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Świętujemy brzmienie BeoPlay A2.
 
 Potężny, przenośny BeoPlay A2 z funkcją Bluetooth - głośnik stworzony po to, aby 
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349 EUR
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Konstruktorzy Bowers & Wilkins poszli 

w inną stronę i to do końca. W dźwięku wy-

chodzącym z T7 nie ma nic z efekciarstwa, 

nie ma grama sztucznych efektów pobija-

jących dźwięk – jest tylko to, co nagrał arty-

sta. (ewentualnie bez pierwszego zdania)

Jeśli nie jesteście graczami lub kolekcjo-

nerami aplikacji, a często przekraczacie 

dostępną pojemność, to znak, że czas za-

stanowić się nad wymianą posiadanego 

sprzętu.

W tym wszystkim jednak zarówno użytkow-

nicy, jak i polscy dystrybutorzy powinni pa-

miętać o trzech zasadach: szanujmy sprzęt, 

który kupujemy i sprzedajemy, szanujmy lu-

dzi, z którymi rozmawiamy i bierzmy odpo-

wiedzialność za swoje słowa oraz decyzje.

55 dni z iPadem na trzech kontynentach 

pozwoliło mi wyrobić sobie o nim zdanie, 

którego nie mogłem wypowiedzieć przy 

okazji iPhone’a 6 – urzekł mnie całkowi-

cie i bez wahania mogę powiedzieć, że to 

obecnie najlepszy tablet na rynku.

Jak żyjecie po świętach? Obżarci? Nie możecie się 

ruszyć? Mamy dla Was idealny motywator – wy-

wiad z Tomkiem, znanym na Twitterze jako @Ma-

cAztek, który w minionym roku dokonał niemoż-

liwego – w spektakularny sposób, skutecznie, 

odchudził się. Jeśli więc tradycyjnie robicie sobie 

podsumowanie minionego roku, bilans i jedno-

cześnie składacie postanowienia noworoczne, 

przeczytajcie, co i jak zrobić, aby i Wam się udało.

W styczniu mamy też niezłą petardę – przepro-

wadzamy dziennikarskie śledztwo i sprawdzamy, 

jak wygląda serwisowanie iPhone’a w polskich au-

toryzowanych serwisach, a jak w innych europej-

skich krajach.

Poza wspomnianymi tematami, tradycyjnie, mnó-

stwo innych, bardzo ciekawych treści.

Czytajcie nas – warto!
Dominik Łada

facebook.com/iMagazinePL

twitter.com/imagazinepl

NORBERT CAŁA

KINGA OCHENDOWSKA KRZYSZTOF KOŁACZ

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

http://facebook.com/iMagazinePL
http://twitter.com/imagazinepl
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GADŻET ROKU 2014 iMAGAZINE
Już niedługo wyłonimy tegoroczny gadżet iMagazine. Oby poznać szczegóły, 
śledźcie nasz funpage na Facebooku oraz stronę iMagazine.pl.

2014
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OKŁADKA IMAGAZINE DLA WIELKIEJ ORKIESTRY 
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY! 

Tak wyglądała zeszłoroczna okładka iMagazine w ramach Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Już wkrótce na naszym profilu na Facebooku i na naszej 
stronie pojawią się informacje dotyczące tegorocznej edycji. 

Wylicytuj okładkę iMagazine! Wspomóż WOŚP!

https://www.facebook.com/iMagazinePL?fref=ts
https://www.facebook.com/iMagazinePL?fref=ts
http://imagazine.pl


http://maclife.pl
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AKTUALIZACJA ŁATAJĄCA DZIURĘ W NTP
Apple właśnie opublikowało ważne uaktualnienie zabezpieczeń.

