, DRUGI…

IPHONE 6 PLUS

MICHAŁ ŚLIWIŃSKI

Nie mogłem darować sobie nawiązania do „dwóch Michałów”, w końcu jestem Michał!
Jako że jestem mały (tzn. niskiego wzrostu), to się nasłuchałem tego w dzieciństwie. I tak mi
się teraz skojarzyło przy okazji pracy i zabawy z moimi nowymi zabawkami: iPhone’em 6 Plus
i iPadem Air 2.
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iPhone 6 Plus to nie iPhone, to iPad nano!
Jak pisałem w poprzednim felietonie, moje pierwsze wrażenia dotyczące iPhone’a 6 Plus były takie, że to wcale nie jest telefon. To jest po prostu mały tablet. Z funkcją dzwonienia. I to się zgadza. Po kilku tygodniach zabawy z tym urządzeniem zdania nie zmieniłem. Gdy ludzie pytają,
co o nim sądzę, odpowiadam: „iPhone 6 Plus to taki sobie telefon, ale za to najlepszy przenośny
komputer, jakiego w życiu używałem!”.

Pierwsze wrażenia: It’s huge!
W tym roku nowy iPad i iPhone trafiły w moje ręce w tym samym momencie. Podczas naszego
corocznego spotkania firmy Nozbe. Wynik był taki, że przez cały tydzień integracji i pracy z zespołem mój iPad leżał sobie w pokoju hotelowym, a ja wszędzie poruszałem się z nowym iPhone’em. Byłem w szoku, jak dużo na nim widać, jak mogę otworzyć arkusze Numbers i to nie tylko
po to, aby coś sprawdzić, ale także po to, by na nich pracować! Strony www nagle magicznie się
powiększyły. A najlepsze jest to, że wbrew pozorom mój nowy iPhone bez problemu mieścił się
w kieszeni jeansów i się nie wygiął.

Nie, nie będę #iPhone6PlusOnly. Ale…
Jak wiecie, jestem autorem książki #iPadOnly i iPad jest moim głównym komputerem do pracy,
zaś iPhone był zawsze moim „bardzo podręcznym” i dodatkowym sprzętem. Czasami wychodziłem z domu bez iPada i potem żałowałem, że go nie wziąłem. Teraz zdarza się to dużo rzadziej.
Wiem, że mam ze sobą mojego „iPada nano” i mogę na nim dokończyć pracę.
To uczucie jest bardzo uspokajające. Trzymając go w ręku, mam wrażenie, że mogę na nim już
teraz zrobić praktycznie wszystko i to z dużo mniejszym trudem niż na iPhonie 5s. Pisząc teksty,
ciągle wolę większy ekran Aira, ale ten tekst napisałem po części na iPadzie Air, a po części na
„iPadzie nano” – bez żadnego problemu. Co więcej, ostatnią edycję felietonu zrobiłem właśnie
na tym mniejszym.

Czy nie jest za duży?
Nie. Owszem, jedną ręką trudno mi się go używa, ale już się przestawiłem i nie wydaje mi się aż
tak ogromny. Wprawdzie musiałem w mojej drugiej ulubionej parze jeansów powiększyć kieszenie, lecz gdy już dostosowałem odzież do sprzętu, bardzo chętnie noszę go ze sobą niemal
wszędzie.
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Bateria jest świetna. Często kończyłem dzień z iPhone’em 5s przedwcześnie, z powodu wyładowanej baterii. W przypadku iPhone’a 6 Plus to się nie zdarza. Czasami nawet zapominam go ładować w nocy. Super.

Jak tam nowe apki?
Jak na razie, nie jest źle. Większość aplikacji wreszcie została przekompilowana do iPhone’a
6 Plus, ale mało która wykorzystuje jego gigantyczny ekran. Fajne jest to, że podczas zabawy
z nim szybko wykryliśmy, jak wspaniale można będzie ulepszyć Nozbe, biorąc pod uwagę potencjał tego ekranu. Praca na zadaniach w naszej aplikacji za pomocą dwóch kciuków będzie
megawygodna.

Jak tam akcesoria?
Jeszcze nie jest za różowo. Właśnie udało mi się zmodyfikować jedną silikonową obudowę, aby
zrobić z niej „portfel” – o tym pewnie napiszę w jednym z kolejnych felietonów. Oprócz tego
musiałem zamówić nowe opakowanie do biegania, bo to największe z Decathlonu było… za
małe. Ale myślę, że z czasem pojawi się tego więcej.

A jak tam iPad Air 2?
Super, wreszcie nie muszę wpisywać kodu, aby go odblokować. Poza tym używam go tak samo
jak poprzedniego. Uważam, że jeśli ktoś potrzebuje najlepszego tabletu na rynku, który ma
mu starczyć na lata, to iPad Air 2 w wersji 64 GB z łączem komórkowym jest po prostu strzałem
w dziesiątkę.

A dlaczego nie iPhone 6?
Skoro zarówno iPhone 6, jak i 6 Plus są za duże, bym mógł je obsługiwać jedną ręką, wybrałem
Plusa. Jak szaleć, to szaleć! Poza tym chciałem sprawdzić, dlaczego ludzie go tak chętnie kupują i dlaczego Dominik jest z niego tak zadowolony. Efekt jest taki, że zamiast iPhone’a dostałem
iPada nano z funkcją dzwonienia i jest to faktycznie najlepszy komputer kieszonkowy, jaki w życiu miałem. Polecam.
Teraz, tak jak Kilerów i Michałów, iPadów było dwóch: Air i nano – są dziś moimi głównymi komputerami do pracy. Teraz muszę już tylko napisać list do świętego Mikołaja odnośnie akcesoriów
do nich. Mam nadzieję, że producenci wyrobią się do świąt… Zresztą w tym numerze iMagazine
poczytacie o niektórych z nich.

@MSliwinski
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Niepowtarzalne
…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
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POMYSŁY NA PREZENTY

NORBERT CAŁA I DOMINIK ŁADA

Podobno kupowanie prezentów dla gadżeciarza to najtrudniejsze zadanie przed świętami.
Tak przynajmniej twierdzi zawsze moja rodzina oraz przyjaciele. Nie wiem, ile
w tym prawdy, ale chyba faktycznie może być trudno, bo sam nie wiem, co sobie kupić!
Wychodząc naprzeciw tym problemom, postanowiliśmy przygotować dla Was zestaw
prezentów wyselekcjonowanych przez zespół iMagazine. Myślę, że powinno to Wam zdjąć
niejeden prezentowy problem z głowy.
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Moleskine Smart
Notebook
Notatniki Moleskine to
zawsze dobry pomysł
na prezent, szczególnie
w wersji łączącej świat
papierowy z cyfrowym.
Moleskine Smart Notebook powstał przy wsparciu Adobe, wystarczy zrobić zdjęcie naszej notatki
odręcznej, a zostanie ona
zsynchronizowana z Adobe Creative Cloud.
Cena: ok. 150 zł

Drukarka 3D
Gate DIY
Pamiętacie bajkę „Zaczarowany ołówek”? Zapadła mi w pamięci jak żadna inna. Zawsze chciałem
mieć taki ołówek. Dziś to
prawie możliwe, wystarczy kupić drukarkę 3D.
Ceny tych najtańszych
są już bardzo przystępne
– 3000 zł, do samodzielnego złożenia. Co więcej – to
produkt polski, bo nasz
kraj to lider tej branży.
Cena: ok. 2999 zł
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Parrot MiniDrone
Rolling Spider
Wszyscy chcą mieć teraz swojego drona. W warunkach domowych najlepszy będzie MiniDrone,
czyli dron niewiele większy od dłoni dorosłej osoby. Sterowany jest za
pomocą smartfona i połączenia Bluetooth. Po zamontowaniu odłączanych
kół będzie dodatkowo potrafił jeździć po podłodze,
ścianie lub suficie.
Cena: ok. 430 zł

Zoom.Me
Cyfrowa ramka do zdjęć ma być
hitem tego roku? Zoom.Me może
się nim okazać, bowiem dodaje
do ramki brakujące ogniwo – aplikację na smartfon, z której możemy wysyłać zdjęcie prosto do
ramki rodziców na drugim końcu
świata. Do tego osoba Kusznierewicza, który stoi za tym ciekawym
produktem.
Cena: 249 zł

/ SPRZĘT / Pomysły na prezenty

Leatherman Style PS
Największy problem z różnego rodzaju scyzorykami oraz multitoolami jest
taki, że nie można ich zabrać do samolotu. No chyba że jest to Leatherman Style
PS. Mamy w nim kombinerki, pilnik, pęsetę
itp., a producent obiecuje, że nie powinno
to wzbudzić podejrzliwości w czasie kontroli osobistej na lotnisku.
Cena: ok. 110 zł

Lot w Flyspot
Odwieczne marzenie człowieka – swobodne latanie. Jego namiastkę możecie przeżyć w Flyspot, czyli zlokalizowanym w okolicach Warszawy tunelu aerodynamicznym. Wchodzimy do środka i przez około 1,5 minuty
jesteśmy unoszeni swobodnie w powietrzu. Do tej zabawy nie ma praktycznie żadnych przeciwwskazań medycznych lub wiekowych.
Cena: 249 zł za dwa loty
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Minichamps Mercedes AMG F1 Team W05 – Lewis Hamilton
– 2014
Minichamps to firma produkująca wierne miniatury samochodów, w tym bolidów Formuły 1. W tym roku mistrzostwa wygrał Lewis Hamilton w mercedesie. Miniaturkę jego samochodu już możecie zamawiać. Nie musicie się bać o wierność odzwierciedlenia, model będzie zgodny w 100% – pomijając wielkość oczywiście. Martwcie się o dostępność.
Cena: ok. 500 zł

Joyetech e-Com BT
(Bluetooth)
Jeśli już musicie palić papierosy, to może dobrym planem jest
używanie wersji „e”. Najbardziej
gadżeciarski jest Joyetech e-Com
BT. Dzięki modułowi BT podłączymy papierosa do aplikacji
w telefonie i będziemy mogli sterować jego funkcjami oraz obserwować statystyki użycia. Idealny
prezent dla geeka-palacza.
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Głośnik Philips BT3500
Bezprzewodowy głośnik BT to
zawsze dobry prezent. Ten model charakteryzuje się bardzo
dobrą jakością dźwięku w tej
półce cenowej. Wygląda przy
tym jakby kosztował dwa razy
więcej. Oprócz możliwości miłego dla ucha grania, może też
pracować jako zestaw do telekonferencji. Jedno ładowanie to
aż do 8 godzin muzyki.
Cena: ok. 250 zł

OlloClip dla iPhone’a 6
Jeśli poczekacie z zakupem prezentu do samego końca, to tuż
przed świętami będziecie mogli kupić obiektyw OlloClip dla
iPhone’a 6. Standardowo mamy
w zestawie 4 obiektywy makro ×10, ×15, szeroki kąt oraz rybie oko. Jeśli ktoś posiada iPhone’a 6, to ten prezent będzie
w 100% trafiony.
Cena: ok. 350 zł

@norbertcala
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Piotr Kucharski
„Chleb – domowa
piekarnia"
Poza Apple jestem wielkim
fanem kuchni, a chleby to
moja wielka miłość. Uwielbiam je w każdej postaci. Ogromny wybór niestety
nie przekłada się na jakość.
W piekarniach trudno znaleźć coś smacznego, zatem
może warto samemu sobie
coś upiec? Piotr Kucharski na
pewno Wam w tym pomoże.
Cena: 64 zł, w promocji ok.
45 zł

Freecom Mobile
Drive Mg SSD
Pamięci w komputerze nigdy nie jest za dużo, dlatego zawsze warto mieć dodatkowy, zewnętrzny dysk.
Co wybrać, gdy jest tyle
opcji? Warto przyjrzeć się
nowej propozycji Freecom
– magnezowa obudowa,
złącze Thunderbolt, eleganckie etui oraz dysk SSD.
Rakieta.
Cena: 1299 zł

/ SPRZĘT / Pomysły na prezenty

71

Kannex Thunderbolt
to eSATA + USB 3.0
Adapter
Wielu z Was, w tym ja, ma
MacBooki już z Thunderbolt,
ale jeszcze bez USB 3.0. Thunderbolt jest szybkim, ale drogim złączem. USB 3.0 ma w tej
chwili większość akcesoriów.
Jak je podłączyć do naszych
komputerów, aby móc korzystać z pełnej prędkości złącza?
Naprzeciw wychodzi Kannex,
w zestawie dając jeszcze obsługę eSATA. Przydatne.
Cena: 399 zł

Babolat Play Pure
Drive
Gracie w tenisa, ale nie
możecie odłączyć się od
swoich iPhone’ów? Mam
dla Was świetną propozycję – Babolat Play Pure
Drive. Pierwsza rakieta
z Bluetooth Smart, która łączy się bezprzewodowo z iPhone’em i zbierająca wszystkie parametry
naszej gry. Do tego serwis
społecznościowy dla tenisistów, w którym naszym
przyjacielem może być…
Rafael Nadal.
Cena: 1650 zł
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Zremasterowany
Led Zeppelin
Wiem, że są serwisy streamingowe. Wiem, że jest
iTunes. Ale czy nie przyjemnie jest mieć płytę, móc
jej dotknąć, przekartkować książeczkę? Ja jestem
za. Tym bardziej, że Warner
Music Poland wydał specjalne edycje pierwszych
płyt Led Zeppelin. Wspaniały kąsek i świetny pomysł na prezent.
Cena: od 49 zł

Torba Booq Cobra
Courier
Uwielbiam torby. W szczególności
messengery. Większość z nich jest
do siebie podobna. Jedne za bardzo profesjonalne, ugrzecznione
i nudne. Inne zbyt ekstrawaganckie
lub mało praktyczne. Booq jest wyjątkowy. Ma w swojej ofercie bardzo praktyczne torby, które mają
jeszcze to „coś”. Teraz jestem chory
na najnowszy model Cobra.
Cena: 245 $
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Głośnik B&W T7
Bowers & Wilkins jest znany z perfekcyjnego dźwięku. Głośniki, słuchawki, seria Zeppelin – to już klasyka
gatunku. Teraz wprowadził do swojej oferty zupełnie
nowy głośnik przenośny – T7. 18 godz. pracy na baterii.
Bluetooth aptX oraz technologia Micro Matrix daje nam
przenośne Hi-Fi, które możesz zabrać ze sobą wszędzie
tam, dokąd zmierzasz.
Cena: 1499 zł

Turystyczny zestaw koktajlowy Stephen Kenn
Lubicie podróżować? Ja też. Lubicie być poza szlakiem? Ja też. Ale dlaczego w takich miejscach odmawiać sobie przyjemności? Przecież nic nie stoi na przeszkodzie, aby zabrać ze
sobą… turystyczny zestaw Stephen Kenn do robienia koktajli. Mały, a jaki praktyczny.
Cena: 275 $
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Kapcie The North
Face Nuptse Slippers
Co jest najpopularniejszym prezentem gwiazdkowym, którego
zazwyczaj się wstydzimy? Kapcie. Ale spokojnie, tych od The
North Face nie musicie. Wyglądają świetnie, są bardzo wygodne i ciepłe. Do koloru, do
wyboru.
Cena: 149 zł

Zegarek Cogito Classic
Jeśli nie chcecie mieć Apple Watch, bo wolicie mieć „prawdziwy” zegarek, ale mimo
wszystko chcielibyście móc go połączyć z iPhone’em, to warto zdecydować się na Cogito
Classic. Powiadomienia w prawdziwym zegarku wskazówkowym? Proszę bardzo. Bluetooth Smart. Bardzo duży wybór pasków i kolorów.
Cena: 599-999 zł

@dominiklada
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BOWERS & WILKINS
P5 SERIES 2

JAROSŁAW CAŁA

Jestem pewny, że gdybyśmy przefiltrowali wszystkie nasze redakcyjne kanały, na
których zadawaliście nam pytania o słuchawki, to fraza Bowers & Wilkins P5 byłaby
najczęściej powtarzana.
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Trzeba przyznać, że
B&W popisał się niezłym
wyczuciem i odwagą (…),
żeby po 3 latach
absolutnie nic nie
zmieniać w wyglądzie,
a policzyć za taki
produkt trochę więcej.

Przy jakichkolwiek porównaniach, P5 były brane pod uwagę praktycznie za każdym razem. Osobiście znam sporo osób, które po sprawdzeniu wielu modeli słuchawek finalnie zdecydowały się
właśnie na ten model B&W. Z tego, co wiem, to do dzisiaj na ich głowach spoczywają właśnie
P5, ale w najbliższym czasie ta sytuacja może się zmienić. Po 3 latach bardzo dobrej sprzedaży
i tysiącach korzystnych recenzji oraz testów, Bowers & Wilkins postanowił wydać kolejną odsłonę modelu P5. Wyobrażam sobie, jak wyglądało tworzenie Series 2 przez osoby odpowiedzialne
za ten projekt. Chcieli stworzyć coś lepszego, ale po chwili zorientowali się, że jeśli chodzi o zewnętrzną konstrukcję słuchawek, to nie mają co udoskonalać. Przecież P5 są idealne! Piękna linia, najlepsze materiały, jakie można sobie wyobrazić oraz absolutnie ponadczasowa elegancja
– to rzeczy, które niezwykle trudno zmienić. Obawiam się, że każda zmiana w dizajnie P5 mogłaby spotkać się z falą wszędobylskiego hejtu. Wyobraźcie sobie, że Marlboro nagle zmienia barwy
swojej paczki papierosów na błękitno-różowe. Coś czuję, że płonęłyby ulice. Dlatego B&W postanowił skupić się na innych zmianach w nowej odsłonie słuchawek P5. Postanowili zrobić to, co
powinno zrobić Apple z iPhone’em 6, czyli w idealną obudowę zmieścić najlepszą technologię
i poprawić tylko osiągi.
Finalnie na pierwszy rzut oka otrzymujemy stary dobry model P5, ale w praktyce są to niezwykle
rozwinięte i poprawione słuchawki. Z takiego rozwiązania jestem bardzo zadowolony i wiem, że
w tej kwestii zgadza się ze mną przynajmniej siedem osób. Fakt poparty wykonaną przeze mnie
sondą uliczną. Jest tyle pierwiastków, które kocham w budowie i w wyglądzie tych słuchawek,
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że pozbycie się chociażby jednego z nich byłoby dla
mnie wielką stratą. Obszyty doskonałą skórą pałąk,
którego precyzyjna regulacja sprawdza się wyśmienicie. Miękkie, wygodne nauszniki z systemem zaczepu na magnesy. Sam sposób mocowania tych nauszników na cudownie wyprofilowanym stelażu to
prawie dzieło sztuki. Uwielbiam też świecące napisy Bowers & Wilkins na szczotkowanym aluminium.
Trzeba przyznać, że B&W popisał się niezłym wyczuciem i odwagą. Muszą posiadać sporą wiarę w swoje
produkty, żeby po 3 latach absolutnie nic nie zmieniać w wyglądzie, a policzyć za taki produkt trochę
więcej. Sporo osób może pomyśleć, że przecież to te
same słuchawki i czuć się po prostu oszukanym. Jednak wszystko zmienia się w momencie naciśnięcia
magicznego przycisku „play”. Czułem się jak w barwnym teleturnieju „Jaka to melodia?”, śmiało mogłem
odpowiedzieć „po pierwszej nutce”. Od razu słychać,
że P5 Series 2 to inne słuchawki w takiej samej, świetnej obudowie. Zdecydowanie bliżej nowej serii do
większej konstrukcji słuchawek P7 niż do poprzednika P5. Nawet jestem w stanie zaryzykować stwierdzenie, że P5 Series 2 grają lepiej niż P7.
Porównanie nie jest przypadkowe, ponieważ zastosowane w Series 2 przetworniki to konstrukcja nawiązująca do modelu P7. Opierając się na technologii
opracowanej dla wybitnych słuchawek P7, nowa seria P5 wykorzystuje przetworniki z zawieszoną membraną. Takie rozwiązanie, w porównaniu z innymi
słuchawkami, dużo bardziej przypomina konstrukcję stosowaną w tradycyjnych głośnikach. Zapewnia
to precyzyjniejszy ruch membrany i dużo dokładniejsze odzwierciedlenie dźwięku. W praktyce możemy sobie wyobrazić nissana micrę, do którego szalony konstruktor przełożył silnik z nissana GTR. Efekt
piorunujący.
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Jeśli miałbym porównać Series 2 do ich poprzednika, to muszę zasmucić wszystkich użytkowników bardzo udanego modelu P5. Czeka Was wydatek, chyba że będziecie udawali, że Series 2
nie istnieje i nigdy nie założycie ich na głowę. Różnica jest kolosalna. To tak jakbyście przez całe
swoje życie rzucali do kosza prawą ręką i nagle, z dnia na dzień, zaczęli rzucać lewą. W każdej
częstotliwości czuć poprawę, nadal jest to charakterystyczny dla B&W ciepły rodzaj odsłuchu, ale
jako całość – jest to inna jakość. Wyobraźcie sobie małą scenę, którą przez trzy lata Bowers & Wilkins rozbudowywał. Rozbudowa okazała się potężna i teraz scena jest olbrzymia. Bardzo ciekawie prezentuje się bas, przy głośniejszym odsłuchu czuć ten system zawieszonej membrany, co
powoduje przemiły masaż naszych uszu. Dziwne uczucie, którego nigdy wcześniej przy słuchaniu nie odczuwałem. Jedno jest pewne − niskie częstotliwości są doskonałe, nie znalazłem numeru, w którym P5 Series 2 nie poradziłby sobie właśnie w dole. Jeśli lubisz to, jak grają sprzęty B&W, to będziesz zachwycony – ten model jest flagową prezentacją ciepła towarzyszącemu
temu producentowi. Oczywiście wiele osób powie, że grają za nisko, ale ze słuchem jest jak z gustem. Bowers & Wilkins P5 Series 2 w mój gust trafia idealnie. Nie miałem na głowie słuchawek
o takiej konstrukcji, które wywarłyby na mnie tak dobre wrażenie. Nawet jeśli bierzemy pod
uwagę większe konstrukcje, to ten model spokojnie może z nimi konkurować.
Jestem ciekawy, co dalej z serią P5. Czy doczekamy się trzeciej odsłony i czy jest w ogóle szansa,
żeby z takiej konstrukcji wycisnąć jeszcze więcej? W tej chwili trudno mi to sobie wyobrazić, ale
technologia nie zna granic, dlatego już czekam na P5 Series 3.