Jak można się dowiedzieć z opisu aktualizacji, ma ona na celu na-

prawić lukę w protokole synchronizacji czasu (NTP – Network 

Time Protocol). Uaktualnienie sygnowane jest hasłem, by zainsta-

lować je jak najszybciej. Jak donosi serwis OS X Daily, błąd ten zna-

leźli pracownicy Google. Do tej pory dziura ta była wykorzystywa-

na przy atakach DDoS-owych.

Czytaj dalej...

THUNDER STRUCK, 
CZYLI DZIURA 
W ZABEZPIECZENIACH 
MACÓW
Serwis Niebezpiecznik alarmuje o po-

ważnej luce w bezpieczeństwie Ma-

ców (a także wybranych komputerów 

konkurencji). Wszystkiemu winny jest 

port Thunderbolt, którego element 

pozwala na przejęcie kontroli nad ca-

łym komputerem.

Czytaj dalej...

APPLE ZMUSZA TWÓRCĘ 
NINTYPE DO ZMNIEJSZENIA 
FUNKCJONALNOŚCI 
KLAWIATURY
Wraz z iOS 8 programiści dostali możliwość two-

rzenia własnych klawiatur na platformę oraz widże-

tów do swoich aplikacji. Obie funkcje były dotych-

czas zarezerwowane dla Androida i iUrządzeń po 

Jailbreaku, więc ta wiadomość dla wielu oznaczała, 

że Apple w końcu się otwiera. Niestety, firma po raz 

kolejny uznała jedną z aplikacji za niepoprawnie ko-

rzystającą z możliwości oferowanych przez iOS.

Czytaj dalej...

http://imagazine.pl/2014/12/22/aktualizacja-latajaca-dziure-w-ntp/
http://imagazine.pl/2014/12/22/thunder-struck-czyli-dziura-w-zabeczeniach-makow/
http://imagazine.pl/2014/12/21/apple-zmusza-tworce-nintype-do-zmniejszenia-funkcjonalnosci-klawiatury/
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MUJJO DLA IPHONE’A 6 I 6 PLUS – DESATURATED COLLECTION 
Mujjo zaprezentował nową kolekcję swoich case’ów dla obu modelu iPhone’a 6. Desaturated Collec-

tion to znane modele, które są teraz dostępne w monochromatycznej szarości.

Czytaj dalej...

11 grudnia odbyła się aukcja, na której przedmiotem li-

cytacji był komputer Apple I.

W pełni sprawny komputer Apple I, sprzedany przez 

Steve’a Jobsa za 600$ w roku 1976, został zlicytowa-

ny na aukcji Christie’s Exceptional Sale. Szacowano, 

że wysokość sumy będzie oscylować między 400 000 

a 600 000 dolarów. Niestety, nie udało się osiągnąć na-

wet najniższej prognozowanej ceny – komputer został 

sprzedany „tylko” za 365 000$.

Czytaj dalej...

UWAGA! SKRADZIONA 
PARTIA COGITO CLASSIC!
Otrzymaliśmy informację od firmy Alstor, pol-

skiego dystrybutora ConnecteDevice, produ-

kującej zegarki Cogito, że skradziono 2500 eg-

zemplarzy zegarków i mogły one trafić do 

sprzedaży.

Czytaj dalej

HEROES III HD: THE 
RESTORATION OF ERATHIA 
W STYCZNIU NA IOS
W 1999 roku pojawiła się Heroes III – gra, która przez 

wiele osób uważana jest za arcydzieło i jedną z naj-

lepszych produkcji w historii. Ubisoft ogłosił, że od-

świeżona wersja tej części gry pojawi się na iOS już 

pod koniec stycznia 2015 roku.

Czytaj dalej

APPLE-1 SPRZEDANY NA AUKCJI

http://imagazine.pl/2014/12/17/mujjo-dla-iphonea-6-i-6-plus-desaturated-collection/
http://imagazine.pl/2014/12/11/apple-1-sprzedany-na-aukcji/
http://imagazine.pl/2014/12/09/heroes-iii-hd-the-restoration-of-erathia-w-styczniu-na-ios/
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FOURSQUARE TERAZ 
RÓWNIEŻ NA IPADZIE
Foursquare to świetna aplikacja, której 

używam do znajdowania lokali w oko-

licy. Od dziś dostępna jest ona nie tyl-

ko w wersji na iPhone’a, ale również na 

iPada.

Czytaj dalej...
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MIO FUSE 
– NOWY GADŻET 
NA RYNKU OPASEK 
FITNESSOWYCH
W Polsce dostępny jest już nowy Mio 

Fuse, który oferuje kilka ciekawych 

funkcji, stawiających go ponad opa-

skami fitnessowymi konkurencji.

Czytaj dalej...

20 MLN DOLARÓW 
PRZEKAZANYCH NA WALKĘ 
Z AIDS
Akcję Apple, w którą włączyło się wielu twórców apli-

kacji, z pewnością mamy świeżo w pamięci – cho-

dzi oczywiście o Apps for (RED). Jak się okazuje, dzię-

ki niej udało się przekazać aż 20 milionów dolarów na 

walkę z AIDS!

Czytaj dalej...

http://imagazine.pl/2014/12/15/foursquare-teraz-rowniez-na-ipadzie/
http://imagazine.pl/2014/12/18/mio-fuse-nowy-gadzet-na-rynku-opasek-fitnessowych/
http://imagazine.pl/2014/12/18/20-mln-dolarow-przekazanych-na-walke-z-aids/
https://www.youtube.com/watch?v=2M5DXDaN8Gk


TP-Link TD-W9980 to jedna z ciekawszych propozycji dla osób szukających bezprzewodowego 

routera z wbudowanym modemem. Dzięki wsparciu dla najnowszego standardu VDSL2 (ITU-

-T G.993.2) możliwe jest synchroniczne przesyłanie danych z prędkością do 100 Mb/s. TD-W9980 

jest także w pełni zgodny ze standardem ADSL. Oprócz tego urządzenie oferuje funkcję bez-

przewodowego routera pracującego w dwóch zakresach częstotliwości – 5 GHz oraz 2,4 GHz. 

Łączna przepustowość zestawionej sieci Wi-Fi wynosi do 600 Mb/s (po 300 Mb/s na każde pa-

smo). Ponadto produkt TP-Link wyposażono w cztery gigabitowe porty Ethernet (w tym jeden 

z funkcją WAN) oraz dwa porty USB 2.0, pozwalające na podłączenie i udostępnienie w sieci pa-

mięci masowych i drukarek.

TP-Link TD-W9980 jest już dostępny w sprzedaży w sugerowanej cenie brutto 379 zł. Urządze-

nie objęte jest 24-miesięczną gwarancją.

Najnowszy produkt w portfolio TP-Link to TD-W9980. Jest to uniwersalne 

urządzenie, łączące funkcję gigabitowego, czteroportowego przełącznika oraz 

dwuzakresowego routera Wi-Fi z wbudowanym modemem VDSL2/ADLS2+.

TP-LINK TD-W9980 – DWUZAKRESOWY ROUTER 
Z WBUDOWANYM MODEMEM VDSL2/ADSL2+

   /   AKTUALNOŚCI   /   18
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Warszawa, 9 grudnia 2014 r. – MCE 2015 to druga edycja najważniejszej konferencji dotyczącej 

technologii mobilnych w Europie Środkowej stworzonej przez projektantów 

i programistów. W dniach 4-6 lutego 2015 r. w Warszawie spotka się blisko 50 prelegentów i 650 

uczestników, pierwszego dnia na warsztatach dotyczących metodologii 

i hardware, drugiego i trzeciego na wykładach i panelach dyskusyjnych. Najważniejsi eksper-

ci branży mobilnej reprezentujący takich gigantów, jak Twitter, Facebook, PayPal, Square, Sky-

pe, Grupa Allegro czy Mozilla podzielą się swoim doświadczeniem podczas ponad 40 wystąpień. 