@calamuzyka

B&W P5 Series 2
Design: 6/6
Jakość wykonania: 5,5/6
Wydajność: 5,5/6
Dane techniczne:
Typ: nauszne
Impedancja: 22 Ω
Pasmo przenoszenia: 10 – 20 000 Hz
Zniekształcenia: <0,4%
Czułość: 108 dB
Długość przewodu: 1,2 m z mikrofonem,
wtyk mini Jack 3,5 mm
Waga: 195 g
Cena: 1399 zł
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SOUNDBLASTER E3

JAROSŁAW CAŁA

Marka SoundBlaster, stworzona przez Creative, to już kawał historii peryferii
komputerowych związanych z dźwiękiem. Dobrze pamiętam swojego rozebranego
peceta stojącego pod biurkiem, na którym to z dumą mogłem nakleić naklejkę z logo
SoundBlaster. Można spokojnie powiedzieć, że z chwilą posiadania takiej naklejki na
komputerze, mój osiedlowy respekt poszybował wysoko do góry.
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Od tamtego czasu minęło jakieś osiem tysięcy lat, a marka
SoundBlaster nadal żyje i ma się całkiem dobrze. Creative
postanowił przypomnieć mi stare czasy, dostarczając do
testu mały, niezwykle uzdolniony przenośny wzmacniacz.
Model E3 to zdolna bestia, która jest świetnym przykładem na to, jak przez te „osiem tysięcy” lat ewoluowała
elektronika. Urządzenie wielkości otyłej paczki Tic-Taców
potrafi tyle, co niegdyś urządzenie wielkości mikrofalówki. Pozwólcie, że porównanie wagowe sobie daruję, bo
musiałbym porównywać Adama Małysza do zawodnika sumo. Zawodnika sumo wagi ciężkiej. SoundBlaster
E3 jest czarnym, zgrabnym pudełkiem, które dla wygody w tylnej części ma duży klips, umożliwiający przypięcie go do praktycznie wszystkiego. Wujek Mirek z wielką
dumą mógłby nawet nosić takie cacko przypięte do paska. W zestawie ze słuchawką Bluetooth w uchu, na imieninach prezentowałby się perfekcyjnie. Tak, tak, nic się nie
pomyliłem, otóż urządzenie ma też Bluetooth z możliwością NFC. Widzieliście kiedyś przerośnięte Tic-Taki z Bluetoothem NFC?
Żarty na bok, bo nie ma z czego sobie robić podśmiechujek! SoundBlaster E3 to nie tylko wzmacniacz, a cała zabawa i sens tego sprzętu zaczyna się wtedy, gdy służy jako
zewnętrzna karta dźwiękowa. Właśnie takie rozwiązanie

Wujek Mirek z wielką dumą
mógłby nawet nosić takie
cacko przypięte do paska.
W zestawie ze słuchawką
Bluetooth w uchu, na
imieninach prezentowałby się
perfekcyjnie.

zdecydowanie polecam. Słuchając muzyki z iPhone’a bezpośrednio przez słuchawki, jesteśmy skazani na to, co na
płycie głównej umieściły chińskie rączki. Akurat Apple całkiem nieźle wywiązuje się z zadania i przetworniki audio
są na akceptowalnym poziomie. Jednak E3 udowadnia, że
może być zdecydowanie lepiej. Jego zadaniem jest wyciągnięcie absolutnego maksimum z tego, czym dysponujemy. Nagle okazuje się, że nasze słuchawki potrafią dużo
więcej, niż nam się wydawało.
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Oczywiście całość efektu końcowego, jaki słyszymy, zależy od bardzo wielu czynników. Jeśli chcemy dobrze posłuchać muzyki z naszego iPhone’a, to zaczynamy od wyboru odpowiednich
plików, które są w bardzo dobrej jakości. Najlepszym i najwygodniejszym rozwiązaniem będzie
WiMP w wersji Hi-Fi. Później oczywiście dobre
słuchawki i do przodu. Jednak nadal wąskim gardłem będzie nasz iPhone, ponieważ wytnie nam
to, co dobrze skompresował WiMP i to, co potrafią zagrać słuchawki. Wtedy do akcji wkracza

Jego zadaniem jest
wyciągnięcie absolutnego
maksimum z tego, czym
dysponujemy. Nagle okazuje
się, że nasze słuchawki
potrafią dużo więcej, niż nam
się wydawało.

nasz super komandos SoundBlaster E3.
W zestawie mamy przejściówkę USB, do której możemy podłączyć Lightning i wtedy nasz iPhone
staje się wyłącznie dyskiem na pliki, a nie przetwornikiem. Efekt słychać wyraźnie, bo oprócz podbicia dźwięku zdecydowanie zwiększa się dynamika. Pięknie czuć głębię całego niskiego pasma,
E3 świetnie zarządza basem, który w numerach, gdzie mi się nie podobał, nagle okazuje się świetny. Muszę przyznać, że kilka razy zrobiłem minę zdziwionego kota. W zasadzie wszystkie skrajne odchylenia, czy to na górze, czy na dole, ulegają wyraźnej zmianie. Zmianie na plus. Najlepiej
słychać wszystkie różnice wtedy, gdy po dłuższym słuchaniu przez E3 przejdziemy do normalności. Mamy wrażenie, jakbyśmy z wygłuszonej kabiny wyszli na zatłoczoną ulicę. Największą różnicę
czuć oczywiście w mocy, można ją porównać do zmiany silnika w samochodzie. Karoseria ta sama,
ale osiągi dużo lepsze. Niestety w pierwszym momencie od razu pomyślałem o moich biednych
uszach – serio, uważajcie na E3, jest jak używka. To urządzenie uzależnia od głośniejszego słuchania, ale przecież

Najlepiej słychać wszystkie
różnice wtedy, gdy po
dłuższym słuchaniu przez E3
przejdziemy do normalności.
Mamy wrażenie, jakbyśmy
z wygłuszonej kabiny wyszli
na zatłoczoną ulicę.

zakazany owoc smakuje dużo lepiej.
Mimo że E3 jak na swoje możliwości jest małe, to jednak nadal największym minusem jest uzbrojenie się
przed wyjściem z domu. Akcja niczym z amerykańskiego filmu z agentami FBI w tle, brakuje tylko taśmy,
którą przyklejamy sprzęt do klatki piersiowej. Niestety sporo tych kabli, ale jak zwykle – coś za coś. Oczywiście mamy Bluetooth, ale wtedy tracimy nieco na jakości, a przecież w niej kryje się cały sens operacji. Gdy
już wszystko ładnie zorganizujemy, to wtedy czeka-
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ją na nas udogodnienia, których wcześniej nie mieliśmy. Mianowicie E3 ma

SoundBlaster E3 		

mikrofon oraz przyciski sterujące, więc

Stosunek sygnału do szumu (SNR): 112 dB

nasz iPhone zyskuje pilota, który poprawia jakość dźwięku i umożliwia ste-

Wzmacniacz słuchawkowy: do 600 Ω
Wierne odtwarzanie dźwięku: do 24-bit / 96 kHz
Kodowanie audio: AAC, SBC, aptX

rowanie muzyką bez wyciągania tele-

Bluetooth: NFC, A2DP, AVRCP, HFP do 10 m

fonu z kieszeni. Nagle okazuje się, że

Czas pracy na baterii: Bluetooth do 8 godzin,
analog do 17 godzin

cała szopka z FBI i większą liczbą kabli
finalnie bardzo się opłaca.

Waga: 44 gramy
Cena: 129EUR (ok 550 zł)

Nie znam urządzenia w tak niskiej cenie, które wprowadza tak dużo udogodnień dla naszego telefonu. Właściwie zaczynam się zastanawiać, czy ja w ogóle jestem w stanie funkcjonować bez takiego rozwiązania. Myślę, że każdy, kto sprawdzi E3 i na pierwszym miejscu stawia
jakość dźwięku, dojdzie do takich samych przemyśleń. Zastanawiam się nawet, czy sam Creative wie, jak dużo rozwiązań kryje się w sprzęcie, który stworzyli. Dziwi mnie, że wszędzie E3
jest reklamowane jako wzmacniacz słuchawkowy, a to przecież kropla w morzu rzeczy, które
ten sprzęt potrafi.

@calamuzyka
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NORBERT CAŁA

BANG & OLUFSEN
BEOPLAY A2

Strasznie nie lubię firm, które co chwilę wprowadzają nowe produkty lub na drugi
dzień po premierze wprowadzają obniżkę 50%. Zdecydowanie wolę, jeśli sprzęt żyje
przynajmniej rok.
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Tak rozciągnięty cykl wydawniczy to z jednej
strony dbałość o produkt, który ma szansę być
naprawdę dopracowany, z drugiej zaś dbałość
o klienta, który nie musi się obawiać, że zaraz po
wyjściu z salonu będzie posiadaczem starego
modelu. Niestety, obecnie niewiele firm technologicznych ma tak wyrobioną renomę, że może
sobie na to pozwolić, nie oglądając się na konkurencję. Jedną z nich jest na pewno Apple, podobną zasadę wyznaje też Leica oraz firma, która
jest producentem naszego dzisiejszego bohatera. Ostatni raz przenośny głośnik tego producenta pojawił się na rynku ponad dwa lata temu,
głośnika z Bluetooth nie było nigdy – oto
Bang & Olufsen BeoPlay A2.
Świat mody od jakiegoś czasu
dość mocno miksuje się ze światem technologii. W końcu telefony, zegarki czy też słuchawki mamy zazwyczaj przy sobie
i określają one nasz styl nie gorzej niż modny szalik, czapka czy buty. Do tej pory jednak
nikt chyba takiego podejścia nie
zastosował w przypadku głośników. BeoPlay A2 to robi. Zaprojektowany jest tak, abyśmy
chcieli go zabrać ze sobą z domu
i czuć się przy tym modnie. Najlepszym przykładem na to będzie zdanie kobiety, które mignęło mi gdzieś w sieci: „Wygląda jak świetna torebka, muszę znaleźć kaletnika, który mi taką zrobi”.
Faktycznie, A2 kształtem i wyglądem przypomina ładną, modną, wizytową torebkę, którą możemy nabyć w jednym z trzech kolorów – sza-
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Ostatni raz przenośny głośnik
tego producenta pojawił się na
rynku ponad dwa lata temu,
głośnika z Bluetooth nie było
nigdy – oto Bang & Olufsen
BeoPlay A2.

rym, zielonym i czarnym. Czarny, który miałem
w domu, jest moim zdaniem trochę zbyt zachowawczy. Najlepiej zaś wygląda szary. Warto zaznaczyć, że obudowy wydają się być łatwo wymienne, więc znając B&O, zaraz pojawi się dość
sporo różnych zastępczych obudów, którymi
będziemy mogli zmieniać wygląd głośnika.
Obudowa ta wykonana jest z wytrzymałego
poliwęglanu, który wygląda na dość odporny
na zarysowania, złamania i inne przygody, jakie
mogą się nam przydarzyć, jeśli z głośnikiem wyrwiemy się z domu. Jest ona oczywiście dziurkowana, bo pod nią ukryto głośniki. Obie strony
głośnika wykonane są identycznie, a producent podkreśla dość często, że ten głośnik nie
ma przodu, tyłu, góry ani dołu. Poliwęglanowe
obudowy przymocowano do metalowego rdzenia na środku, gdzie znajdziemy jedynie cztery
przyciski sterujące. Aby głośnik można było ła-
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two przenosić, wyposażono go w skórzany pasek, który akcesoryjnie możemy wymienić
na dłuższy, pozwalający zawiesić głośnik na ramieniu.
BeoPlay A2 trzymany w ręku, czyli tam, gdzie jego miejsce, robi robotę. Wygodnie trzyma
się go w ręku niezależnie od tego, czy używamy w tym celu skórzanego paska, czy zwyczajnie trzymamy go w dłoni. Nie przeszkadza również waga 1,1 kg, dzięki której głośnik
wydaje się stworzony do przenoszenia. Nie jest za ciężki, a jednocześnie nosząc go w ręku,
czujemy, że to solidny produkt.
Bang & Olufsen w BeoPlay A2 zrobił kapitalną rzecz

Świat mody od jakiegoś czasu
dość mocno miksuje się ze
światem technologii,
w końcu telefony, zegarki czy
też słuchawki mamy zazwyczaj
przy sobie i określają one
nasz styl nie gorzej niż modny
szalik, czapka czy buty.

– połączył nowoczesny i lekko hipsterski wygląd,
tworząc produkt, który powinien podobać się klasycznym fanom marki zakochanym w prostocie, jak
również młodzieży z lekko hipsterskim zacięciem.
Ideologia głośnika 360 stopni ma też swoje odzwierciedlenie w zastosowanej technice. Po pierwsze, głośnik może grać non-stop przez 24 godziny, czyli okrągłą dobę! Nie przetestowałem go w ten sposób, ale
przez kilka dni testów używałem go intensywnie i nie
musiałem ani razu używać ładowarki. Oczywiście to
ma swoje wady, może być tak jak z MacBookiem Air,
który tak długo działa na bateriach, że często łapiemy
się na tym, że zapomnieliśmy zabrać ładowarki!
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Wracając do obudowy, forma 360 stopni nie jest przypadkowa, bowiem głośnik faktycznie
gra na obydwie strony. W środku mamy na każdą stronę 3-calowy głośnik szerokopasmowy, 3/4-calowy tweeter oraz pasywny 3-calowy głośnik niskotonowy. Dzięki takiemu układowi nie ma znaczenia, jak ustawimy głośnik − może leżeć, może stać, może być pod ścianą w rogu, możemy go nosić, kręcąc nim bączki w powietrzu – za każdym razem gra tak
samo. Do tej pory nie spotkałem się z taką konstrukcją. Głośniki, szczególnie przenośne,
uwielbiają, jak się je dobrze ustawi i znacząco zmieniają charakterystykę grania w zależności od ustawienia, nie mówiąc już o graniu w czasie przenoszenia. Jeśli choć raz nosiliście
uruchomiony głośnik, to musicie kojarzyć falowanie dźwięku w zależności od naszego kroku lub tego, po której stronie głośnika jesteśmy. W przypadku A2 nie ma nic takiego, on zawsze gra tak samo. Zawsze mamy bardzo dynamiczny dźwięk, którego nie powstydziłaby
się zdecydowanie większa konstrukcja. Świetnie wyważone tony wysokie, charakterystycznie precyzyjne dla sprzętów B&O. Do tego genialny, dający dynamikę środek. Osobna historia to niskie tony, które zrobią wrażenie na każdym, kto wie, skąd się bierze bardzo nisko schodzący bas. Bierze się on z przestrzeni, której tu brakuje, jednak solidnego basu nie
brakuje. Nie do końca wiadomo, co jest tego zasługą. Myślę, że producent stosuje jakieś
sztuczki z podbijaniem dźwięku, bo ewidentnie nie brzmi on całkowicie neutralnie. Jednak
nawet jeśli tak jest, to robi to bardzo subtelnie.
Jako że głośnik przeznaczony jest do przenoszenia, testowałem go również w otwartej
przestrzeni, w której zachowuje się chyba nawet jeszcze lepiej niż w przestrzeni zamknię-
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Nie ma znaczenia, jak ustawimy
głośnik, może leżeć, może stać,
może być pod ścianą w rogu,
możemy go nosić, kręcąc nim
bączki w powietrzu – za każdym
razem gra tak samo.

tej. Jedynym, małym mankamentem jest to, że
on lepiej gra, jak się go słucha głośno. W czasie testów często podkręcałem muzykę coraz
głośniej.
Jak wspomniałem na początku, BeoPlay A2 to
pierwszy głośnik Bluetooth tego producenta. Zastosowano w nim technologię BT w wersji 4.0,
ale bez wsparcia dla parowania NFC. Tu też widać podejście podobne jak w Apple. Po co dodawać do głośnika coś, co jest na co dzień dość
mało przydatne? Przydatna na pewno będzie
możliwość zapamiętania aż 8 urządzeń BT, jeśli zaś są one w standardzie 4.0, to będziemy mogli automatycznie przełączać się między nimi. To
się przyda na każdej imprezie, na której wszyscy
chcą puścić swój ulubiony kawałek. Awaryjnie
dodano też złącze mini Jack oraz USB do ładowania naszych smartfonów z baterii głośnika.
Muzyka to bardzo subiektywna sprawa, każdemu może podobać się coś innego, ale jeśli na danym głośniku chcesz posłuchać wszystkich swoich ulubionych utworów, to znaczy, że robią to
dobrze. Dokładnie taki jest BeoPlay A2 − jego
chce się słuchać. W ostatnim czasie pojawia się
całe mnóstwo świetnych przenośnych głośników
od producentów audio przez duże A. A2 bezsprzecznie będzie się bił o pierwsze miejsce w tej
kategorii. Kosztując 349 euro, ma szansę, bo jest
warty każdego centa.
Ocena iMagazine: 6/6
Cena: 349 EUR

@norbertcala
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GARMIN VIVOSMART
– DOBRA KARMA

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Mężczyźni rozróżniają trzy rodzaje kolorów – zajefajne, fajne i… ch*****. Po raz pierwszy od
dłuższego czasu otrzymałem urządzenie do testów w kolorze, który nie zalicza się do tej
ostatniej kategorii, nie przyprawia mnie o mdłości i w którym nie wstydzę się wyjść na dwór.
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Czarny VivoSmart wygląda znakomicie i nawet zdjęcia producenta są mylące – jest jednolity i wygląda jak coś, co nosiłby Bond. James Bond. Ten dbający o swoją kondycję, czyli nie Daniel Craig.
Patrząc na nowego VivoSmarta i porównując go wizualnie do VivoFita, którego miałem przyjemność niedawno testować, mam wrażenie jakbym patrzył na nowoczesnego mclarena P1 podczas
gdy jego poprzednik (który jest nadal w sprzedaży) bardziej przypomina fiata 125p z bagażnikiem pełnym kanistrów z benzyną. VivoFit rzeczywiście potrafił rok trzymać na baterii, ale poza
tym nie potrafił wiele. VivoSmart z kolei wielu osobom może zastąpić „inteligentne” zegarki, tyle
upchnięto w nim funkcji.

Standard w opaskach
Nasz nowoczesny bohater również potrafi mierzyć
kroki, dystans, szacować spalone kalorie, automatycznie tworzyć dzienne cele, pokazywać czas, po-

Informacje na ekranie wyświetlane
są pionowo, aby wygodnie było je
czytać. Przewijamy je po dłuższej
płaszczyźnie gestem palca.

naglać nas do ruchu, monitorować sen i łączyć się
przez Bluetooth z telefonem. Dodano mu jednak
kilka innych funkcji.

Ekran
VivoSmart ma dotykowy ekran OLED schowany
pod półprzezroczystą gumą samego urządzenia.
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Dopóki jest wygaszony, opaska wygląda jak kawałek gumy, ale jak się zaświeci, to informacje wydają się zalane w jego wnętrzu. Efekt po paru tygodniach nadal mi się nie znudził – wygląda to
bardzo nowocześnie i minimalistycznie. Można też regulować jego jasność – przy domyślnych
ustawieniach niestety nie widać nic na słońcu, a wieczorem jest z kolei zbyt jasny. Ustawiłem go
na minimum, co wymusza zrobienie daszku drugą ręką, aby przeczytać, co jest na nim napisane,
ale przynajmniej nie denerwuje mnie wieczorem.
Ekran automatycznie się wygasza, jak na niego nie patrzymy. Włącza się go podwójnym i wyraźnym stuknięciem w ekran. Można też po prostu podnieść rękę przed twarz, tak jak byśmy to robili z tradycyjnym zegarkiem – zapala się wtedy automatycznie. Mniam!