„Mobile with Human Touch”, bo tak brzmi oficjalne hasło MCE 2015, wyznacza kierunek branży 

– zwrot w stronę użyteczności aplikacji i komfortu użytkownika.

Blisko 50 prelegentów z całego świata, 650 uczestników, 3 dni spotkań i warsztatów – MCE 2015 

to największa konferencja dotycząca mobilnych technologii w Europie Środkowej 

WARSZAWA EUROPEJSKĄ STOLICĄ MOBILNYCH TECHNOLOGII
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Istotą wydarzenia jest wymiana praktyczną wiedzą, narzędziami i doświadczeniem, a także stwo-

rzenie społeczności tam, gdzie do tej pory było tylko środowisko zawodowe. MCE wprowadza 

w tajniki rozwoju oprogramowania mobilnego – projektowania i kodowania oraz inne tematy 

związane z tworzeniem wyjątkowych aplikacji i tzw. wearables (elektronika ubieralna). Niezależ-

nie od rozwoju zawodowego, wydarzenie będzie świetną okazją do nawiązania kontaktów z oso-

bami z całego świata o podobnych zainteresowaniach. Całość rozpocznie MCE Jitter, dzień po-

święcony warsztatom związanym z metodologią i elektroniką. Prowadzący podzielą się swoim 

doświadczeniem m.in. na temat współpracy projektantów i programistów, tworzenia produktów 

z użyciem najnowszych technologii czy korzystania z mikrokontrolerów w “inteligentnym domu”.

„Rozmach tegorocznej konferencji Mobile Central Europe przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. 

Lista prelegentów jest imponująca. Można powiedzieć, że duża część mobilnego potencjału pro-

gramistycznego i projektowego z całego świata, na trzy dni przeniesie się do Warszawy. Dla bran-

ży mobilnej w Polsce to duża szansa na zbudowanie relacji branżowych z najlepszymi praktykami 

na świecie – relacji , które już powstały, choćby w poprzedniej edycji, ale które ciągle trzeba roz-

wijać. W tym roku rozszerzyliśmy formułę wydarzenia, tak by jeszcze bardziej ułatwić uczestni-

kom bezpośredni kontakt z prelegentami. A są to najważniejsze nazwiska z całego świata, wyłącz-

nie praktycy. Nie trzeba było ich długo namawiać na przyjazd do Warszawy, bo oni już wiedzą, że 

MCE to silna marka. To uczestnicy naszej konferencji będą tworzyć rozwiązania mobilne przyszło-

ści” – powiedział Jarosław Potiuk, główny organizator MCE 2015 oraz CTO w firmie Polidea.

Dodatkową atrakcją tegorocznej konferencji będzie warstwa wirtualna. Wymiana kontaktów, 

oczekiwanie na lunch, głosowanie na temat jakości prelekcji, gra networkingowa i inne funkcje 

będą zintegrowane w jednym spójnym systemie. Pozwoli on w łatwy i ciekawy sposób zdobyć 

dodatkowe informacje na dany temat, czy poznać uczestników o podobnych zainteresowaniach 

lub kompetencjach – wszystko za pośrednictwem internetu rzeczy oraz bezprzewodowej i doty-

kowej łączności. 

Wśród tegorocznych tematów prelekcji znajdą się m.in. nowe języki programowania, zagadnienia 

związane z bezpieczeństwem mobilnym i Internetem Rzeczy („Internet of Things”), a także mo-

bilny design/UX. Goście konferencji zapoznają się także ze specyfiką współpracy programistów 

i projektantów.

Sponsorem Głównym MCE 2015 jest Grupa Allegro. Allegro to największy sprzedawca interneto-

wy w Polsce, pionier i lider w obszarze rozwiązań mobilnych e-commerce.