Do szczęścia brakuje jej
w zasadzie tylko modułu GPS,
ale biorąc pod uwagę rozmiar
baterii to Bond, James Bond, nie
zdążyłby nawet zaciągnąć do
łóżka żony swojego arcywroga,
a już musiałby szukać gniazdka.
Automatyczna synchronizacja
W odróżnieniu od VivoFit, który trzeba było ręcznie synchronizować, VivoSmart robi to automatycznie. Niestety połączenie Bluetooth 4.0 jest cały czas aktywne, więc wpływa to niekorzystnie
na stan baterii telefonu… chyba że macie 6 Plusa.

Powiadomienia
Skoro już VivoSmart jest cały czas podłączony do telefonu, to przy okazji korzysta z tego faktu
i wyświetla wszystkie powiadomienia, które pojawiają się w Centrum powiadomień na iPhonie
oraz pokazuje, kto do nas dzwoni. Każda nowa informacja oznacza wibrację nadgarstka.
Wyłączyłem tę funkcję po jednym dniu – to nie dla mnie, chociaż wiem, że wielu z Was to doceni.
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Alarm
Można również skorzystać z ciekawej funkcji lokalizowania naszego smartfona i powiadamiania nas,
jeśli o nim zapomnimy. W tym pierwszym przypadku za pomocą opaski możemy wyzwolić sygnał
dźwiękowy w telefonie (oczywiście pod warunkiem, że jest w zasięgu opaski), a w drugim opaska
zacznie wibrować i brzęczeć, jeśli straci połączenie z iPhone’em. Dla zapominalskich jak znalazł.

Pilot do VIRB
Jeśli przypadkiem posiadacie Garmin VIRB – action cam podobny do GoPro – to możecie nim sterować bezpośrednio z opaski. Jako że nie mam VIRB, to siłą rzeczy nie mogę nic powiedzieć o wygodzie takiego rozwiązania.

HRM
VivoSmart, podobnie jak VivoFit, wspiera urządzenia do mierzenia tętna w standardzie ANT+. Łączą
się one automatycznie z urządzeniem po wejściu do odpowiedniego menu lub po uruchomieniu
funkcji pomiaru treningu. W komplecie otrzymałem pasek na klatkę piersiową z czujnikiem pomiaru
tętna – jest dokładnie taki, jaki można znaleźć u wielu innych producentów na rynku, czyli poprawny. Testowałem go również z moim Scosche Rhythm+ – również wykrywa go i działa poprawnie.
Zaletą stosowania czujnika tętna, który łączy się bezpośrednio z opaską, jest brak konieczności zabierania ze sobą smartfona, a to dla wielu osób może być bardzo ważne. Niestety VivoSmart nie
ma wbudowanego GPS-a.

Precyzja
Algorytm mierzenia kroków niestety nie zmienił się względem VivoFit. Podczas jazdy samochodem nabija kroki jak oszalały. Wyjechaliśmy wieczorem z Warszawy – na iPhonie, VivoSmart i Jawbonie UP24 liczniki wskazywały po około 4000 kroków, a różnice pomiędzy nimi wynosiły oko-
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ło 5% na plus i minus. Po dojechaniu do Wrocławia VivoSmart wyświetlał ponad 8000 kroków,
a iPhone 6 i UP24 nadal trwały przy swoich czterech tysiącach. To w zasadzie największa wada
tego urządzenia i dotyczy również przemieszczania się komunikacją miejską – mam nadzieję, że
zostanie w końcu poprawione.

Obsługa
VivoSmart jest odporny na wodę (5 atm), więc można w nim nawet chodzić na basen, a według
producenta bateria wytrzymuje tydzień. U mnie w praktyce było to nieznacznie dłużej. Wynika
to zapewne z faktu, że obniżyłem jasność ekranu.
Najbardziej jednak intrygowało mnie to, jak rozwiązano menu oraz wyświetlane na nim informacje. Jako że opaskę można założyć na cztery różne sposoby – na lewą lub prawą rękę i w dwóch
kierunkach – to przy pierwszej konfiguracji należy zdefiniować, w którą stronę mają się wyświetlać treści. Robi się to z poziomu aplikacji na iOS, Garmin Connect. Przy okazji można też ustawić,
co ma się na niej wyświetlać, a co nie.

Jeśli szukacie czegoś lepszego
od Jawbone UP24, to właśnie
znaleźliście odpowiedni produkt,
ale pamiętajcie o tym, że mierzy
kroki również w samochodzie.

Informacje na ekranie wyświetlane są pionowo, aby
wygodnie było je czytać. Przewijamy je po dłuższej
płaszczyźnie gestem palca. Aby dostać się do menu,
wystarczy przytrzymać palec na włączonym ekranie – tam możemy skonfigurować podstawowe parametry, włączyć lub wyłączyć Bluetooth oraz rozpocząć trening lub przełączyć opaskę w tryb nocny,
który mierzy sen. UI jest proste w obsłudze, ale
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scrollowanie powiadomień, szczególnie dłuższych, jest na tyle irytujące, że wolałem po prostu
wyjąć telefon z kieszeni. Być może jestem już za stary na to po prostu.
Piętą achillesową całości jest aplikacja Garmin Connect – sama w sobie nie jest zła i wspiera od
niedawna HealthKit, więc automatycznie loguje treningi chociażby w My Fitness Pal, z którego
korzystam, ale przydałoby się jej odświeżenie oraz uniezależnienie od internetu. Jeśli nie mamy
zasięgu Wi-Fi lub sieci komórkowej, to możemy zapomnieć o wyświetleniu w niej czegokolwiek
– może to być szczególnie irytujące za granicą.

Na koniec
Garmin VivoSmart to obecnie jedna z najładniejszych inteligentnych opasek, jakie można kupić.
Do szczęścia brakuje jej w zasadzie tylko modułu GPS, ale biorąc pod uwagę rozmiar baterii, to
Bond, James Bond, nie zdążyłby nawet zaciągnąć do łóżka żony swojego arcywroga, a już musiałby szukać gniazdka. Przy okazji ciekawie rozwiązano ładowarkę USB – bardzo pewnie trzyma
Garmina w sobie i nie grozi mu wypięcie się, ale niestety kosztem są jej wymiary.
Jeśli szukacie czegoś lepszego od Jawbone UP24, to właśnie znaleźliście odpowiedni produkt,
ale pamiętajcie o tym, że mierzy kroki również w samochodzie. Może to i dobrze? Oszukuję się
przynajmniej, że prowadzenie pojazdów również spala znaczne ilości kalorii…

@morid1n
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EIZO CX–271

– PIĘKNO (PRAWIE) BEZ WAD

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Zanim nabyłem swojego pierwszego iMaca, zawsze korzystałem z matowych ekranów. To
szczególnie istotne, jeśli stanowisko pracy ma się obok okna, przez które wpada słońce przez
większość dnia.
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iMaca w lecie trudno było używać – wpatrywanie się

Gdy na moim biurku zawitał
model CX-271 z serii ColorEdge,
z moją ulubioną rozdzielczością
wynoszącą 2560×1440 px na
przekątnej 27", to nie mogłem
być bardziej szczęśliwy.
W zasadzie mogłem, ale
musiałby mieć 5120×2880
punktów.

w swoje odbicie nigdy mnie nie rajcowało, a mocne
światło zamieniało go prawie w lustro. Sytuację ratowało podkręcenie jasności na maksimum, ale matowy LCD
to matowy LCD – każdy ma swoje preferencje, a to są
moje.
W swoim życiu miałem różne modele Eizo, przy czym
ostatni miał 24 cale i rozdzielczość Full HD. Gdy na
moim biurku zawitał model CX-271 z serii ColorEdge,
z moją ulubioną rozdzielczością wynoszącą 2560×1440 px
na przekątnej 27", to nie mogłem być bardziej szczęśliwy. W zasadzie mogłem, ale musiałby mieć 5120×2880
punktów, a na to przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać. Wracając jednak do Eizo – CX nie jest najwyższą
półką autorstwa firmy. To miano należy do serii CG, któ-
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ra kosztuje więcej niż warte są moje nerki. W zamian otrzymujemy wiele różnych i często miłych dodatków, których zabrakło w mojej paczce. Jako że nie miałem dostępu do kalibratora, aby
stworzyć odpowiedni profil dla mojego komputera dla przestrzeni Adobe RGB, to postanowiłem
skorzystać z alternatywy, z której prawdopodobnie korzysta większość zwykłych użytkowników
– przełączyłem go w tryb sRGB (w którym i tak pracuję nad swoimi zdjęciami) i załadowałem odpowiedni profil pod OS X. Kolory wróciły do normy, a zdjęcia nabrały oczekiwanych barw.

Sprzęt
CX271 ma wbudowany czujnik, który automatycznie przeprowadza korektę obrazu
w chwilach, gdy monitor nie jest używany. Do pierwszej kalibracji naturalnie wymagany
jest osobny kalibrator. W moim przypadku korekta była wykonywana co 100 godzin, gdy
monitor nie był używany. Jeśli był, to czekał, aż komputer „pójdzie spać”.
CX-271 wyposażono w matrycę IPS pokrywającą
99% przestrzeni Adobe RGB. Ekran podświetlany jest LED-ami, co ma swoje plusy i minusy, ale
podobnie jak CRT zostały wyparte przez LCD,
tak musimy się przyzwyczaić do tego, że świetlówki niedługo całkiem znikną z rynku. Ten model Eizo posiada również elektronikę, która odpowiednio steruje podświetleniem, aby miało
ono takie same natężenie na całej powierzchni.
To rzeczywiście działa, ale mój egzemplarz miał
delikatny light bleed w dolnym lewym rogu, widoczny jedynie na czarnym tle przy podkręconym podświetleniu.

CX-271 ma w zasadzie tylko
jedną wadę, pomijając
powyższe kwestie estetyczne
– przy przewijaniu pionowo
stron internetowych pod
tekstem pojawiają się duchy.
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Monitor posiada trzy różne wejścia dla sygnału wideo oraz ma wbudowany hub USB. Na tylnej ściance
dostępne są wejścia DVI, HDMI i DisplayPort (wszystkie z HDCP), a hub pozwala na podłączenie dwóch
różnych komputerów dzięki dwóm portom upstream.
Niestety są tylko dwa wejścia/wyjścia USB do podłączenia na przykład aparatu i co gorsza, są one typu
2.0. Często można spotkać osoby narzekające na
umiejscowienie portów w iMacach – one ewidentnie nigdy nie próbowały podłączyć czegokolwiek do
monitora w pionie na tylnej ściance. Nie rozumiem
też, dlaczego w 2014 roku nie ma portów USB 3.0.
Monitory Eizo zawsze cechowały dwie rzeczy. Pierwszą jest bardzo toporny, plastikowy design, który pomimo że był ewidentnie wysokiej jakości, to
po prostu wyglądał brzydko. W tej kwestii nic się
nie zmieniło, chociaż jest zauważalnie ładniejszy niż
starsze modele. Drugą cechą jest ich znaczny rozmiar – gabaryty i grubość całości jest sporo większa
od starych iMaców, a co dopiero tych najnowszych,
cienkich modeli. O ile to drugie nie przeszkadza, ponieważ trzeba jakoś pomieścić zaawansowaną elektronikę sterującą całością, o tyle ten monitor nie będzie stanowił w domu elementu dekoracji wnętrza,
co iMac robi z powodzeniem. Być może Eizo zakłada, że z ich monitorów korzystają przede wszystkim
profesjonaliści, ale wielu z nich może mieć większe
wymagania estetyczne. Mam nadzieję, że te słowa
zmotywują firmę do rozważenia zatrudnienia porządnego designera, który opakuje solidne wnętrze
w piękny wygląd.
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Kinomaniakom (czyli Jaśkowi Urbanowiczowi) spodoba się fakt, że CX-271 natywnie odtwarza materiały wideo nakręcone na 24 fps przy 24 Hz. W innych warunkach pracuje przy 60 Hz.
CX-271 ma w zasadzie tylko jedną wadę, pomijając powyższe kwestie estetyczne – przy przewijaniu pionowo stron internetowych pod tekstem pojawiają się duchy. Czas reakcji takiego LCD jak
ten Eizo nie jest oczywiście najważniejszym elementem układanki, więc jest to wada, którą akceptuję, ale momentami staje się to irytujące. Przy okazji podpowiem, iż pomimo że zostawiłem
ekran na dłuższy czas ze statycznym obrazem, to nic się na nim nie wypala.
W tym modelu Eizo występuje również czujnik natężenia światła, który dostosowuje ekran do warunków panujących w pomieszczeniu pracy. Jako że moje monitory stoją bokiem do okna, przez
które często świeci słońce, to jest to bardzo pożądana przeze mnie cecha. Niestety CX-271 nie radzi sobie dobrze wieczorami, prawdopodobnie dlatego, że nie kalibrowałem go – ekran świeci
dużo za mocno. W dzień jednak reguluje jasność zaskakująco dobrze. Oczywiście przy zastosowaniach profesjonalnych należy zupełnie inaczej podejść do tematu i mieć całkowitą kontrolę nad
barwą i natężeniem światła.

Na koniec
Teraz pozostaje już tylko czekać na
ColorEdge z panelem 4K i 5K
w przyszłości… Na to ostatnie rzucę
się jak szczerbaty na suchara.

W dzisiejszych czasach widuję coraz więcej
osób zajmujących się profesjonalnie tematami,
które wymagają monitora wyświetlającego prawidłowo kolory, a korzystają z rozwiązań pośrednich. Pomimo że na rynku dla macuserów
jest sporo wygodniejszych rozwiązań, jak chociażby Apple Thunderbolt Display czy iMac, to
w takim przypadku zawsze wybrałbym moni-

Eizo CX-271
Producent: Eizo
Model: CX271
Kolor: czarny

tor od Eizo. Pomimo że jest brzydki. Ważne, że
świeci tak jak potrzeba.

Przekątna: 27"

Dawno już nie miałem przed sobą tak dobrego mo-

Rozdzielczość: 2560×1440 px

nitora z tak interesująco rozwiązaną stopką, da-

Podświetlenie: LED

jącą tyle możliwości regulacji. Teraz pozostaje już

Jasność: 300 cd/m2
Zalecana jasność: 120 cd/m2
Wejścia: DisplayPort, HDMI, DVI-D, USB 2.0 (×2)
Waga: 12,8 kg
Cena (SRP): 5979 zł

tylko czekać na ColorEdge z panelem 4K i 5K w przyszłości… Na to ostatnie rzucę się jak szczerbaty na
suchara.

@morid1n
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RECENZJA MUJJO
LEATHER WALLET 80°

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Jak większość z Was wie, nie jestem fanem wszelkich obudów na iPhone’y. Psują one dla
mnie wrażenia z obcowaniem z metalem i szkłem obudowy. Pomimo tego wraz
z iPhone’em 6 kupiłem etui produkcji Apple, w wersji skórzanej i oczywiście (PRODUCT)RED
– skoro już wydaję pieniądze, to miło móc przy okazji wspomóc bardziej potrzebujących.
Noszę je jednak rzadko z dwóch powodów – iPhone 6 lepiej leży w dłoni bez niego, a przy
okazji etui ogranicza wygodne gesty wstecz i do przodu od brzegów ekranu.
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Jednocześnie jestem fanem produktów Mujjo,
głównie dlatego, że korzystam z ich kopert na
iPada i nie wyobrażam sobie lepszego przenoszenia swojego tabletu. Piękne wykonanie idzie
w parze z jakością. Dlatego też byłem bardzo ciekawy nowego Leather Wallet 80°, który jest bardzo podobny do etui od Apple, z tą różnicą, że
ma z tyłu kieszonkę na jedną, dwie lub trzy karty
kredytowe (lub inne w tym rozmiarze).
Niestety już nastały chłodniejsze dni, więc nosząc kurtkę, siłą rzeczy mam ze sobą portfel, ale w lecie często robiłem tak, że brałem ze
sobą tylko telefon i jedną kartę. Mujjo pozwala wygodnie trzymać wszystko razem i to jego
ogromna zaleta.
Kieszonka mieści do trzech kart, ale przy dwóch
już zaczyna się robić ciasno. Jako że skóra natu-
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ralnie się rozciąga, to po paru tygodniach noszenia dwóch lub trzech, prawdopodobnie korzystanie tylko z jednej będzie niemożliwe – będzie
groziło to jej wypadnięciem. To tylko moje podejrzenia, których jeszcze nie zweryfikowałem,
ale nie powinny być powodem do zmartwień
– zawsze można tam wcisnąć jeszcze dowód
osobisty. „80°” w nazwie oczywiście bierze się
kształtu kieszeni.
Leather Wallet 80° jest wykonany, moim zdaniem, gorzej niż Apple’owe etui. Konkretnie chodzi mi o brzegi, które w fabrycznym modelu
są obciągnięte skórą i z tego też powodu szybciej się niszczą. Brzegi skóry w Mujjo wykończone są czymś, co przypomina bardzo twardy
wosk – nie wiem, co to jest, ale pod palcami jest
znacznie mniej miłe niż skóra. Wnętrze jest z kolei wyłożone plastikiem, na który nałożono delikatny zamsz, aby nie rysował telefonu. Dzięki temu jest stabilniejsze konstrukcyjnie od etui
od Apple, ale wnętrze wygląda gorzej. Oczywiście rzadko kiedy będziemy na nie patrzyli,
bo przecież wnętrze jest szczelnie schowane za
iPhone’em.
Brzegi Mujjo zachodzące na ekran są niższe niż

W lecie często robiłem tak, że brałem ze
sobą tylko telefon i jedną kartę. Mujjo
pozwala wygodnie trzymać wszystko
razem i to jego ogromna zaleta.

te w etui Apple, co automatycznie powoduje,
że wykonywanie gestów jest znacznie wygodniejsze. Ta ergonomiczna zaleta niestety stanowi kontrę dla wizualnej wady, jaką jest zbyt duży
otwór na tylny obiektyw – szkoda, że nie jest
bardziej dopasowany. To oczywiście kwestia gustu każdego z nas, więc niektórym może to przeszkadzać, a innym nie.
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Warto nosić to etui z jednego powodu – bezcennych min sprzedawców, gdy myślą, że płacisz Apple
Pay, a w rzeczywistości na pleckach
telefonu znajduje się karta z paypassem. Całości dopełnia śliczny odcień brązu, bardzo atrakcyjna faktura skóry i piękne szwy o pół tonu

Brzegi Mujjo zachodzące na ekran
są niższe niż te w etui Apple, co
automatycznie powoduje, że
wykonywanie gestów jest znacznie
wygodniejsze.

jaśniejszej nici.
Mujjo czy etui od Apple? Jak chcecie
mieć ze sobą kartę lub coś o jej wymiarach, to wybór jest jeden.

Mujjo Leather Wallet 80°
Producent: Mujjo
Model: Leather Wallet 80° for iPhone 6
Kolor: Tan
Cena: 44,95 euro
Koszt wysyłki do Polski: 7,90 euro

@morid1n

Strona
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OCHRONA DLA IPHONE’A 6

PAWEŁ HAĆ

Pomimo tego, że iPhone 6 jest na rynku od dość krótkiego czasu, możemy dostać na
niego już wiele świetnych etui. Chciałbym przybliżyć Wam kilka, które szczególnie się mi
spodobały.
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Moshi iGlaze
iGlaze jest jednym z najbardziej klasycznych, ale
jednocześnie najbardziej funkcjonalnych etui.
Zabezpiecza tył, ma wszystkie niezbędne wycięcia, a do tego jedno całkowicie niepotrzebne (tak, chodzi o to z tyłu, na „jabłko”). Przyciski
głośności oraz blokowania pozostają przykryte, ale dzięki zastosowaniu elastycznej gumy
można z nich wygodnie korzystać. Wspomniana guma nie przykrywa całych boków etui,
a jedynie tworzy wąską ramkę wokół ekranu
oraz zachodzi bardziej na krawędź w miejscu
umieszczenia przycisków oraz na dole. Pomimo tego telefon świetnie leży w dłoni dzięki zastosowaniu matowego plastiku na bokach i tyle
obudowy.
Pomimo tego, że etui dodaje iPhone’owi nieco grubości, nie miałem wrażenia, że telefon stał się nieporęczny. Wystający z obudowy obiektyw nie wystaje za obrys etui, więc można spokojnie kłaść go
na blacie, bez obawy o to, że się porysuje. Ponadto
sama obudowa jest odporna na zarysowania i zabrudzenia – pomimo że dostałem do testu czarną
wersję, nie pojawiły się na niej nawet najmniejsze
rysy, nie zbiera też odcisków palców. Mam jednak
zastrzeżenia do gumowej ramki wokół ekranu, która ma dość ostrą krawędź. Wykonując gest palcem
od brzegu wyświetlacza, za każdym razem zahaczam o nią, co nie jest już komfortowe. Nie podoba
Moshi iGlaze

się mi też wycięcie na logo Apple – uważam je za

Design: 4/6

całkowicie zbędne i brzydkie.