Program konferencji 
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Zwiększ możliwości swojego Maca
z rozwiązaniami marki Transcend

www.transcend-info.com

http://transcend-info.com
https://www.youtube.com/watch?v=2PXIXOGO30w&index=1&list=PLzdnMzqtWznfUHseQ2mCGobFKabUuJP9C
http://imad.pl/catalogsearch/result/?q=transcend
http://idream.pl/?subcats=Y&status=A&pshort=Y&pfull=Y&pname=Y&pkeywords=Y&search_performed=Y&q=transcend&dispatch=products.search
http://sklep.maqsimum.pl/searches/index/transcend


   /   LIFESTYLE MACUSERA   /   

LIFESTYLE MACUSERA
MONIKA GUTOWSKA I NORBERT CAŁA

SPERSONALIZOWANY WAŁEK DO CIASTA NANA 
– 90 ZŁ
W dobie personalizacji lubimy posiadać rzeczy 

wykonane na indywidualne zamówienie, w któ-

rych możemy odnaleźć kawałek siebie albo bli-

skiej nam osoby. Prezenty ofiarowywane bliskim 

nam osobom również zyskują na wartości, kiedy 

noszą znamiona wkładu własnego. Ciekawą pro-

pozycją dla miłośników gotowania jest drewnia-

ny wałek z grawerem. Do wyboru mamy 12 go-

towych propozycji, ale producent nie zamyka 

możliwości stworzenia własnego projektu. Ca-

łość jest oczywiście wtedy droższa, ale i wartość 

z pewnością większa.

LAKIER DO PAZNOKCI MERCEDES – OK. 50 ZŁ
Przeświadczenie, że kobiety za kółkiem radzą sobie gorzej 

niż mężczyźni, z roku na rok staje się coraz mniej prawdzi-

we. Oczywiście pomijając wyjątki, ale te tylko potwierdza-

ją regułę. Dlaczego więc w oferowanej przez producentów 

gamie dodatków do samochodu nie ująć tego skierowa-

nego wyłącznie dla nas? Takim tokiem myślenia podąży-

li marketingowcy firmy Mercedes, w ofercie której znaleźć 

możemy lakier do paznokci sygnowany ich logiem oraz 

możliwością doboru koloru lakieru dokładnie takiego, jak 

w naszym samochodzie. Pod warunkiem, że będzie w kolo-

rze żółtym, czerwonym, niebieskim albo szarym, bo na ra-

zie to jedyne dostępne wersje.

FOREO LUNA – OD 499 ZŁ
Ilość zanieczyszczeń, z którymi nasza twarz musi zmierzyć się każdego dnia, jest nie-

obliczalna. Powszechnie dostępne środki do mycia twarzy coś tam usuwają, ale 

z pewnością nie na tyle dokładnie, aby można było zmniejszyć liczbę wizyt w salo-

nach kosmetycznych. Naukowcy postarali się i mamy teraz możliwość dokładnego 

umycia twarzy za pomocą szczoteczki sonicznej Foreo Luna. Generując fale z często-

tliwością 8000 razy na minutę, ma sprawić, że nasza twarz będzie czysta i gładka – nie 

tylko na oko. Dodatkowo druga strona urządzenia posłużyć ma nam do aplikowania 

kremów, które dzięki falom będą wnikały w głąb naszej skóry. Są już na rynku szczo-

teczki o podobnym działaniu, ale żadna nie wygląda tak efektownie. Niestety cena 

powala – 499 zł albo 719 zł – wersja dopasowana do typu cery.

Dla niej 23
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LAMPA LUMIO – OK. 1000 ZŁ
Właściwe oświetlenie to jedna z najważ-

niejszych rzeczy w naszym życiu. To dzię-

ki niemu dobrze się czujemy w danym po-

mieszczeniu. Niestety nie wszędzie możemy 

zabrać własną lampę. Lumio jest inna. Ma 

postać książki, którą możemy rozłożyć, two-

rząc efektowny, świecący wachlarz. Za 

oświetlenie odpowiedzialne są LED-y emi-

tujące światło 500 lumenów, dzięki czemu 

spokojnie możemy przy nim czytać książkę. 