Jakość wykonania: 4,5/6
Oprogramowanie: n/d
Wydajność: 4,5/6
Cena od 119 zł
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Laut Huex
Kilka miesięcy temu miałem okazję testować etui Laut dla iPhone’a 5 i 5s.
Wśród nich znalazł się model Huex, który teraz dostępny jest również dla
nowych modeli iPhone’a. Seria Huex charakteryzuje się przede wszystkim jaskrawą kolorystyką oraz użyciem błyszczącego plastiku i gumy. Podobnie jak iGlaze, Huex zabezpiecza tył i boki smartfona, ma też dokładnie tak samo rozwiązaną kwestię ochrony przycisków (przykrywa je).
Zaletą jest niemal całkowite zasłonięcie tyłu, znalazło się tam tylko wycięcie na aparat, mikrofon i diodę doświetlającą.
Huex wykonano z dwóch warstw – wnętrze z dość twardej gumy, otaczającej również krawędzie ekranu, natomiast tył jest plastikowy (bardzo przypomina iPhone’a 5c). Wykonywanie gestów od krawędzi wyświetlacza jest trochę utrudnione, ale nie jest to tak mocno odczuwalne
jak w iGlaze. Problemem jest też nie najwyższa jakość wykonania, co rzuca się w oczy w miejscu połączenia gumowej i plastikowej części na dole,
obok złącza Lightning. Do kompletu dołączona jest ściereczka do ekranu oraz folia do zabezpieczenia go, co jest pewną zaletą, o ile ktoś używa tego typu akcesoriów.

Laut Huex 		 		

Laut Loopie 		

Design: 4/6

Design: 3/6

Jakość wykonania: 3/6

Jakość wykonania: 3/6

Oprogramowanie: n/d

Oprogramowanie: n/d

Wydajność: 4/6

Wydajność: 3,5/6

Cena 79 zł

Laut Loopie
Wraz z premierą iPhone’a 4 Apple wprowadziło do sprzedaży bumpery, czyli etui chroniące jedynie krawędzie telefonu. Zaprzestało też ich produkcji w momencie zaprezentowania iPhone’a 5. Loopie pozwala cieszyć się tego typu zabezpieczeniem na najnowszym smartfonie Apple. Zadziwiająco przypomina właśnie bumper do iPhone’a 4 – ma
plastikowe boki oraz krawędzie wykończone gumą, podobnie zabezpiecza też przyciski i porty. Podobnie jak Huex, Loopie występuje w wielu wariantach kolorystycznych,
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od białego i czarnego po czerwony, zielony i niebieski. Ponadto w komplecie znajdziecie folię na ekran i ściereczkę
do wycierania go.
Loopie jest niesamowicie lekki, a przy okazji nie zaburza zbytnio wyglądu telefonu. W miejscu przycisków zamiast warstwy
gumy zastosowano kolejne „przyciski”, stąd też bardzo wygodnie się ich używa. Wyglądają niestety bardzo tandetnie, ruszają
się mocno na boki, a na dodatek polakierowano je tak, by sprawiały wrażenie wykonanych z metalu. Jakość wykonania całego etui również nie należy do najlepszych, Loopie obarczony jest tymi samymi problemami co Huex – jego poszczególne
części są po prostu kiepsko spasowane, co łatwo wyczuć podczas używania telefonu.

Laut Apex
Etui z klapką zawsze budzą u mnie pewne wątpliwości. Każda konstrukcja tego typu znacznie pogrubia telefon, a przy tym utrudnia jego obsługę. Kiedy jednak wziąłem do ręki Apex, stwierdziłem, że nie jest
tak źle. Etui składa się z plastikowego uchwytu, przymocowanego do
okładki z tworzywa sztucznego, imitującego skórę. Jakość materiałów
jest świetna, na dodatek są one docięte i spasowane perfekcyjnie. Dziwi
mnie, że w innych produktach Laut, o których wspominałem, nie spotkałem się z równie dobrym wykonaniem.
Apex wyposażono w klapkę z trzech powodów. Przede wszystkim ma ona
chronić ekran bez konieczności zakładania na niego folii (która i tak znalazła
się w zestawie). Jej wnętrze pokryte jest miękkim materiałem, który nie rysuje, a na dodatek usuwa z ekranu większe zabrudzenia. Okładka pozwala też
na ustawienie telefonu poziomo – jest wtedy dość stabilny, chociaż przy naciśnięciu dolnej krawędzi ekranu etui może się złożyć. Ostatnim założeniem
jest wykorzystanie Apex do noszenia dokumentów – klapka ma jednak tylko jedną, dość ciasną kieszeń, stąd też zmieszczą się tam najwyżej dwie kar-
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Laut Apex

		

Design: 5/6
Jakość wykonania: 4,5/6
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ty. Zapobiega to jednak zbyt mocnemu pogrubieniu etui. Co ważne, klapka nie utrudnia korzystania
z telefonu – bez problemu można ją zagiąć do tyłu

Oprogramowanie: n/d

i używać obu dłoni do obsługi, a na dodatek ma

Wydajność: 5/6

wycięcie na głośnik, więc da się rozmawiać z za-

Cena: 99 zł

mkniętą obudową.

JCPAL Casense
Powróćmy jeszcze na chwilę do bumperów
– te są zdecydowanie najmniej widoczną formą
ochrony telefonu, nie licząc naklejenia na niego folii. JCPAL stworzyło tego typu etui, które
na pierwszy rzut oka nie jest nawet widoczne.
Casense to bowiem bardzo cienka, wykonana
z aluminium ramka, którą nakłada się na krawędzie iPhone’a. Jest zaokrąglona niemal identycznie jak obudowa smartfona, zdradza ją jedynie oszlifowana na błysk krawędź. Dostępna
jest w kilku wariantach kolorystycznych, zgrywających się z kolorem iPhone’a (czyli w srebrnym, szarym i złotym).
Ramkę zakłada się na telefon po rozpięciu zapięcia
w dolnym narożniku. Pomiędzy aluminium i iPhone’em znajduje się cienka warstwa miękkiego materiału, zabezpieczająca obudowę smartfona przed
zarysowaniami powstającymi w wyniku tarcia.
Przyciski na bokach wykonano z aluminium, mają
też podłużny kształt i bardzo wyraźne kliknięcie.
Wszystkie te detale sprawiają, że Casense daje wra-

JCPAL Casense		
Design: 5/6

żenia z używania bardzo podobne do tych, jakie

Jakość wykonania: 5,5/6

oferuje nieosłonięty niczym iPhone.

Oprogramowanie: n/d

@pawelhac

Wydajność: 5/6
Cena: 119 zł
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MOSHI OVERTURE

PAWEŁ HAĆ

Im mniej przedmiotów muszę ze sobą nosić, tym lepiej. Overture od Moshi pozwala
pozbyć się portfela i nosić zamiast niego etui z przegródkami na iPhone’a. Ale czy duży
telefon w jeszcze większym pokrowcu będzie faktycznie wygodny?
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Moshi nie zawiodło mnie jeszcze wzornictwem
swoich produktów. Nie dość, że są ładne i nawet
bez logo widać, kto je zaprojektował, to na dodatek
w parze z elegancją idzie zawsze użyteczność. Wysokiej jakości materiały są obecne wszędzie, w tym
również w Overture. Telefon mocowany jest w gumowym uchwycie, który otacza jego wszystkie krawędzie, ale równocześnie daje dostęp do portów
i przycisków. Mają wyczuwalny skok, więc bez problemu można z nich korzystać. Mocowanie jest przy
tym stabilne, nie ma szans, że iPhone z niego wypadnie (ale i nie tak łatwo go z niego wyjąć). Zewnętrzną część okładki wykonano z błyszczącego
tworzywa sztucznego i zamszu (użyto go też wewnątrz). Wnętrze klapki stanowi natomiast skóropodobny materiał, który jest niezłej jakości – ma
podobną fakturę co prawdziwa skóra (chociaż wolałbym, by użyto tam właśnie jej, a nie syntetyku).
Na krawędziach znalazły się solidne przeszycia, które nie kontrastują z całym etui. Wszystkie trzy dostępne warianty kolorów są bardzo stonowane
i dość jednolite, dzięki czemu łatwiej będzie dopasować etui do reszty ubioru.
Już od kilku lat możemy dostać etui na iPhone’a,
które pozwalają ustawić go w poziomie. Z racji
tego, że 6 Plus otrzymał poziomy tryb pracy z licznymi rozszerzeniami (wliczając w to w pełni działający SpringBoard), ustawienie to zaczęło mieć
wreszcie sens – wcześniej zbyt często trzeba było
obracać telefon do pionu, by wygodnie wykonać jakąś czynność. iPhone w pozycji poziomej trzyma się
stabilnie, o ile zbyt mocno nie wypchamy portfela.
Właśnie – portfel. Ma cztery przegródki na karty, do
tego dwie duże na gotówkę lub dokumenty. Dodatkowo na dole okładki naklejona jest mała ścierecz-
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ka do ekranu, nazwana przez Moshi Neato. Doskonale
czyści ekran, a przy okazji można ją przyklejać i odklejać wielokrotnie, a i tak dobrze trzyma się powierzchni okładki. Nie używam ani nie akceptuję żadnej folii na ekranie smartfona, dlatego też obawiam się, że
umieszczone wewnątrz plastikowe karty mogą z czasem porysować ekran. Po zamknięciu etui i umieszczeniu go w kieszeni opierają się one o wyświetlacz
iPhone’a.
iPhone 6 Plus nie należy do małych telefonów, a w dowolnym etui staje się wręcz ogromny. Overture potęguje ten efekt, pogrubia smartfona ponad dwu-

iPhone 6 Plus nie należy do
małych telefonów, a w dowolnym
etui staje się wręcz ogromny.

krotnie. O ile w środku nie nosimy żadnych kart ani
pieniędzy, rozmiary całości są akceptowalne, choć
z trudem zmieściłem etui do kieszeni. W momencie,
gdy włożyłem do środka dowód rejestracyjny, cztery karty oraz kilka banknotów (zazwyczaj tyle rzeczy
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noszę w portfelu), klapka przestała się domykać. Przez to etui zaczęło wyglądać zwyczajnie źle,
a do tego pozbawiło mnie jakiegokolwiek komfortu używania telefonu, było zwyczajnie za ciężkie. Klapka uniemożliwia też używanie go jedną dłonią (mam spore ręce, więc daję radę to robić), a z uwagi na to, że nie posiada wycięcia na głośnik, musi też być otwarta podczas rozmów.
Może być wtedy co prawda zawinięta na tył etui, jednak nie można już tego zrobić podczas fotografowania, bo zasłaniałaby obiektyw. Myślę, że rozwiązaniem tych problemów (z wyjątkiem robienia zdjęć) byłoby zastosowanie cieńszej okładki. Obecna jest zwyczajnie za gruba, gdy dołożymy do tego miejsce na telefon oraz kieszonki na karty naszyte wewnątrz klapki, przekraczamy
już grubość dwóch iPhone’ów.
Rozumiem, że wiele osób zdecyduje się na zastąpienie dwóch przedmiotów jednym. Overture
używane jako portfel jest jednak przesadnie ciężkie i grube, a przy tym znacznie pogarsza komfort pracy z urządzeniem. Jego pojemność jest dla mnie odpowiednia – nie noszę w portfelu
zbyt wielu rzeczy, nawet bilon wrzucam luźno do kieszeni. Pomimo tego dużo lepiej czuję się,
mając smartfona w jednej kieszeni i mogąc go wygodnie używać, oraz portfel w drugiej niż jedno, bardzo grube etui, które pozbawia mnie komfortu używania którejkolwiek z tych rzeczy.

@pawelhac

Moshi Overture
Design: 5/6
Jakość wykonania: 5/6
Oprogramowanie: n/d
Wydajność: 3/6
Cena: 189 zł
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EVOUNI LEATHER
ARC COVER

PAWEŁ HAĆ

Jestem zwolennikiem praktycznych przedmiotów, ich wygląd schodzi zazwyczaj na
drugi plan. Tymczasem Leather Arc Cover od Evouni niesamowicie mi się spodobał,
pomimo tego, że potrafi bardzo utrudnić używanie iPada.
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Jak sama nazwa wskazuje, do wykonania etui wykorzystano skórę. Z zewnątrz jest ona błyszcząca, wewnątrz
zaś mamy delikatny zamsz, który nie
zarysuje ekranu tabletu. Etui nie ma
żadnych widocznych szwów, jest bar-

Etui nie ma żadnych widocznych
szwów, jest bardzo proste, wręcz
ascetyczne.

dzo proste, wręcz ascetyczne, a harmonię zaburza jedynie wycięcie na mikrofon i aparat z tyłu. Na zewnątrz nie
umieszczono niemal żadnych oznaczeń producenta, wyjątkiem jest delikatnie
wytłoczone logo z tyłu. Równie dobrze mogłoby go tam nie być, gdy światło
pada pod określonym kątem, wygląda ono bowiem jak głębokie zarysowanie
albo wgniecenie. Rozumiem, że wzornictwo Evouni nie jest na tyle rozpoznawalne, by firma mogła sobie pozwolić na usuwanie wszelkich oznaczeń ze swoich produktów, jednak krok ten znacznie poprawiłby ogólny wygląd okładki. Mocowanie iPada wykonano z przezroczystego plastiku, który otacza jego
boczne krawędzie i zahacza o dół. Mam zastrzeżenie do wycięcia na boczne
przyciski – mogłoby być nieco szersze lub też plastik mógłby być w tym miejscu
nieco cieńszy, by łatwiej było sięgnąć do przycisków i przełącznika, gdy okładka
jest zamknięta.
Etui Evouni skierowane jest przede wszystkim do osób, które często korzystają z iPada przy biurku lub trzymają go poziomo. Okładka została bowiem zaprojektowana w ten sposób, że trudno odchylić ją do tyłu tak, aby komfortowo
trzymać tablet w pionie. To niestety bardzo uciążliwe – skóra jest na tyle sztywna, że nie da się jej zawinąć tak, by płasko przylegała do tylnej części etui. O ile
trzymanie iPada w pionie jedną dłonią

O ile trzymanie iPada w pionie
jedną dłonią jest jeszcze
możliwe, to już pisanie na
klawiaturze ekranowej w tej
pozycji staje się strasznie
niewygodne.

jest jeszcze możliwe, to już pisanie na klawiaturze ekranowej w tej pozycji staje się
strasznie niewygodne, lewą dłonią trzeba bowiem obejmować nie tylko tablet,
ale i całą, zwiniętą okładkę. W pozostałych ustawieniach etui jest bardzo stabilne. Można postawić iPada niemal w pionie, by wygodnie oglądać filmy, lub też
zwinąć okładkę pod uchwyt na tablet, aby
komfortowo pisać na ekranowej klawiatu-
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rze. iPad utrzymuje się w tej pozycji znacznie pewniej niż w przypadku używania Smart Covera. Ponadto okładka dużo lepiej przylega do ekranu – wyposażono ją w magnesy, ale jest do tego tak wyprofilowana i sztywna, że nawet bez
nich pozostałaby zamknięta. Niestety, występują spore problemy z wybudzaniem i blokowaniem ekranu – średnio jedna na pięć prób kończy się powodzeniem. Pomimo używania etui przez dwa tygodnie nie powstały na nim żadne
widoczne zagniecenia, co również dobrze świadczy o jakości użytych materiałów. Skóra nie przetarła się też pomimo stawiania na szorstkich blatach. Podejrzewam, że z czasem może zmatowieć, ale można ją z powodzeniem konserwować za pomocą kremu lub pasty.

Nowe etui Evouni do iPada Air nie należy do praktycznych – używam tabletu
głównie w pionie, a okładka skutecznie mi to utrudnia. Pomimo tego używam
jej regularnie, a zdejmuję jedynie w domu, gdy podpinam iPada do docka. Jest
bowiem bardzo lekka i elegancka, a stabilne, poziome ustawienie sprawdza się
znakomicie w pracy w biurze.
Jasne – nawet Smart Cover będzie bardziej uniwersalny, łatwiej go przecież złożyć i odpiąć, jednak nie nada tabletowi
tak doskonałego wyglądu.

Evouni Leather Arc Cover
Design: 4/6
Jakość wykonania: 6/6
Oprogramowanie: n/d
Wydajność: 3,5/6
Cena: 249 zł

@pawelhac
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ZAGG RUGGED BOOK

PAWEŁ HAĆ

Spośród wielu klawiatur, które testowałem, bardzo miło wspominam te od ZAGG.
Dają doskonały komfort pisania, co nie jest często spotykane. Teraz do testu dostałem
pancerny model tej firmy.
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W filmach sensacyjnych z lat dziewięćdziesiątych
bohaterowie często byli wyposażeni w przenośne komputery, stanowiące cud ówczesnej techniki. Były co prawda grube, szare i wielkie, ale pomimo tego przyciągały wzrok. Rugged Book pozwala
cofnąć się do tych czasów, jest bowiem obciążony
tymi samymi wadami (choć można mu też przypisać sporo zalet). Klawiatura ma zintegrowaną obudowę na iPada, którą można swobodnie odczepić.
Całość składa się z kilku warstw grubego plastiku
oraz gumy, która zapobiega ślizganiu się i absorbuje
uderzenia. Dodaje też klawiaturze kilogramów, ale
ich nadmiar nie jest niemile widziany. Założeniem
ZAGG było stworzenie maksymalnie wytrzymałej
konstrukcji i udało się to znakomicie. Klawiatura nie
jest co prawda wodo- ani pyłoszczelna, ale wychodzi obronną ręką z wszelkich upadków. Z plastiku

Założeniem ZAGG było stworzenie
maksymalnie wytrzymałej
konstrukcji i udało się to znakomicie.

stworzono podstawową konstrukcję, wliczając w to
samą klawiaturę oraz zawias, łączący obie części akcesorium. Jest dobrej jakości, nie rysuje się, a także dobrze pasuje do gumowych elementów. Guma
otacza natomiast krawędzie, dużą część tyłu iPada
oraz niemal cały spód.

Rugged Tab charakteryzuje się bardzo uniwersalną konstrukcją, przywodzącą na myśl urządzenia Asusa z serii Transformer, gdzie tablet i klawiatura stanowią integralną całość, a w razie potrzeby można je łatwo rozdzielić. Tutaj jest podobnie, ale z oczywistych względów iPad
nie łączy się z klawiaturą za pomocą fizycznego portu, a zamiast tego wykorzystuje Bluetooth.
„Ekran” może natomiast zostać podpięty również w odwrotną stronę, więc po złożeniu klawiatury jest na zewnątrz (co może mieć zastosowanie przy oglądaniu filmów lub podczas sterowania jedynie za pomocą dotyku). Mechanizm rozłączania jest świetny – w obudowie z iPadem
znalazły się dwa duże wgłębienia, w które wchodzą zaczepy z części z klawiszami, oba elementy przyciągane są do siebie przez magnesy. W ten sposób stosunkowo łatwo je rozłączyć, ale
z pewnością nie stanie się to samoistnie. Zawias sprawdza się trochę gorzej przy zamykaniu,
wymaga bowiem użycia sporej siły, która jest wystarczająco duża, by odłączyć iPada od klawiatury (problem ten występował w jednym z poprzednich modeli, ZAGGkeys Keyboard Cover).
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Gdy piszemy, cała konstrukcja jest bardzo stabilna, co zawdzię-

Prędkość pisania jest
jedynie minimalnie
mniejsza od tej,
jaką osiągam na
pełnowymiarowej
klawiaturze Apple.

cza przede wszystkim dużej wadze, środek ciężkości jest jednak
przesunięty do górnej części (czyli do elementu z tabletem),
stąd też używanie dotykowego ekranu ze zbyt dużą siłą nacisku powoduje wywrócenie się całości. Zdarzyło się mi to jednak
tylko raz, później po prostu o tym pamiętałem. Sama idea łatwego rozłączania tabletu i klawiatury jest niezmiernie wygodna, korzystam z zalet tego rozwiązania na co dzień z Logitech
Ultrathin, tu jednak iPad cały czas jest bardzo dobrze chroniony
przed upadkami. W masywnej obudowie waży sporo, stąd używanie go przez dłuższy czas męczy.

ZAGG jest jedną z trzech firm, która rozumie, że użytkownik mobilnej klawiatury ma inne wymagania niż ten, który będzie korzystał z niej jedynie w domu, siedząc przy biurku. Klawisze w wersji dla iPada Air są duże, rozmiarem niewiele ustępują tym, które występują w pełnowymiarowych klawiaturach. Odstępy pomiędzy nimi również są mniejsze, ale nie na tyle, by utrudniać
pisanie. Przyciski przy krawędziach są nieco węższe, ale nie wpływa to negatywnie na codzienną pracę. Co ważne, klawiatura ma klawisze Option po obu stronach spacji (jeżeli ktoś ma przyzwyczajenia z Windowsa, to będzie wniebowzięty). Oprócz standardowych klawiszy dodano
też rząd przycisków funkcyjnych, które nie wymagają do działania stosowania kombinacji klawiszowych, działają więc dokładnie tak samo jak w Macach. Przypisano do nich same użyteczne
funkcje: wywołanie Safari oraz Spotlight, sterowanie muzyką, włączenie Siri oraz wyświetlenie
klawiatury ekranowej (w przypadku, gdy odchodzimy od klawiatury i bierzemy ze sobą tylko tablet). Tak, wiem – Siri można wywołać również przytrzymaniem obecnego na klawiaturze Home,
ale użycie klawisza jest minimalnie szybsze. Mamy też przycisk do blokowania ekranu, a także
włącznik klawiatury i Bluetooth. Jeśli jesteśmy już przy włączaniu i wyłączaniu – nie robię tego

119

/ SPRZĘT / ZAGG Rugged Book

120

drugiego w ogóle. Bateria na jednym ładowaniu ma wystarczyć podobno na dwa lata działania.
Prędzej zmienię tablet na nowszy model, niż zdołam ją rozładować. Wbudowany w obudowę
magnes wygasza i budzi ekran tabletu.
ZAGG stosuje też w swoich klawiaturach podświetlenie, w kilku kolorach i o trzech stopniach jasności. To genialne rozwiązanie dla każdego, nawet jeżeli piszecie bezwzrokowo – łatwiej będzie
się Wam przyzwyczaić, o ile piszecie po zmroku. Komfort pisania jest natomiast fenomenalny.
Dość miękkie klawisze, spore odstępy między nimi i wyraźny skok to wszystko, czego mi potrzeba. Prędkość pisania jest jedynie minimalnie mniejsza od tej, jaką osiągam na pełnowymiarowej
klawiaturze Apple (na której piszę zdecydowanie najszybciej). Z bólem stwierdzam, że nawet
mój ulubiony Ultrathin Logitecha nie sprawdza się tak dobrze.
Gdy po raz pierwszy zobaczyłem Rugged Book, stwierdziłem, że jest straszny. Waży kilkakrotnie
więcej niż iPad, jest olbrzymi i niezgrabny, na dodatek wygląda jak kasetka do transportu kosztowności albo przenośna bomba. W kwestii mobilności otrzymuje zdecydowanie ocenę zero,
w dowolnej skali. Wiedziałem jednak, że to ZAGG, a oni nie robią złych klawiatur. I miałem rację – Rugged Book, pomimo swojego całkowitego braku mobilności, jest doskonałą klawiaturą. Skierowano go po prostu do osób, które wymagają od takiego akcesorium nieco więcej niż
zwiększenie komfortu pisania i pracują w warunkach odstających od tych, jakie panują w domu
czy w biurze. I to właśnie te osoby będą nowym wynalazkiem ZAGG zachwycone.

@pawelhac
ZAGG Rugged Book
Design: 5/6
Jakość wykonania: 5/6
Oprogramowanie: n/d
Wydajność: 5,5/6
Cena: 599 zł
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ZAGG INVISIBLESHIELD
GLASS

PAWEŁ HAĆ

Żadna z folii na ekran nie przetrwała na moim smartfonie zbyt długo. Nie inaczej było
z nową wersją InvisibleShield Glass, chociaż gdyby nie kilka drobiazgów byłbym skłonny
zostawić ją na dłużej.
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Folia to zdecydowanie najmniej ingerująca w wygląd urządzenia metoda zabezpieczenia
jego ekranu, ale też najbardziej wpływająca na komfort obsługi. Tanie osłony tego typu
sprawiają, że nie ma najmniejszej ochoty się ich używać, i to zarówno ze względu na powstające pod nimi pęcherzyki powietrza, jak i na fatalną w dotyku powierzchnię. InvisibleShield to jednak zupełnie inna klasa, co widać już od samego początku. Trudno zresztą nazwać to folią, bo osłona jest dość sztywna, a na dodatek bardzo dobrze przylega do
ekranu już od samego początku. W komplecie oprócz Glass dostajemy też szmatkę z mikrofibry i mokrą ściereczkę, więc przed naklejeniem osłony możemy idealnie wyczyścić
ekran. Po obu stronach Glass przyklejono folię, dzięki której równe nałożenie go na wyświetlacz jest bardzo proste. Jedna z warstw posiada uchwyty, które sprawiają, że nie trzeba nawet dotykać powierzchni właściwej osłony, nie ma więc ryzyka, że nakleimy ją zabrudzoną. Mnie udało się nałożyć ją bez praktycznie żadnych problemów już za pierwszym
podejściem, na dodatek nie powstały pod nią żadne pęcherzyki powietrza, co również dobrze świadczy o jakości.
Nowe iPhone’y mają zaokrąglone krawędzie, stąd też Glass nie prezentuje się na nich najlepiej. Przykrywa bowiem jedynie płaską część przodu (z wyłączeniem głośnika, kamery,
czujników i przycisku Home), ale nie zachodzi już na boki. Jej krawędzie są co prawda zaokrąglone, więc podczas wykonywania gestów nie miałem wrażenia, że ją zaraz zedrę, ale
czułem, że o coś zahaczam. Można z tym żyć, ale
komfort używania delikatnie już spada. Ponadto

Podczas codziennej obsługi obecność
Glass przestaje być uciążliwa.

jeżeli na krawędź urządzenia pada mocne światło, to druga strona delikatnie się świeci. To drobiazg, niemniej jednak zauważalny. Większym
problemem jest to, że Glass jest zawsze widocz-
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ny, co nie występowało w poprzednich iPhone’ach, gdzie bardziej zlewał się z krawędziami. Noszenie telefonu w etui zachodzącym na brzegi ekranu sprawia, że nie rzuca się to
już tak mocno w oczy. Podczas codziennej obsługi obecność Glass przestaje być uciążliwa
– ekran nie jest co prawda tak gładki w dotyku, jak bez jakiejkolwiek osłony, ale różnica nie
jest wielka. Czytelność pozostaje natomiast znakomita, i to pod każdym kątem. Z czułością
jest podobnie – nie ma praktycznie żadnej różnicy względem odsłoniętego wyświetlacza.
Na pochwałę zasługuje również wytrzymałość, ponieważ przez dwa tygodnie testowania
na Glass nie powstała żadna rysa.
Idealna ochrona to taka, której nie widać. InvisibleShield Glass taki niestety nie jest, za co
winę ponosi obły kształt nowego iPhone’a. Pomimo tego, że w codziennym użyciu trudno
odczuć różnicę pomiędzy odsłoniętym a przykrytym Glass ekranem, to już wizualnie jest
niestety znacznie gorzej. Sam jestem zwolennikiem noszenia smartfona bez jakichkolwiek
zabezpieczeń – jeśli jednak obawiacie się rys na ekranie, to Glass na pewno go przed nimi
uchroni.

@pawelhac

ZAGG InvisibleShield Glass
Design: 4,5/6
Jakość wykonania: 5,5/6
Oprogramowanie: n/d
Wydajność: 5/6
Cena: 179 zł
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QNAP – MYQNAPCLOUD

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

QNAP w swojej ofercie ma nie tylko aplikacje wspomagające dla iOS, Androida i (nawet)
Windows Phone, ale również myQNAPcloud – ich własne spojrzenie na naszego
własnego i prywatnego Dropboksa.
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Proces uruchomienia myQNAPcloud jest banalnie
prosty. Najpierw trzeba się zarejestrować przez
panel kontrolny NAS-a i potwierdzić w otrzymanym mailu, że my to my. Następnym krokiem jest
weryfikacja usług, z których chcemy korzystać.
Główną zaletą założeniem konta jest to, że mamy
dostęp do naszego NAS-a spoza domu. Możemy go nie tylko kontrolować i zarządzać nim, ale
również otrzymujemy dostęp do naszych plików, niezależnie od tego, gdzie jesteśmy. Można to zrobić przy pomocy specjalnej strony www,
oczywiście po zalogowaniu się, ale również dzięki aplikacjom od QNAP-a. myQNAPcloud w ten
sposób umożliwia zarządzanie też większą liczbą
NAS-ów.
Najważniejszą funkcją jest oczywiście dostęp do
naszych plików, wraz z możliwością kopiowania ich na urządzenie, na którym aktualnie jesteśmy. Dodatkowo możemy włączyć Photo Station
i Music Station, aby móc przeglądać nasze zdjęcia
i słuchać (w tym też streamować) naszą muzykę.
Połączenie z naszym NAS-em odbywa się przez
SSL, a klucze są zabezpieczone 2048-bitowym
szyfrem. Pomimo tego zawsze staram się trzymać
swojej własnej zasady – wszystko, co potencjalnie
może zostać ujawnione wskutek buga lub włamania, traktuję jako informacje publiczne, pomimo że takowymi nie są. W najgorszym przypadku
nie stanie się wtedy tragedia.
myQNAPcloud również umożliwia tworzenie linków do wybranych przez nas folderów lub plików, w stylu dropboksowym. Dzięki temu możemy się nimi dzielić z kimkolwiek za pomocą maila
lub innymi kanałami. Możemy też definiować, jak
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myQNAPcloud również umożliwia
tworzenie linków do wybranych
przez nas folderów lub plików,
w stylu dropboksowym.
długo dany link ma zachować ważność oraz czy
wymaga hasła, czy nie. Przykładowo, mogę wysłać komuś plik, który będzie dla niego dostępny
tylko przez najbliższą godzinę.
myQNAPcloud dodaje też ciekawą funkcję dla
osób, które często podróżują i nie chcą się łączyć z internetem z publicznego Wi-Fi, które
nie jest zabezpieczone hasłem. Po uruchomienia serwera VPN zostaje ustanowione szyfrowane połączenie pomiędzy naszym komputerem
lub iUrządzeniem a NAS-em. Dzięki temu możemy się bezpiecznie łączyć nie tylko z naszym
NAS-em oraz siecią, na której jest, ale również
przez VPN z niego „wychodzić na świat”, z naszego domowego IP, niezależnie od tego, gdzie się
znajdujemy.
myQNAPcloud ma jedną wadę, podobnie zresztą jak QTS – system operacyjny NAS-ów QNAP-a.
Nie jest to tak proste w użyciu jak inne rozwiązania i trzeba posiadać podstawową wiedzę na temat tego typu urządzeń, aby wykorzystać całość
prawidłowo oraz wiedzieć, jak to skonfigurować.

@morid1n
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STEELSERIES H WIRELESS

− SŁUCHAWKI ZROBIONE Z MIŁOŚCIĄ, DLA
LUDZI CHCĄCYCH ŻYĆ BEZ OGRANICZEŃ

KAMIL DYRTKOWSKI

Dziś prezentuję Wam niezwykłą rzecz, która wychodzi z założenia, że każdy
miłośnik Apple kocha również muzykę, a co za tym idzie − ceni sobie najwyższą
jakość odtwarzania oraz swobodę. Dlatego też zdecydowałem się pokazać Wam
bezprzewodowe słuchawki Steelseries H Wireless, które są przeznaczone zarówno dla
pasjonatów muzyki, jak i dla graczy.
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Rozpakowanie pudełka i już na początku wielkie zaskoczenie. Jest ono wypełnione całą masą dodatków. Znajdziemy tam dwie baterie, adapter zasilający z czterema międzynarodowymi końcówkami i bogaty komplet kabli: USB, analogowy, optyczny, do urządzeń mobilnych, do obsługi chatu w Xbox 360 oraz oczywiście zasilający. Czyli w Wasze ręce trafia naprawdę uniwersalny
zestaw. Działa on z wszystkimi dostępnymi platformami (PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One), tabletami i smartfonami z iOS i Androidem, systemami audio i telewizorami. A jak wygląda konfiguracja sprzętu? Po prostu podłączasz nadajnik do urządzenia wysyłającego dźwięk i konfigurujesz za
pomocą przyjaznego menu (trwa to kilkadziesiąt sekund).

Słuchawki są zawsze z Tobą
i w każdym miejscu słyszysz
najwyższą jakość. Sama muzyka.

Jakość użytkowania
Nadajnik. Jest to część zestawu, która emituje sygnały do bezprzewodowych słuchawek. Dzięki małym rozmiarom i lekkości możesz go wygodnie
przenosić pomiędzy urządzeniami. Natomiast jeśli dysponujesz odpowiednio długimi kablami, pod-
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łącz PlayStation, TV i PC jednocześnie, a pokrętłem
na prawym nauszniku słuchawek zmieniaj tylko źródło dźwięku. Jest to niezmiernie wygodne i przyjemne w użyciu. Nadajnik ma wbudowaną ładowarkę na
drugą baterię, przez co, w przypadku wyczerpania się
pierwszej, elegancko wymieniasz ją na nową i możesz
nadal grać, słuchać muzyki itp. Warto zauważyć, że
niektóre zestawy słuchawek innych producentów nie
mogą być używane podczas ładowania, a co za tym
idzie − użytkownik musi przerwać rozrywkę na czas
ładowania. Tutaj tylko wymienia baterię i urządzenie
działa dalej.
Słuchawki. Wykonane z wysokiej jakości materiałów.
Nauszniki zakrywają całe uszy i są wykonane z delikatnych pianek, przez co nie czuć dyskomfortu. Nawet po 8-godzinnym użytkowaniu uszy nie są zmęczone. Zauważalnym elementem jest pałąk, który
chyba trochę mocniej niż w przypadku innych słuchawek dociska nauszniki do głowy, przez co tłumienie dźwięków zewnętrznych przebiega niemal
idealnie. A cały zestaw wygina się i dopasowuje do
rozmiarów głowy.
Warto nadmienić, że słuchawki działają 20 godzin na
baterii. Użytkownik ma możliwość wymiany rozładowanej baterii na naładowaną, można je też ładować,
podłączając je bezpośrednio do prądu.
Mikrofon słuchawek można schować w lewym nauszniku, dzięki czemu, podczas używania słuchawek
w plenerze, po pierwsze: on nie przeszkadza, a po
drugie nie wyglądasz jak Kapitan Spock ze „Star Treka”. Natomiast podczas gry ze znajomymi możesz wyciszyć kliknięciem na słuchawkach – wtedy końcówka
mikrofonu sygnalizuje to, zapalając się na czerwono.
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Nadajnik
Warto wspomnieć więcej o tym urządzeniu, gdyż
nie jest to tylko zwykły nadajnik. W urządzenie wbudowano wiele dodatkowych funkcji. Dysponuje wyświetlaczem OLED oraz pokrętłem, dzięki któremu
wygodnie poruszamy się po menu oraz regulujemy głośność. Co do menu, oprócz konfiguracji nowego sprzętu użytkownik znajdzie też takie smaczki jak equalizer, możliwość włączenia systemu Dolby
oraz dwie funkcje najważniejsze z perspektywy gracza – ChatMix i LiveMix. Są to funkcje przygotowane głównie dla graczy online, kiedy komunikacja
z członkami drużyny jest bardzo ważna. Pierwsza
funkcja pozwala ustawić niezależnie głośność muzyki i dialogów z gry, a druga automatycznie wyszukuje ścieżki dźwiękowe i gdy podczas gry Twój
kompan coś do Ciebie mówi, to urządzenie automatycznie wycisza muzykę i inne odgłosy gry, abyś
mógł się skupić na rozmowie. Zwróćcie uwagę, jakie
to teraz proste. Kiedyś, aby dobrze rozumieć członków drużyny, trzeba było poświęcić trochę czasu na
konfigurację audio, a teraz wystarczy, że klikniesz kilka klawiszy.
Uwaga. Wszystkie te czynności można wykonać zarówno za pomocą gałki na nadajniku, jak i za pomocą pokrętła głośności na słuchawkach bezprzewodowo. Nie trzeba ruszać się z fotela i wstawać do
oddalonego o kilka metrów nadajnika (to naprawdę
potrafi rozleniwić człowieka!).

W każdym zakątku domu możesz
się cieszyć doskonałym dźwiękiem.
Nie „kablujesz”. Jesteś wolny.

Do zestawu możesz podłączyć już analogowo dodatkową parę słuchawek, co sprawdza się w grach
zespołowych, gdy Twój partner siedzi obok.
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Apple a Steelseries H Wireless
Rozmowy telefoniczne: Przez słuchawki możesz
prowadzić rozmowy telefoniczne bezpośrednio
ze swojego Maca – nowy system Yosemite wraz
z tymi słuchawkami daje taką możliwość. Słuchawki idealnie współgrają z komputerami Apple.
Muzyka: Zastanów się, po co Ci jakieś bezprzewodowe głośniki na Bluetooth? Czy one spełniają
Twoje potrzeby w zakresie odsłuchu muzyki? Czy
dźwięk jest dobrze słyszalny, gdy wychodzisz do
kuchni, do salonu, do toalety? A teraz wyobraź sobie coś innego. Zakładasz słuchawki i możesz cieszyć się najwyższą jakością muzyki z iTunes bez
żadnych zakłóceń zza okna, od sąsiada wiercącego w ścianie, gadającej żony czy dzieci. Słuchawki

… nie wyglądasz jak Kapitan
Spock ze „Star Treka”.

są zawsze z Tobą i w każdym miejscu słyszysz najwyższą jakość. Sama muzyka.

Zasięg
Testowałem zasięg słuchawek w bloku z żelbetonu. Nie zapominajmy, że w przypadku bloku sygnał
musi się przebić przez grube ściany. U mnie to wyglądało tak: Włączam muzykę. Słuchanie w pokoju, w którym umieszczony był nadajnik, odbywało się bezproblemowo. Wychodzę z pokoju, zamykając drzwi – dźwięk idealny bez zakłóceń. Otwieram kolejne drzwi i wychodzę już na korytarz
bloku – w okolicach samych drzwi muzykę jeszcze słyszałem, ale im dalej oddalałem się od źródła,
tym bardziej dźwięk zanikał. Otwieram kolejne drzwi – to już trzecia ściana do przebicia, wychodzę
na klatkę schodową – tutaj już muzyki nie słychać. Wnioski: W ramach jednego mieszkania w bloku
możemy odbierać bardzo wysoką jakość dźwięku.

Podsumowanie
Zestaw Steelseries H Wireless posiada tyle plusów, że trudno mówić tutaj o minusach, których praktycznie nie ma, ale i tak trzeba nadmienić, że w niektórych konfiguracjach (np. odbieranie rozmów
telefonicznych) dźwięk jest zbyt cichy, co może przeszkadzać niektórym odbiorcom. Dla mnie jednak nie ma to wielkiego znaczenia, gdyż w słuchaniu muzyki nie chodzi o to, aby słuchawki były tak
głośne, aby lasować mózg.
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Obecnie na rynku można znaleźć wiele słuchawek
w wielu konfiguracjach. Co do jakości dźwięku prawdopodobnie wszystkie są bardzo podobne. Lecz różnią się mobilnością. Ja uwielbiam swoją przestrzeń,
nieskrępowaną żadnymi kablami i dlatego wybieram
zestaw Steelseries H Wireless. Dotychczas trudno było
mi wyobrazić sobie sytuacje, kiedy cały dzień siedziałem w domu bez zdejmowania słuchawek, a ten zestaw pokazał mi, że to możliwe. Dźwięk jest zawsze ze
mną. Nawet jak gotuję obiad, sprzątam, wychodzę na
balkon czy wymieniam żarówkę. W każdym zakątku
mieszkania/domu (chyba że mieszkasz w wielkiej willi) możesz się cieszyć doskonałym dźwiękiem. Nie „kablujesz”. Jesteś wolny.
Plusy:
• bogate wyposażenie (zwłaszcza druga bateria
w zestawie)
• zdalna kontrola nadajnika
• 20 godzin na baterii
• brak opóźnień
• funkcje LiveMix/ChatMix
• możliwość podłączenia drugiej pary słuchawek
• wysuwany mikrofon z diodą LED
• jakość wykonania, ergonomia, dobre wygłuszenie
• bardzo dobry zasięg
• wygoda użytkowania
Minusy:
• brak instrukcji po polsku
• niejasne niektóre opcje w menu
• uzależnienie od słuchawek i dobrego dźwięku

@dyr_k

/ SPRZĘT / Moshi Luna

MOSHI LUNA
MACIEJ SKRZYPCZAK

Zwykło się mówić, że luksus rozpieszcza. Takim luksusem niewątpliwie jest podświetlana
klawiatura w MacBookach. Większość zewnętrznych klawiatur pozbawionych jest tej
cechy. Firma Moshi zaprezentowała jednak taki „luksusowy” produkt.
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Luna to w dużym skrócie zewnętrzna klawiatura z podświetleniem. Pierwszym wrażeniem, jeszcze zanim wyjmiemy ją z pudełka, jest jej spory ciężar. Należy ona zdecydowanie do urządzeń
stacjonarnych. Z drugiej strony zapewnia to komfortową stabilność na biurku, dodatkowo potęgowaną przez cztery gumowe podkładki. Drugą rzeczą, na jaką zwróciłem uwagę już po rozpakowaniu, jest nietuzinkowy wygląd tego peryferium. Wokół całej klawiatury, z wyjątkiem tyłu,
znajduje się plastikowa, przezroczysta płyta. Na początku sprawia to dziwne wrażenie, ale szybko można się do tego przyzwyczaić.
Wspominałem już, że jest to klawiatura stacjonarna. Oprócz ciężaru wskazuje na to również jej
wielkość. Jest ona pełnowymiarowa, co oznacza, że posiada również osobny blok klawiszy numerycznych. Co prawda dziś już mało kto z nich korzysta, ale w moim przypadku uważam to za
plus. Dodatkowo przechylona jest pod kątem, który pozwala na niej pisać w bardzo komfortowej pozycji.
Luna dostępna jest tylko w wersji z błyszczącego plastiku w kolorze czarnym, który ma niestety tendencję do łapania odcisków palców. Z kolei klawisze wykonane są w sposób do złudzenia przypominający te zastosowane w klawiaturach Apple. Na tym podobieństwa się jednak nie
kończą. Niemal identyczny jest również skok klawiszy oraz odległości między nimi. Różnice da
się zauważyć w ich rozkładzie. Ponieważ Luna to klawiatura uniwersalna, znajdziemy na niej nie
tylko przyciski obsługujące OS X, ale również działające w Windows jak choćby Print Screen czy
Scroll Lock. Klawisze funkcyjne (F1, F2 itd.) swoim położeniem także przywodzą na myśl klawiatury pecetowe. Są bowiem podzielone na czteroklawiszowe grupy. A co jeśli chodzi o wywoływanie nimi systemowych akcji (Mission Control,
podświetlenie ekranu i inne)? W większości znajdują

Klawisze wykonane są w sposób
do złudzenia przypominający te
zastosowane w klawiaturach Apple.

się na swoich miejscach. Różnica dotyczy klawiszy,
które są zwykle odpowiedzialne za zmianę poziomu dźwięku – czyli F10 do F12. Ich funkcje przejmują
dodatkowe klawisze znajdujące się nad blokiem numerycznym. Udało mi się również zaobserwować,
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że o ile w przypadku iTunes bez problemu można sterować muzyką, to np. w Spotify działa tylko
klawisz uruchamiania i pauzowania utworu. Nie działa również klawisz fn do aktywowania dyktowania. Na uwagę zasługuje również fakt, że klawiatura ta występuje tylko w układzie amerykańskim. Ma więc długi, ale cienki klawisz Return, tylda ~ znajduje się nad Tab, a backslash \ nad
Return. Niby nie są to duże różnice, ale np. w moim przypadku (zawsze korzystałem z klawiatur
w układzie z tyldą ~ koło lewego Shift) stanowi to lekkie utrudnienie.
Przejdźmy jednak do najważniejszej funkcji klawiatury, czyli podświetlenia. Do wyboru mamy
pięć poziomów natężenia światła: od jego braku aż do bardzo jasnego, który w nocy aż razi
w oczy. Ponieważ nie jest to klawiatura systemowa, nie ma dostępu do czujników światła
w Macu i nie dostosowuje podświetlenia automatycznie do warunków z zewnątrz. W odróżnieniu od wbudowanych w MacBooki klawiatur, ta nie ma indywidualnego podświetlenia dla każdego klawisza. W tym momencie powinniście już zrozumieć istnienie wspomnianej wcześniej
przezroczystej płyty. Umieszczone na wysokości klawiszy funkcyjnych diody rozprowadzają za
pomocą tej płyty światło na resztę klawiszy. W wyniku tego te górne przyciski są zawsze oświetlone mocniej, ale nie przeszkadza to jakoś specjalnie.
Ogólnie Luna sprawia bardzo dobre wrażenie. Nie jest tandetna, wręcz przeciwnie – to bardzo
solidna i stabilna klawiatura. Owszem, żeby dobrze wyglądała, to trzeba ją co jakiś czas przetrzeć, ale same klawisze wyglądają i działają wyśmienicie. No i wisienka na torcie – podświetlenie. To funkcja, za którą naprawdę warto zapłacić. Zdecydowanie polecam!

@mcskrzypczak
Moshi Luna					
Design: 5/6
Jakość wykonania: 5/6
Oprogramowanie: n/d
Wydajność: 6/6
Producent: Moshi
Dystrybutor: Forcetop
Cena: 419 zł
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iHEALTH EDGE

MACIEJ SKRZYPCZAK

Trochę wstyd się przyznać, ale nie należę do osób, które aktywnie spędzają czas.
Kiedy jednak otrzymałem monitor aktywności, postanowiłem trochę się w tej
kwestii poprawić.
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iHealth Edge to nowsza wersja urządzenia, które już wcześniej opisywałem – Wireless Activity

and Sleep Tracker. Nie wprowadzono tu żadnych rewolucyjnych zmian, ale usprawniono kluczowe elementy. Zacznijmy jednak od początku.

Pierwsze, co się rzuca w oczy, to nowy wygląd. Poprzednia wersja wykonana była w całości z plastiku. Obecnie mamy do czynienia również z aluminium i ze szkłem. Razem stwarza to minimalistyczne i schludne wrażenie. Niestety, w moim odczuciu psuje je trochę wyświetlacz. Pomijając
fakt, że jest jednokolorowy, nie zajmuje całej przestrzeni – mieści się w prostokącie o szerokości
nieco mniejszej niż pasek i długości stanowiącej mniej więcej dwie trzecie rozmiaru koperty. Całość po prostu prosi się o więcej.
Samo urządzenie możemy nosić na dwa sposoby: na

Ciekawym usprawnieniem jest
automatyczne wykrywanie
wzmożonej aktywności.

nadgarstku jak zegarek albo na specjalnym uchwycie, który możemy przyczepić na przykład do spodni
lub koszuli. Uchwyt występuje w jednej opcji kolorystycznej – czarnej, natomiast paski w czterech: czarnej, szarej, różowej i pomarańczowej. Mnie do gustu
najbardziej przypadła ta ostatnia. Zarówno uchwyt,
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jak i opaski zaprojektowano tak, aby urządzenie nie
mogło samo z nich wypaść i doskonale wywiązują
się z tego zadania.
W iHealth Edge inaczej rozwiązano kwestię ładowania. W poprzednim modelu odbywało się ono przy
pomocy zwykłego kabla micro-USB. Teraz rozwiązano to specjalną magnetyczną „przyssawką”. Sprzyja to zabezpieczeniu przed wodą – urządzenie jest
bowiem odporne na pot, zawilgocenie, zamoczenie deszczem i zachlapania. Względem poprzedniego modelu w iHealth Edge nie zmieniły się wyświetlane informacje. Wyszczególnić możemy pięć
ekranów. Na pierwszym mamy datę, godzinę, stan
baterii oraz ikonę połączenia z telefonem, jeśli wykonujemy akurat synchronizację. Na drugim możemy podejrzeć liczbę wykonanych dziś kroków.
Na trzecim przebytą odległość, na czwartym spalone kalorie, a na ostatnim – osiągnięty cel przebytych kroków zobrazowany przez podium. Ponieważ
urządzenie nie ma żadnych przycisków, przechodzenie między ekranami odbywa się przez gest
podniesienia monitora tak, jakbyśmy sprawdzali godzinę na tradycyjnym zegarku, a następnie stukanie
w ekran lub przekręcanie nadgarstka.
Ciekawym usprawnieniem jest automatyczne wykrywanie wzmożonej aktywności, np. treningów.
Uaktywnia się on po dziesięciu minutach ciągłego ruchu, a po pięciu od zakończenia przedstawione zostaje zestawienie informujące o tym, jaką odległość przebyliśmy, ile wykonaliśmy kroków, ile
spaliliśmy kalorii oraz jaki czas nam to zajęło.
Urządzenie potrafi przetrzymywać informacje
z ostatnich czternastu dni. Aby nie utracić wcze-
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śniejszych, potrzebna jest specjalna aplikacja –

Budzik nie jest niestety inteligentny.

iHealth MyVitals 2.0 dostępna na systemy iOS oraz

Android. iHealth Edge łączy się z naszym urządzeniem mobilnym za pomocą technologii Bluetooth

4.0. Synchronizowane są tam zarówno informacje o naszej aktywności, jak również o naszym
śnie – jego długości, jakości czy liczbie wybudzeń. Wszystko przedstawione jest w bardzo ładnej i przejrzystej formie. Z poziomu aplikacji ustawimy również budzik. Niestety, nie jest on inteligentny, co oznacza, że wybudzi nas o ustalonej godzinie, a nie w najlepszej porze dla naszego
ciała. Ponadto, kiedy się aktywuje, wibruje przez czterdzieści sekund i nie da się tego wcześniej
wyłączyć. W wyniku tego po paru dniach zrezygnowałem z tej opcji, ponieważ zbyt mnie denerwowała. Oprócz budzika możemy skonfigurować również alarmy, które mają nas zmotywować do podjęcia aktywności we wcześniej ustalonych interwałach. Aha i jeszcze jedno – zapisane dane mogą być automatycznie synchronizowane z systemową aplikacją Zdrowie w iOS 8.
Ostatnią rzeczą, na jaką chciałbym zwrócić uwagę, jest bateria. Z poprzedniego modelu bez problemu można było korzystać przez mniej więcej tydzień. W przypadku iHealth Edge jest nieco
gorzej – musiałem go ładować co cztery, pięć dni. Wynika to pewnie z mniejszych rozmiarów.
Podsumowując, iHealth Edge to naprawdę ładne urządzenie, które potrafi monitorować naszą aktywność oraz sen. Złapałem się na tym, że w trakcie testów częściej decydowałem się na
spacery, co z pewnością pozytywnie wpłynęło na moje zdrowie. Szkoda, że ekran nie wykorzystuje więcej przestrzeni, a bateria trzyma krócej niż w starszym modelu. Można było również lepiej rozwiązać mechanizm i korzystanie z budzika. Całość nadrabia jednak dosyć atrakcyjną ceną – około trzystu złotych.

iHealth Edge				
Design: 6/6
Jakość wykonania: 5/6
Oprogramowanie: 4/6
Wydajność: 3/6
Producent: iHealth
Dystrybutor: Forcetop
Cena: 300 zł

@mcskrzypczak

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

599,00
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GRY I PROGRAMY Z APP STORE
NORBERT CAŁA

YOUTUBE CREATOR STUDIO
Jeśli jesteście jutuberami, to koniecznie musicie pobrać ten
program. Nie przejmujcie się nazwą, on nic za Was nie będzie tworzył. Za to pozwoli Wam być na bieżąco z tym, co
najważniejsze. Liczby odtworzeń filmów, polubienia, statystyki, raporty, interakcje z fanami. Od tej pory profesjonalne
prowadzenie kanału na YouTube będzie łatwiejsze, a dzięki powiadomieniom push nie przegapicie „5 minut” swojego wideo.
Cena: za darmo						Pobierz

LIVESTREAM
Kamera GoPro to jedno z fajniejszych urządzeń, jakie posiadam. Świetny obraz za naprawdę dobrą cenę. Jedyną wadą
był brak możliwości streamingu obrazu na żywo za jej pośrednictwem. Ten problem rozwiązuje aplikacja Livestream.
W najnowszej wersji łączy się ona bowiem z kamerą GoPro
i pozwala za pomocą iPhone’a wysyłać obraz z kamery prosto do sieci. Ma też kilka innych funkcji, ale nie oszukujmy się
− instalujemy ją właśnie dla tej.
Cena: za darmo							Pobierz
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VIRTUALNA WARSZAWA
Ta aplikacja to bardzo ciekawa wprawka do akcji „Milion
beaconów w Warszawie”. W jej ramach, w Stołecznym
Centrum Osób Niepełnosprawnych przy ul. Gen. Andersa 5 w Warszawie, zainstalowano system pozwalający na
określenie pozycji i ułatwiający poruszanie się po budynku,
działając w oparciu o beacony. Ta instalacja spowodowała, że Warszawa zajęła drugie miejsce w konkursie i zdobyła 4 mln zł na rozwój projektu Virtualna Warszawa. Warto
sprawdzić osobiście.
Cena: za darmo						Pobierz

MAGAZYN CLASSICAUTO
Niewiele jest magazynów, które warto czytać od
deski od deski. Jednym z nich jest „ClassicAuto”,
czyli miesięcznik nie tylko o bardzo klasycznych samochodach, ale też o youngtimerach. Genialne
treści, świetne historie, dobry język i rewelacyjne
zdjęcia. Od czterech miesięcy w App Store. Wersja
elektroniczna to kopia 1:1 wersji papierowej. Ale to
bardzo dobrze, niech coś z „Classic” pozostanie nawet w cyfrowym świecie.
Cena numeru: 1,49 euro			

Pobierz
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TEMPO. MAGAZYN PRZEGLĄDU
SPORTOWEGO
Czytacie „Przegląd Sportowy”? Od kilku miesięcy jest
znowu dobrą gazetą sportową, za sprawą nowego
naczelnego. Jednak jeśli nie macie czasu na codzienne czytanie o sporcie, to powinniście czytać „Tempo” – tygodnik o sporcie tworzony przez redaktorów
„Przeglądu”. Wyniki sportowe, podsumowania, wywiady i felietony znanych nazwisk ze świata sportu.
Wszystko podane w dobrej i przystępnej (również na
tabletach) formie.
Cena miesięcznej prenumeraty: 3,59 euro Pobierz

ASPHALT 8: AIRBORNE
Bardzo możliwe, że znacie już tę
grę. Szalone wyścigi samochodami,
maksymalne przyspieszenia, poślizgi, podtlenek azotu, czyli wszystko,
co każdy fan „The Fast and the Furious” uwielbia. Wspominam o niej po raz kolejny, bo to jedna z nielicznych „poważnych” gier dostosowanych do nowych rozdzielczości iPhone’a 6 oraz iPhone’a 6 Plus. Trzeba przyznać, że wygląda na nich
świetnie, a grafika daje efekt „wow” i nawet tylko dla niej warto ją zainstalować.
Cena: za darmo													
@norbertcala

Pobierz

Po prostu działaj skutecznie!
Zapracowani ludzie i ich zespoły efektywnie
zarządzają projektami dzięki aplikacjom
Nozbe na Maca, Windowsa, Linuksa,
Androida, iPada oraz iPhone’a.
www.nozbe.com

30-dniowy darmowy okres próbny.

Potem użyj kuponu IMAGAZINE, aby otrzymać 10% zniżki.
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PARALLELS DESKTOP 10

PAWEŁ HAĆ

Praca wymaga ode mnie używania programów, które dostępne są tylko na Windows.
W związku z tym od lat korzystam z Parallels, by mieć na Macu system Microsoftu bez
konieczności korzystania z Bootcamp. Nowa wersja programu, oznaczona numerem
10, wprowadza kilka nowości, ściśle powiązanych z OS X Yosemite.
Jak co roku, Parallels przyspieszyło. Tym razem różnica nie jest tak widoczna jak w ubiegłym roku.
Wirtualne maszyny zajmują teraz w pamięci RAM nieco mniej miejsca, a ich rozmiar jest lepiej zoptymalizowany, dzięki czemu zajmują mniej miejsca na dysku komputera. Zauważyłem, że po przeniesieniu maszyny z Windowsem z poprzedniej wersji programu, a następnie zoptymalizowaniu
jej rozmiaru z poziomu preferencji, ta zmniejszyła się o jakieś 5% – to niewiele, ale i nie zainstalowałem na niej oprócz systemu zbyt wielu programów. Szczególnie rzuca się w oczy szybsze otwie-
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ranie wszelkich dokumentów – o ile w przypadku
małych plików trudno dostrzec różnicę, to już przy
dużych PDF-ach czy złożonych DOC-ach czuć znaczne przyspieszenie. Ponadto bateria komputera wytrzymuje jeszcze dłużej − producent twierdzi, że poprawa wynosi nawet 30%, ale nie odnotowałem aż
tak dużej zmiany. Niemniej jest to zauważalne, o ile
korzystam z Parallels przez kilka godzin.
Ostatnim ze zoptymalizowanych aspektów programu jest poprawienie zarządzania pamięcią RAM
– tu nie dostrzegłem żadnej zmiany, chociaż według
twórców programu maszyna może zajmować nawet
10% mniej miejsca w pamięci. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest natomiast uproszczenie konfiguracji
maszyny pod kątem wydajności. Wystarczy podczas
konfigurowania jej (zarówno nowej, jak i aktualnie
istniejącej) wybrać jeden ze sposobów użytkowania,
by ustawienia zostały odpowiednio dostosowane.
Jeśli na przykład wybierzemy pracę biurową, wydajność maszyny zostanie ograniczona, by w ten sposób oszczędzić energię. Nie poprawiono natomiast
kompatybilności z ekranami Retina, chociaż wiąże się
to też ze specyfiką samego Windowsa, który nie radzi sobie jeszcze dobrze z wyświetlaczami o wysokiej gęstości pikseli. W efekcie klasyczny Pulpit pokazywany jest w trybie 1:1, czyli jeden punkt ekranu to
1 piksel (zamiast jednego punktu złożonego z czterech pikseli).

Autorzy Parallels skupili się w tym
roku na implementacji nowych
funkcji OS X Yosemite w działającym
w wirtualnej maszynie Windows.

Autorzy Parallels skupili się w tym roku na implementacji nowych funkcji OS X Yosemite w działającym w wirtualnej maszynie Windows. Dzięki temu
korzystanie z aplikacji w trybie koherencji (czyli wyświetlania ich jak natywnych programów OS X) jest
jeszcze wygodniejsze i płynniejsze. Warunkiem inte-
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gracji jest zainstalowanie w Windows nowej wersji Parallels Tools (dzieje się to automatycznie po
pierwszym uruchomieniu maszyny wirtualnej w Parallels 10). Office uruchomiony na wirtualizowanym Windows może zapisywać dokumenty w iCloud Drive, Dropboksie oraz Google Drive.
Korzystam z dwóch pierwszych usług, zaimplementowanie zapisywania plików bezpośrednio
w ich katalogach oszczędza mi przynajmniej kilku kliknięć. Podobnie jest zresztą z dzwonieniem
i wysyłaniem wiadomości z poziomu komputera – wystarczy, że zaznaczę numer telefonu, a następnie z podręcznego menu wybiorę opcję „Opublikuj”, a następnie wybiorę sposób, w jaki chcę
wykorzystać zaznaczone dane. W przypadku numeru telefonu zostanie nawiązane połączenie
z iPhone’a (o ile ma włączony Handoff) lub wysłana wiadomość SMS, jeśli iMessage nie będzie dostępne. W menu widoczne są także serwisy społecznościowe, które powiązane zostały z OS X.
Niestety, rozszerzenia te nie działają w aplikacjach Metro, a jedynie w ich klasycznych wersjach.
Bardzo dobrym dodatkiem jest pojawianie się zainstalowanych w Windows aplikacji w Launchpadzie na OS X. Jestem jedną z nielicznych osób, które z niego korzystają, na dodatek uważam go
za przydatny element systemu. Umieszczanie tam programów z Windows to kolejny krok, który
sprawia, że moment przechodzenia pomiędzy systemami się zaciera.
Ubiegłoroczna aktualizacja Parallels wniosła przede wszystkim znaczną poprawę wydajności oraz
zoptymalizowała zużycie energii, przez co mój MacBook działał na baterii znacznie dłużej podczas pracy z programem. Nowa wersja skupia się natomiast na implementacji nowych funkcji OS X
Yosemite w wirtualizowanym Windows, natomiast poprawki wydajności zeszły na dalszy plan. Posiadanie Parallels 10 jest poza tym obowiązkowe, jeżeli używacie najnowszego OS X, starsza wersja nie jest bowiem kompatybilna z Yosemite. Jeśli korzystacie z Mavericks, to nie macie czego żałować – program nie przyspiesza znacząco, a dużą różnicę widać jedynie w prędkości otwierania
dokumentów. Jeśli natomiast macie OS X Yosemite, to i tak nie obędziecie się bez nowej wersji. Nie
będziecie jednak żałować, bo nowe funkcje systemu Apple zostały zaimplementowane wzorowo.
Cena 349 zł, ale jest teraz promocja za 289 zł w iMad.pl

@pawelhac
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STAR WARS:

GALACTIC DEFENSE

KRZYSZTOF MORAWSKI

„Gwiezdne wojny” można kochać lub nienawidzić, ale chyba jedyne, czego nie można,
to nie słyszeć o tej, jakże popularnej, sadze. Nic więc dziwnego, że marka „Gwiezdnych
wojen” działa jak magnes na wszystkich deweloperów gier, którzy chcą się na tej
popularności wybić.
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Niestety, taka strategia nie zawsze musi okazać się skuteczna, czego najlepszym dowodem
jest „Star Wars: Galactic Defense”. Ale zacznijmy
może od początku.
Stworzona przez zespół DeNA gra „Star Wars:
Galactic Defense” jest klasycznym przykładem
gry typu tower defense. Mamy tu więc trasę
przemarszu wrogich oddziałów i miejsca, w których stawiamy nasze wieże. Są też liczne dodatki mające wzbogacać ten klasyczny model rozgrywki, jak choćby system rozwoju bohaterów
znanych z sagi. Tak więc w zależności od tego,
jaką stronę przyjmiemy, będą to m.in. Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi czy sam Darth Vader.

A long time ago in a galaxy far, far
away…
Gdy o tym pomyślę, to na papierze wydawać
by się mogło, że „Galactic Defense” ma wszystkie niezbędne elementy do bycia hitem. Mamy
tu więc znaną markę, jaką jest „Star Wars”, historię odwiecznego konfliktu między dobrem
a złem, wiele map o różnym poziomie trudności
czy wspomnianą już możliwość rozwijania umiejętności bohaterów, którzy wnoszą pewien powiew świeżości do klasycznego modelu tower
defense.
Niestety, w rzeczywistości wszystkie te rzeczy
jakoś nie do końca spełniają pokładane w nich
oczekiwania. Owszem, w grze odnajdziemy pustynną planetę Tatooine, lodowy Hoth czy leśny
Endor. Dodatkowo niebawem pojawią się kolejne 3 planety i owszem – każda z nich ma kilkana-
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ście plansz (z których każda dostępna jest w jednym z 5 trybów trudności), co daje razem
całkiem pokaźny arsenał misji, ale nie mogę się oprzeć wrażeniu, że plansze te są do siebie
wręcz bliźniaczo podobne i po pewnym czasie po prostu nudzą. Dodatkowo, aby odblokować nową planetę, jesteśmy zmuszeni powtarzać stare misje na poziomach tylko po to, by
uzbierać odpowiednią liczbę gwiazdek.
Jeśli przyjrzeć się bohaterom w grze, znów zauważymy pewną sprzeczność. Jak już wspomniałem, w grze dostępni są właściwie wszyscy bohaterowie (lub antybohaterowie) znani
nam z sagi. Ale sposób ich umieszczenia w grze sprawia, że w zasadzie niewiele wnoszą do
samego modelu rozgrywki i − co gorsze – niewiele się od siebie różnią. System ich odblokowywania został oparty o losowanie, więc może się okazać, że wydamy wszystkie pieniądze na bohatera, którego… wcale nie chcieliśmy.
Jakby tego było mało, ich ceny są naprawdę galaktyczne i bez zakupu odpowiedniego pakietu waluty lub diamentów (oczywiście za nasze jakże prawdziwie pieniążki) we wbudowanym sklepie raczej się nie obejdzie. Skoro już nadepnąłem na temat wewnętrznych zakupów, to nie mogę nie wspomnieć o dostępnych w grze power-upach. Jest ich naprawdę
sporo, zarówno aktywnych (np. atak z nieba na jednostki wroga), jak i pasywnych (np. więcej pieniędzy na starcie misji), natomiast sama gra bardzo konsekwentnie zachęca nas, by
je stale kupować. Czasami wręcz aż zbyt usilnie.
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Star Wars: Galactic Defense
Plusy

+ Możliwość przeniesienia się do świata
„Star Wars”					
		+ Całkiem niezła grafika, o ile ktoś lubi
taki styl						
+ Gra jest dostępna w modelu freemium
Minusy		- Czasami przycina/wiesza się na iPadzie
mini							
		- Brakuje możliwości synchronizacji
postępów między urządzeniami		
- Rozczarowuje
Cena: za darmo						

„Star Wars: Galactic Defense” właściwie nie wznosi się ponad przeciętność i nie oferuje nic nowego
w stosunku do tysięcy innych gier
tego typu.
Na zakończenie mojego marudzenia wspomnę
jeszcze o rzeczy, która mnie rozczarowała chyba najbardziej – mianowicie o wyborze stron. Jak
już wspomniałem, w grze możemy stanąć zarówno po jasnej, jak i ciemnej stronie mocy i osobiście po cichu liczyłem na to, że wybór ten ozna-

Ocena:

czać będzie to, czy będę broniącym się, czy też

- design 4/6

atakującym. Myślę, że łatwo można sobie wy-

- jakość wykonania 3/6

obrazić moje rozczarowanie, gdy okazało się, iż

- oprogramowanie 4/6
- wydajność 3/6
https://itunes.apple.com/us/app/
star-wars-galactic-defense/id913289247?mt=8

niezależnie od wybranej strony do przejścia będziemy mieć prawie identyczne misje, ba − nawet dostępne jednostki mają podobne cechy
i różnią się właściwie tylko wyglądem.
Jako fan serii „Star Wars” i gier typu tower defense naprawdę z niecierpliwością czekałem na
ten tytuł i z jednej strony jest to dość solidna
gra. Niestety „Star Wars: Galactic Defense” trochę mnie rozczarował. Gra właściwie nie wznosi się ponad przeciętność i nie oferuje w zasadzie
nic nowego w stosunku do tysięcy innych gier
tego typu. Na tle konkurencji mogło ją wyróżnić
wydanie na licencji „Star Wars” i możliwość czerpania pełnymi garściami z tego jakże bogatego
świata. Niestety twórcy nie wykorzystali odpowiednio tego potencjału, a jedyną rzeczą, z jakiej
naprawdę się cieszę, jest to, że nie musiałem wydawać na nią swoich pieniędzy.
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OS X I DYKTOWANIE
MACIEJ SKRZYPCZAK

Jednym z ciekawszych narzędzi w OS X jest zdecydowanie możliwość dyktowania tekstu.
W tej części chciałbym Wam pokazać, jak ją wykorzystać w pełni.

1. Konfiguracja
Pierwszą rzeczą, jaką musimy zrobić, jest
aktywowanie dyktowania. W tym celu musimy udać się do Preferencji systemowych i wybrać Dyktowanie i mowa.

Teraz kolejno: włączamy dyktowanie (1.)
i zaznaczamy Użyj dyktowania rozszerzonego (2.).

Z menu Język wskazujemy Dodaj język…,
a następnie wybieramy Polska w sekcji
polski.

/ PORADY / OS X i dyktowanie

2. Korzystanie
Aby zacząć korzystać z dyktowania, musimy je
wywołać. Domyślnie robi się to, dwukrotne wciskając na klawiaturze klawisz fn. Powinna się
wtedy pojawić ikonka z mikrofonem.
Teraz możemy już zacząć dyktować tekst.

3. Porady
Oczywiście oprócz zwykłych słów w czasie
dyktowania musimy pamiętać również na
przykład o znakach przestankowych. Jak
je dodawać? Wystarczy, że w trakcie dyktowania powiemy przecinek, kropka, dwukropek itd., a w dane miejsce wstawiony
zostanie odpowiedni znak.
Ale na tym nie koniec. Jeśli chcielibyście
mieć większą kontrolę w pracy nad tekstem dyktowanym, ale nie wiecie, jak do
tego podejść, to gdy dyktowanie jest włączone, należy wypowiedzieć komendę Pokaż polecenia. Pojawi się wtedy okno ze
wszystkimi poleceniami dostępnymi dla
danej aplikacji.
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Jak widać, są one pogrupowane według
kategorii: Zaznaczenie, Nawigacja, Edycja,
Format. Wypowiedzenie słów w nich zawartych, zamiast wprowadzić tekst, wykona odpowiednią operację. Co ciekawe,
w oknie poleceń znajdziemy również takie,
które pozwolą nam nawigować po całym
systemie (wielu z Was na pewno pamięta, że w starszych wersjach OS X funkcja
mowy była właśnie do tego przeznaczona).
Najciekawsze jednak zostawiłem na koniec. Co powiecie na stworzenie własnych
poleceń? W tym celu w Preferencjach systemu należy wybrać Dostępność.

Na liście z lewej strony zjeżdżamy na sam
dół i wskazujemy Dyktowanie (1.), a następnie Polecenia dyktowania… (2.).

W nowym oknie warto na wstępie zaznaczyć opcję Włącz polecenia
zaawansowane.
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W tym miejscu możemy również wyłączyć
sare_105x280_spad5.ai

17-02-10

13:24:29

poszczególne polecenia, po prostu je odznaczając. Nas jednak bardziej interesuje
dodawanie nowych poleceń. Wystarczy, że
klikniemy znaczek + (1.) i odpowiednio je

skonfigurujemy (2.).

Zrzut przedstawia przykład użycia polecenia do wstawienia ustalonego tekstu (coś na zasadzie
TextExpandera). Ale można również otworzyć plik, program, uruchomić kolejkę czynności, wkleić dane czy wywołać skrót klawiszowy. Oprócz tego działanie polecenia można ograniczyć do konkretnej aplikacji (szkoda, że tylko do jednej). Sprawia to, że narzędzie dyktowania może okazać się
dość potężne, jeśli tylko odpowiednio je wykorzystać.

@mcskrzypczak
sare_105x280_spad5.ai
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MACBOOK PRO 13''

EARLY 2011 Z CONTINUITY

DOMINIK ŁADA

No i udało się. Po wydaniu listopadowego iMagazine zebrałem się do kupy i wymieniłem moduł
Bluetooth/AirPort w moim starym MacBooku Pro 13'' Early 2011 i w pełni działa mi Continuity.

Yosemite wprowadziło jedną z wygodniejszych funkcji, jaką możemy sobie wyobrazić – Continuity – kontynuacja pracy na dowolnym naszym urządzeniu. Czyli na przykład piszemy
tekst w Pages, stwierdzamy, że musimy wyjść, ale będziemy mieli w drodze w autobusie jeszcze chwilę, to możemy go dokończyć np. z iPhone.

/ PORADY / MacBook Pro 13'' Early 2011 z Continuity

Funkcja świetna, ale niestety ograniczona do
urządzeń posiadających… Bluetooth LE 4.0.
W praktyce oznacza to, że mój MacBook Pro 13''
z początku 2011 roku, z procesorem i7, 16 GB RAM
i szybkim dyskiem SSD, nie jest w pełni kompatybilny z najnowszym systemem operacyjnym…
Nowego komputera nie planuję na razie kupować, bo ten w pełni mi wystarcza. Zacząłem zgłębiać temat, szukać po forach i okazało się, że
w moim komputerze można zamontować moduł BT 4.0/AirPort z nowszego modelu. Szybki research i… nie jest do końca tak różowo – moduły z BT 4.0 są dość trudno dostępne i jak tylko się
pojawią, są szybko wysprzedawane. Udało mi się
jednak znaleźć jednego sprzedającego na amerykańskim eBay.
Ważne, abyście szukali modułu z numerem
BCM94331PCIEBT4CAX – gdzie musicie pamiętać
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o tym, aby było to „C”. Moduł kupiłem za ok. 36 USD, ale niestety wysyłka i cło spowodowało,
że zapłaciłem w sumie dwa razy więcej. Na paczkę z USA czekałem 13 dni.
Wymiana karty była bezproblemowa – posłużyłem się tutorialem dostępnym w iFixit. Operacja jest raczej banalna i nie wymaga jakichś specjalnych zdolności manualnych. Najbardziej
obawiałem się kwestii zmiany oprogramowania. Tutaj z ratunkiem przybywa Michał Zieliński
i jego artykuł, który znajdziecie na następnych stronach – aplikacja, o której pisze, znacznie
ułatwia całe zadanie. Uprzedzam tylko, że w moim przypadku miałem w pewnym momencie
błąd, który spowodował, że cały się spociłem. Na szczęście restart pomógł.
Wymiana modułu i jego konfiguracja zajęły mi ok. 45 minut. Teraz bez problemów mogę cieszyć się Continuity na „starym” kompie – o to mi chodziło. Mam tylko nadzieję, że nie będzie
potrzeby ponownie zmieniać niczego w oprogramowaniu, gdy pojawi się jakaś aktualizacja
do Yosemite. Na razie uważam, że to jedne z lepiej wydanych 36 USD w moim życiu.

@dominiklada

160

/ PORADY / Aktywuj Continuity na starszych Macach

AKTYWUJ CONTINUITY NA
STARSZYCH MACACH

MICHAŁ ZIELIŃSKI

Jedną z najciekawszych (dla wielu) nowości pokazanych podczas tegorocznego WWDC
było Continuity. Usługa ta pozwala na kontynuowanie pracy z iOS na OS X i vice versa.
Niestety, Apple dezaktywowało Continuity na starszych Macach. Całe szczęście jego
aktywacja dla niektórych modeli jest banalna.

Po pierwsze, należy się upewnić, że mamy komputer, który Continuity wspiera. Musi być to Macintosh wyposażony w Bluetooth 4.0. Mowa tu o Macach mini oraz MacBookach Air z 2011 roku.
Kolejnym krokiem będzie zrobienie backupu, na przykład przy użyciu Time Machine. Proces aktywacji wymaga ingerencji w pliki kext (czyli sterowniki dla OS X) i pomimo że rozwiązanie, które pokażę, zawiera tworzenie kopii zapasowej modyfikowanych plików, to bezpieczeństwa nigdy za wiele (o czym się dzisiaj przekonałem, ale to inna historia).
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Następnie należy pobrać darmowe narzędzie Continu-

ity Activation Tool. Można samemu grzebać w plikach,
ale po co, skoro jest program, który zrobi to za nas? Aplikację otwieramy dwuklikiem. Jeśli system odmówi jej włączenia, to należy udać się do Preferencji systemowych
-> Zabezpieczenia i prywatność i wybrać opcję Otwórz
mimo to, która znajduje się w dolnej części panelu.

Ukaże nam się zmodyfikowane okno Terminala, gdzie
należy podać hasło administratora komputera. Uwaga:
nie będą wyświetlać się kropki czy gwiazdki potwierdzające kolejny znak. Na kolejnym ekranie wpisujemy 1, zatwierdzamy wybór przyciskiem Enter/Return. Teraz pozostaje czekać. Cały proces zajmuje trochę ponad 5 minut,
a w jego trakcie można spokojnie korzystać z komputera.
Gdy procedura dojdzie do końca, wystarczy nacisnąć dowolny przycisk, aby komputer się zrestartował.

W tym momencie w Preferencjach systemowych, w panelu Ogólne powinna być już zaznaczona opcja Handoff. To jednak nie koniec. Pozostając ciągle przy komputerze, należy wylogować się
z konta iCloud, a następnie zrestartować Maca. Robimy to w Preferencjach systemowych ->
iCloud klikając na Wyloguj. Podobnie trzeba potraktować urządzenia z iOS. Tutaj wchodzimy
w Ustawienia -> Ogólne -> iCloud i na samym dole wybieramy Wyloguj. Potem pozostaje restart
iUrządzeń, a także ponowne zalogowanie się do konta iCloud na wszystkich sprzętach.
Et voilà. Continuity powinno teraz działać. Poza możliwością kontynuowania pracy z innego urządzenia, funkcja pozwala wysyłać SMS-y oraz dzwonić z iPada oraz Maca za pośrednictwem iPhone’a. Aktywuje ona także tryb Instant Hotspot, czyli włączanie udostępniania internetu z iPhone’a/
iPada prosto z menu Wi-Fi w OS X. Jeśli chcecie aktywować Continuity na 15-calowym MacBooku
Pro z 2010 roku lub na 13-calowym MacBooku Pro z 2011 roku, konieczna będzie instalacja nowego
modułu Bluetooth. Po tej operacji konieczne będzie użycie powyższej metody.
źródło: Forum MacRumors

@mikeyziel

Moc pozytywnych emocji
na Święta!

Skorzystaj z programu iPhoto
i sam stwórz ciekawy projekt.
Fotoksiążka z Twoich zdjęć cyfrowych
to idealny prezent dla każdego!
Zachwyt, wzruszenie, radość - GWARANTOWANE!
www.iphotobook.pl
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INTERSTELLAR
JAN URBANOWICZ

Christopher Nolan, reżyser, który dla wielu osób stał się najlepszym twórcą filmowym
współczesnego kina i dał nam między innymi trylogię Batmana, „Incepcję” czy „Prestiż”,
w tym roku powrócił na ekrany ze swoim najnowszym filmem science-fiction −
„Interstellar”. Filmem, który po swojej premierze podzielił zarówno widzów, jak i krytyków.

„Interstellar” jest dla jednych wybitnym kosmicznym arcydziełem na miarę „2001: Odysei kosmicznej” Stanleya Kubricka, a dla innych jednym wielkim nieporozumieniem. Sam naprawdę bardzo czekałem na ten film, gdyż Christopher Nolan jest dla mnie twórcą kina idealnie
wpasowującego się w mój gust. Uwielbiam wszystkie jego filmy – jedne mniej, inne bardziej,
ale każdy cenię. Każdy jego kolejny film jest wyczekiwany z kilku konkretnych powodów. Po
pierwsze, nigdy do końca nie wiadomo, o czym dany film będzie. Oczywiście, pojawiają się
zwiastuny i rozmaite plotki, ale żadna z tych rzeczy nigdy nie zdradza całkowicie fabuły. Często niewiele osób pracujących przy filmie zna wszystkie dotyczące go szczegóły. Hans Zimmer,
który do „Interstellar” stworzył muzykę, nie wiedział do końca, o czym on jest. Po drugie, reży-
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ser nigdy nie idzie za modą, jaka panuje w kinie. Niemal wszystkie wielkie tytuły aktualnie robione są w technologii 3D. U Nolana tego nie doświadczymy. Mało tego,
tworzy on swoje filmy na taśmie filmowej – ale żeby nie być zwykłym tradycjonalistą, kręci je on na specjalnej taśmie IMAX i to właśnie w kinach obsługujących tę
technologię ogląda się jego filmy najlepiej. Warto tu również wspomnieć o wykorzystywaniu w jego filmach efektów komputerowych. Są one ograniczone do absolutnego minimum, gdyż reżyser woli tworzyć efekty wizualne za pomocą scenografii, kaskaderów i realnych rekwizytów, a nie kręcić wszystko na green screenie
i później dodawać poszczególne rzeczy w komputerze. Jeden ze specjalistów pracujących przy „Interstellar” powiedział, że tworzył komedie romantyczne, które
miały w sobie więcej CGI (ang. Computer Generated Imagery) niż ta wielka produkcja
science-fiction. Jakby nie patrzeć, robi to wrażenie.
„Interstellar” był wyczekiwany również z innych powodów. Jednym z nich jest obsada filmu. Główne role zagrali tu Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain czy Michael Caine, który pojawiał się niemal we wszystkich produkcjach
reżysera. O tym, czy obsada spełniła swoje zadanie, napiszę później, jednak takie
nazwiska robią wrażenie.
Jednak najbardziej zainteresowało mnie podejście twórców do nauki w tym filmie.
Kip Thorne, amerykański fizyk i astrofizyk, był konsultantem, który pomagał w przygotowaniu naukowej części scenariusza. Nolan spędził dziesiątki godzin na rozmowach z nim, by wszystko było właściwie przygotowane. Osobiście nie znam się na
fizyce, ale zobaczywszy film, mogę śmiało powiedzieć, że panowie wykonali znakomitą pracę, bo wszystko zostało przedstawione w wiarygodny i zrozumiały dla
mnie sposób.
Ale jak wypadł sam film? Zdania są mocno

Kip Thorne, amerykański
fizyk i astrofizyk był
konsultantem, który pomagał
w przygotowaniu naukowej
części scenariusza.

podzielone. Właściwie trudno znaleźć wypośrodkowaną opinię o tym filmie. Ludzie go
albo kochają, albo nienawidzą. Ja go może
nie kocham, ale za to bardzo mi się podobał.
Na pewno pójdę na niego po raz drugi.
Fabuła filmu przedstawia się następująco.
Ziemia jest w kiepskim stanie. Brakuje żyw-
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ności i ludzkość skupiła się na uprawianiu
roli, ale wszechobecne choroby roślin uniemożliwiają uprawianie różnorodnych gatunków. Najpopularniejsza jest kukurydza. Naukowcy starają się znaleźć rozwiązanie całej
sytuacji i dochodzą do wniosku, że najlepsze będzie opuszczenie Ziemi. Kilkuosobowa misja wyrusza do odległej galaktyki, by
sprawdzić kilka potencjalnie możliwych do
zamieszkania planet, które mogą być jedyną
nadzieją ludzkości. Czy im się uda? Na to pytanie musicie odpowiedzieć sobie sami, udając się na seans.
Jak wspomniałem wcześniej, film dzieli ludzi. Mnie osobiście się podobał, choć nie
do końca mogę powiedzieć, że jestem zachwycony. Na pewno chcę go ponownie
zobaczyć, by przekonać się, czy za drugim
razem bardziej do mnie przemówi. Od razu
wspomnę, że film jest długi – trwa praktycznie 3 godziny. 3 godziny, w których niewiele się dzieje, jeśli spojrzymy na film pod
kątem akcji. Całość jest raczej powolna,
spokojnie budująca napięcie i z całkowitym odsłonięciem wszystkich kart będzie-
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my musieli czekać do końca seansu. Dla mnie
to duży plus, bo wciąż byłem zaskakiwany
czymś nowym.
Jednak film ma również sporo minusów. Minusów, na które część osób – tak jak ja – może
przymknąć oko, ale innym będą one bardzo

Hans Zimmer, który do
„Interstellar” stworzył
muzykę, nie wiedział do
końca, o czym on jest.

przeszkadzać. Od strony technicznej filmowi nie można absolutnie nic zarzucić. To, co może kogoś razić, to scenariusz i część
dialogów. Nie będę się spierał z faktem, że niektóre wypowiedzi bohaterów mogły
sprawiać wrażenie lekko naiwnych i napisanych na szybko. Jednak, tak jak wspomniałem, mnie one nie raziły, a niektóre wręcz bardzo przypadły mi do gustu.
Gra aktorska w filmie była na naprawdę wysokim poziomie, jednak niektórzy aktorzy w kilku scenach zagrali, według mnie, na niższym poziomie, niż nas przyzwyczaili w swoich wcześniejszych filmach. Idealnym przykładem jest tutaj
Anne Hathaway.
Czy „Interstellar” jest dobrym filmem? Dla mnie tak. Jest przede wszystkim znakomitym science-fiction, w którym część „science” została potraktowana z powagą i z wiernym odwzorowaniem prawdziwych teorii naukowych. W części „fiction” każdy może znaleźć rzeczy, które mu się spodobają lub też nie, ale
ja również nie mam do niej większych zastrzeżeń. Christopher Nolan zachował
swój poziom i myślę, że po wielu latach ten film nadal będzie się świetnie oglądało, podobnie jak jego wcześniejsze produkcje. Nie stał się on może moim ulubionym filmem reżysera, ale lekko zmienił moje podejście do filmów tego gatunku. Mam nadzieję, że Nolan zacznie niedługo pracę nad swoim kolejnym
filmem – co by nie zrobił i tak będę czekał i będę jedną z pierwszych osób, które pojawią się na premierze. Jeśli nie widzieliście jeszcze „Interstellar”, to szybko nadróbcie to zaniedbanie. Koniecznie
w kinie IMAX, jeśli macie taką możliwość.

Jeśli nie widzieliście jeszcze
„Interstellar”, to szybko
nadróbcie to zaniedbanie.

Nie gwarantuję Wam, że na pewno się on
Wam spodoba, ale zdecydowanie nie pozostaniecie wobec niego obojętni.

@yasiek_
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WOLNY STRZELEC
JAN URBANOWICZ

W kinie pojawiają się już filmy, które będą brać poważny udział w wyścigu
o oscarowe statuetki. Jednym z takich filmów jest, według prognoz, „Wolny
strzelec”. Po kilkumiesięcznym oczekiwaniu w końcu film widziałem i nie jestem
przekonany, jeśli chodzi o te Oscary. Dlaczego?

Jake Gyllenhaal to aktor, którego karierę śledzę już od wielu lat i w ostatnim czasie jestem pozytywnie zaskoczony tym, w jakim kierunku idzie jego kariera. Zasłynął tytułową rolą w filmie
„Donnie Darko” z 2001 roku – film w wielu środowiskach zyskał status kultowego, z czym skromnie mogę się zgodzić. Później grywał w wielu rozmaitych filmach, jednak nigdy nie były to role
przypadkowe. Ogromnym sukcesem był film „Tajemnica Brokeback Mountain” Anga Lee, za
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który jako aktor otrzymał nominację do Oscara.
„Wolny strzelec” to kolejny film, za który może
taką nominację otrzymać.
Film opowiada historię Louisa Blooma – bezrobotnego, który desperacko szuka zatrudnienia, gdyż ma już dość życia jako złodziej i han-

„Wolny strzelec” to
w dużym uproszczeniu
opowieść o współczesnych
mediach.

dlarz trakcji i siatek z ogrodzenia. Przypadkowo
zatrzymuje się obok miejsca wypadku na autostradzie i widzi ludzi z kamerami, którzy przyjechali ów wypadek nakręcić. Okazuje się, że filmują oni takie wydarzenia i materiał sprzedają do stacji telewizyjnych. Postanawia sam zająć się
czymś takim. Szybko odnajduje się w nowej rzeczywistości. Nie jest ona jednak tak kolorowa,
jak mogłoby się wydawać i czyha w niej wiele niebezpieczeństw. „Wolny strzelec” to w dużym
uproszczeniu opowieść o współczesnych mediach. O tym, jak pęd za sensacją i pieniądzem zabija naszą moralność i jak daleko jesteśmy w stanie się posunąć, by tylko zdobyć dobry materiał, który przyniesie nam pożądany dochód.
Największym plusem filmu jest zdecydowanie Jake Gyllenhaal, który wypadł w swojej roli znakomicie. Sama rola jest oczywiście świetnie napisana. Louis jest osobą, która przeciętnemu widzowi może się wydać, kolokwialnie mówiąc, lekko nienormalna. Nazwijmy go osobą specyficzną. Wygłaszane przez niego kwestie, pełne filozoficznych przepisów na osiągnięcie sukcesu, są
w jego wykonaniu mistrzowskie i oglądając film, byłem pod naprawdę dużym wrażeniem. Gyllenhaal jest swego rodzaju świrem owładniętym obsesją osiągnięcia sukcesu i nie zamierza od
tych dążeń odstępować. Za wszelką cenę pragnie zrealizować wszelkie swoje cele.
„Wolny strzelec” jest filmem bardzo dobrym, jeśli spojrzymy na niego od aktorskiej strony.
Oprócz wspomnianego tu Gyllenhaala, na drugim planie widnieją: Riz Ahmed, jako „uczeń”
głównego bohatera, Bill Paxton czy znakomita Rene
Russo. Zwłaszcza ta ostatnia swoją rolą zrobiła na

Louis jest osobą, która
przeciętnemu widzowi może
się wydać, kolokwialnie
mówiąc, lekko nienormalna.

mnie bardzo duże wrażenie.
Film ma również znakomite zdjęcia. Większość akcji
rozgrywa się nocą w Los Angeles i muszę przyznać,
że od razu przypominały mi się zdjęcia z filmu „Zakładnik” Michaela Manna z Tomem Cruise’em. Dodatkowo usłyszymy tu znakomitą muzykę, która również
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pomaga budować niesamowity klimat filmu. Stronie technicznej naprawdę trudno coś większego zarzucić, podobsare_105x280_spad5.ai
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nie jak aktorskiej.
Jedyną rzeczą, jaka nie do końca mnie zdobyła, jest historia. Dokładniej jej druga część. Film się bardzo dobrze rozwijał, napięcie było spokojnie dawkowane i zapowiadało nam znakomity finał. Jednak w drugiej połowie filmu
wszystko nieco zwolniło. Oczekiwałem prawdziwej bomby, jednak zakończenie było dość spokojnie (poza jedną

Całość filmu robi
wrażenie, jeśli
weźmiemy pod
uwagę jego budżet
– niecałe 10 milionów
dolarów.

kwestią) i lekko mnie rozczarowało. Czegoś zabrakło.
„Wolny strzelec” mógł być filmem znakomitym, okazał się jednak jedynie dobrym, chociaż niewiele mu do tej znakomitości zabrakło. Jake Gyllenhaal zagrał jedną z ciekawszych ról w swojej karierze – nie nazwałbym jej oscarową, ale widzę, że statuetka się do aktora zbliża i ostatecznie otrzyma
ją w niedalekiej przyszłości. Całość filmu robi wrażenie, jeśli weźmiemy pod uwagę jego budżet
– niecałe 10 milionów dolarów. Jednak, jak wspomniałem wcześniej, zawiódł tu scenariusz. Nie był
on zły, choć mógł być znacznie lepszy. Trochę szkoda, jednak i tak bawiłem się na filmie znakomicie. Zdecydowanie warto go obejrzeć, chociażby dla samych zdjęć, Gyllenhaala i Russo.

@yasiek_
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ZA JAKIE GRZECHY,
DOBRY BOŻE?
JAN URBANOWICZ

Lubicie francuskie komedie? Ja zawsze miałem do nich słabość i pomimo tego, że
w ostatnich latach rzadziej pojawiały się te lepsze, to starałem się być z nimi na bieżąco.
Film „Za jakie grzechy, dobry Boże?” dostarczył mi naprawdę wiele śmiechu w iście
francuskim stylu.
Wyobraźcie sobie taką oto sytuację. Żyjecie w szczęśliwym małżeństwie, jesteście dobrze
sytuowanymi katolikami i macie cztery piękne, dorosłe córki. Chcecie, by poślubiły dobrych Francuzów-katolików i by żyło im się dobrze. Ku Waszemu niezadowoleniu pierw-
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sza wychodzi za Żyda, druga za Araba, a trzecia za Chińczyka. Ostatnia nadzieja w czwartej córce. No i jest, córka przychodzi i oznajmia, że jej narzeczony jest
katolikiem. Jednak nie może być zbyt pięknie – jest czarnoskórym katolikiem.
O tym właśnie jest ten film. Główną rolę, ojca rodziny, zagrał Christian Clavier,
którego możecie kojarzyć między innymi z takich filmów jak „Goście, goście”
czy dwóch pierwszych fabularnych odsłon przygód Asteriksa i Obeliksa. Tatuś
przez cały film powtarza, że nie jest rasistą, choć jego wypowiedzi niekoniecznie o tym świadczą. Może bardziej jest on ksenofobem, jednak „gracja”, z jaką
wypowiada swoje docinki w kierunku zięciów powoduje, iż zapominamy o złej
naturze tego zjawiska. Najbardziej podobały mi się momenty, w których na rozmaitych spotkaniach rodzinnych widzimy, jak wszyscy jej członkowie z usilną
kurtuazją powstrzymują się, by nie uzewnętrznić siedzących w nich od dawna kulturowych i rasowych uprzedzeń. Widać, jak we wszystkich, a zwłaszcza
w ojcu, powoli kończy się miejsce na pomieszczenie tolerancji i bomba z opóźnionym zapłonem tylko czeka na wybuch.
Nie widzę większego sensu w rozpisywaniu się na temat tego filmu. Jest on prosty jak budowa cepa i albo
nas będzie bawił, albo nie. Tematyka filmu nie jest

Tatuś przez cały
film powtarza, że
nie jest rasistą,
choć jego
wypowiedzi
niekoniecznie
o tym świadczą.

przyjemna, gdyż rasizm i ksenofobia to zjawiska bardzo złe i należy z nimi walczyć, jednak w filmie wszystko jest obszyte grubą warstwą humoru sytuacyjnego, który idealnie trafił w mój gust. Humor ten nie jest
ani specjalnie wyszukany, ani oryginalny – napędzają go uprzedzenia rasowe znane nie tylko z Francji – ale
sedno tkwi właśnie w jego prostocie i dzięki temu powinien się spodobać większości widzów. Polecam serdecznie ten film, gdyż jest on idealną propozycją na
weekendowe, wieczorne odprężenie. Ja wyszedłem
z seansu bardzo usatysfakcjonowany. Francuzi potrafią
robić komedie i ta wyszła im znakomicie.

@yasiek_
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PREMIERY DVD I BLU-RAY

GRUDZIEŃ 2014

JAN URBANOWICZ

LUCY
Najnowszy film Luca Bessona ze Scarlett Johansson
w roli głównej. Historia młodej kobiety, która zostaje
zmuszona do przemycenia w swoim ciele dawki nowego narkotyku. W drodze wypadku ów narkotyk przedostaje się do jej organizmu, powodując wzrost wykorzystania przez nią możliwości własnego mózgu. Dobry
film akcji, w starym, dobrym stylu Luca Bessona. Przedstawione teorie ewolucyjne nie każdemu mogą przypaść do gustu, ale to tylko film, więc radzę na niektóre
rzeczy przymknąć oko.

STRAŻNICY GALAKTYKI
Jeśli w Wasze gusta trafiają produkcje Marvela, jesteście fanami Indiany Jonesa i „Gwiezdnych wojen”,
to „Strażnicy galaktyki” zostali stworzeni właśnie dla
Was. Znakomita przygodówka science-fiction, doprawiona świetnym humorem i rewelacyjną ścieżką
dźwiękową, która jest również częścią fabuły. Ten film
można oglądać dla samej muzyki. Byłem dwa razy
w kinie i jakby jeszcze grali, to zapewne wybrałbym
się ponownie. Na pewno zakupię i będę oglądał chyba raz w tygodniu. Przednia zabawa gwarantowana.
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EWOLUCJA PLANETY MAŁP
Kiedy za sprawą „Genezy planety małp” w 2011 roku
dokonał się restart serii, wiadome było, że powstanie kontynuacji jest tylko kwestią czasu. Zwłaszcza
że poprzednia część odniosła duży sukces zarówno
u widzów, jak i krytyków. Ta część jest jeszcze lepsza. Znakomicie zrealizowana, zagrana i napisana
„Ewolucja…” jest jednym z najlepszych blockbusterów tego roku. Zwłaszcza że zawiera nie tylko wybuchy i wartką akcję. To mądry blockbuster z przekazem, który zasługuje na to, żeby go obejrzeć.
Jeśli nie wybraliście się do kina, to teraz jest dobra
okazja, by zakupić i nadrobić.

TRANSFORMERS 4: WIEK ZAGŁADY
Czwarta już odsłona przygód Autobotów broniących Ziemi. Reżyser, Michael Bay, kolejny raz
przenosi nas do tego świata, tym razem nieco zmieniając fabułę i aktorów występujących
w głównych rolach. Pierwszy plan to Mark Wahlberg, który nie prezentuje wyjątkowych umiejętności aktorskich, a raczej przede wszystkim
pręży swoją muskulaturę. Najdłuższy film z całej serii, według niektórych i najgorszy, jednak
moim zdaniem gorzej niż druga część być nie
mogło. Mnie się podobał, ale ja w pełni kupuję,
często absurdalne, kino Michaela Baya.
@yasiek_
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JAROSŁAW CAŁA

NATALIA PRZYBYSZ

PRĄD

Czytając „Natalia Przybysz”, cały czas podświadomie czytamy „Sistars”, ale to już najwyższy czas, żebyśmy czytali ze zrozumieniem i bez żadnego przekręcania. Czytając
„Natalia Przybysz”, myślmy o niezwykle solidnej, solowej
wokalistce. Artystce, która nie boi się nagrywać albumów
od początku do końca po swojemu, dokładnie tak, jak
tego chce. Mimo tego, że czasami sporo ryzykuje i musi
wszystkim udowadniać swoje racje. Na naszej scenie takie zachowanie nie jest normą. Natalia może sobie pozwolić na wiele w muzyce, dzięki niezwykle szerokim horyzontom, które rozwijała
przez całe życie. Jazz, soul, R&B, funk, blues, rock − taka baza pozwala na nagrywanie czego tylko się chce. Jeśli do tego dodamy talent do pisania dobrych tekstów, to
wtedy przed naszymi oczami staje postać Natalii Przybysz.
Jej trzeci solowy album „Prąd” to poniekąd kontynuacja wcześniejszego projektu
„Kozmic Blues: Tribute To Janis Joplin”. Jednak tym razem to o wiele bardziej dojrzała i osobista płyta. Większość tekstów napisanych zostało przez Natalię i zdecydowanie da się to odczuć. Tym razem poruszane tematy dotykają samą artystkę i nie
są to łatwe teksty, napisane do piosenek radiowych. Muzycznie w dalszym ciągu słychać fascynację Janis Joplin, a kompozycję wyjęte są z lat 60., co brzmi świetnie. Słychać, że gdyby Natu przeniosła się w czasie, to nie miałaby problemów z odnalezieniem się w tamtej epoce. Niezwykłe jest połączenie klasycznej bluesowej aranżacji
z soulowymi zapędami Natalii. Brzmi oryginalnie i dzięki temu cały album ma niepowtarzalny styl. Bardzo cieszy fakt, że Natalia swoje teksty napisała w języku polskim,
co jeszcze bardziej nabrało osobistego charakteru albumu „Prąd”. Natalia Przybysz
zabawiła się w niezłego elektryka, który swoją robotą jest w stanie naładować akumulatory wielu słuchaczom. Jedynie szkoda, że ładowanie trwa lekko ponad 43 minuty, trochę za mało, to tylko 10 numerów.

/ CAŁA MUZYKA
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APOLLO BROWN & RAS KASS

BLASPHEMY

Producent Apollo Brown kolejny raz wyjeżdża z Detroit
i kontynuuje swoją podróż po Stanach w celu wskrzeszania legend rapu. Tym razem trafił na zachodnie wybrzeże
i swoje mocne bębny skrzyżował z weteranem Ras Kassem.
Po wcześniejszych producenckich projektach Apollo
z O.C czy Guilty Simpsonem cała rzesza fanów trueschoolowego rapu z lat 90. mogła chociaż na chwilę odłożyć
na półkę swoje winylowe perełki od DJ Premiera czy 9th
Wondera. Apollo Brown przypomina, za co pokochaliśmy prawdziwy, klasyczny rap,
kwintesencja Nowego Jorku z lat, kiedy wydane zostały prawie wszystkie najlepsze
albumy w historii tego gatunku. W swoich albumach sięga po raperów, którzy być
może nie są mistrzami przebojowego flow, ale lirycznie to absolutnie pierwsza liga.
Ras Kass w grze jest od dwudziestu lat i na bitach od Apollo brzmi tak, jakby właśnie jego forma była szczytowa. Odrodzenie to chyba najlepsze słowo, jakiego można w tym przypadku użyć. Takie albumy udowadniają, jak ważną rolę w muzyce pełni producent. Ras Kass płynie na takich bitach, wbijając się w każdą zwrotką idealnie,
tak jakby ci dwaj artyści pracowali ze sobą przez całe życie. Sprawdzone patenty
z poprzednich albumów Apollo mogą wydawać się odgrzewane i powielane wielokrotnie, ale właśnie dlatego sięgamy po albumy producenta z Detroit. Pięknie przycięte i przeciągnięte soulowe sample, dużo smyczków i ciężki bas, a wszystko brzmi
jak ze szlachetnie zdartego winylu. Nic nowego Apollo nie pokazał, pokazał jedynie, że jest mistrzem w tym, co robi, udowodnił po raz kolejny, że proste bity bronią
się same. Ras Kass napisał dobre teksty o wszystkim, czyli o życiu. Sprawy damsko-męskie, trochę wspomnień z życia na ulicy, życiowe rady i uwagi na sprawy ważne.
Oprócz Ras Kassa na „Blasphemy” możemy usłyszeć niezłe zwrotki gości, na uwagę
zasługuje Pharoahe Monch, Royce Da 5'9", Bishop Lamont i Xzibit.
Ciekawe, gdzie następnym razem w swojej podróży zatrzyma się Apollo Brown. Jedno jest pewne, to będzie kolejny klasyk z kimś, kogo dobrze znamy z niezapomnianych lat 90.

@calamuzyka
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PIERŚ Z GĘSI

Z JABŁKAMI I SUSZONYMI ŚLIWKAMI
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MAŁGORZATA ŁADA

Pierś umyć, osuszyć, posolić, popieprzyć, oprószyć połową majeran-

• 1 pierś z gęsi z kością – ok. 1 kg

ku i pozostawić w chłodnym miejscu na co najmniej 2 godziny, ale

• 2 kwaśne jabłka

lepiej na całą noc.

• 20 dag suszonych polskich śli-

Cebulę obrać i pokroić w piórka, czosnek pokroić w paski, jabłka

wek (najlepiej podwędzanych)

umyć, usunąć gniazda nasienne i pokroić w cząstki.

• 1 duża lub 2 małe cebule

Na dużej patelni rozgrzać tłuszcz i obsmażyć pierś z obu stron, na-

• 3-4 ząbki czosnku

stępnie dodać cebulę i lekko podsmażyć.

• 1 łyżka majeranku

Kiedy cebula się lekko zeszkli, dodać pokrojony czosnek, przemie-

• 2 łyżki masła klarowanego lub

szać i od razu dodać jabłka. Całość smażyć ok. 5 min na dość dużym

oleju

ogniu, dodać piwo lub cydr i jeszcze smażyć przez następne 5 min.

• 1 szklanka piwa lub cydru

Przełożyć do brytfanny i wstawić do nagrzanego do 180 stopni pie-

• sól, pieprz

karnika. Piec pod przykryciem przez mniej więcej 35-40 min. Po ok.
20 min pieczenia dodać śliwki.
Po 35-40 min sprawdzić widelcem, czy pierś jest miękka, jeśli tak, to
odkryć i podpiec jeszcze przez 5 min, układając skórą do góry, żeby
się trochę przyrumieniła i zrobiła się chrupiąca.
Podawać z pieczonymi ziemniakami lub kluskami śląskimi.
Smacznego!
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