Godne zauważenia jest też to, że lampa ma 

wbudowane baterie, pozwalające na 8 go-

dzin świecenia.

WKRĘTARKA BOSCH IXO – OK. 250 ZŁ
Wkrętarka akumulatorowa to nie jest coś, co może po-

ciągać faceta geeka. Bieg w przód i w tył, kilka różnych 

pinów do różnych śrubek. Nuda… no chyba że to Bosch 

IXO. Mała, niewiele większa od iPhone 6+ wkrętarka, 

która jest lifestylowa. Brzmi dziwnie, ale co powiecie na 

opcjonalne akcesoria do niej – korkociąg do wina, mły-

nek do pieprzu, rozpalarka do grilla? Brzmi dobrze, a fir-

ma zapowiada, że to jeszcze nie koniec, trochę się boję, 

co mogą jeszcze wymyślić. Co więcej, śrubki też potrafi 

wkręcać!

Dla niego

BLENDER BLENDTEC – OK. 5000 ZŁ
Blender to jedno z bardziej przydatnych urządzeń w męskiej kuchni. Zro-

bisz w nim pożywny i dietetyczny sok dla narzeczonej, zupkę dla nie-

mowlaka oraz dobrego drinka na wieczór z kumplami. Dlatego powinni-

ście mieć blender i jeśli jesteście geekami, to powinniście mieć blender 

Blendtec. Jest tak mocny (nawet 2000 W), że pokonuje nie tylko lód i wa-

rzywa na dziecięcy obiad, ale również wszystkie modele iPhone’a. Jeśli 

nie specjalnie wiecie, o co chodzi, to zajrzyjcie na stronę.
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PO PROSTU DOSKONAŁY
Definicja doskonałego dźwięku w niewielkim wydaniu
Dowiedz sie więcej na www.creativeroar.pl

599,00

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


POŁOWĘ CZŁOWIEKA MNIEJ! 
- WYWIAD Z @MACAZTEKIEM

DOMINIK ŁADA

Styczeń, wszyscy robią bilanse minionego roku i podejmują postanowienia na nowy. Standardowo 

jest tak, że najprościej postanowić, że się człowiek odchudzi, a potem jest jak zwykle. Efekt jojo. 

Brak konsekwencji. Słaba wola. Jak go zwał, tak go zwał. Prawda niestety jest taka, że mało komu 

się faktycznie udaje. Ja z niekrytą ciekawością obserwowałem poczytania Tomka Jeruzalem, szerzej 

znanego Wam z Twittera jako @MacAztek – któremu, możemy dziś już spokojnie powiedzieć, się 

udało. Trzymałem kciuki. Podglądałem postępy. Kibicowałem. Zazdrościłem siły woli. Teraz udało mi się 

go namówić, aby specjalnie dla Was opowiedział, jak się to robi… skutecznie.

   /   WYWIAD   /   26Połowę człowieka mniej! - wywiad z @MacAztekiem
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Dominik Łada: Tomku, nie trzymajmy Czytelników do końca w niewiedzy – ile ostatecz-
nie przez ostatni rok zrzuciłeś kilogramów?
Tomek Jeruzalem: 66 kg od 1 stycznia 2014 do połowy grudnia 2014. Sam nieustannie jestem 

w szoku, że taki wynik udało mi się osiągnąć, jest mnie prawie o połowę mniej! Dzisiaj ważę 74 kg, 

a zaczynałem od 140!

To było postanowienie noworoczne czy inny powód?
Oczywiście, to było powtórzenie (kolejny raz) postanowienia noworocznego, myślę, że 5-7 z rzę-

du to samo. Ale tak właściwie, jak sobie o tym pomyślę, to chyba reakcja na moje przerażenie 

27Połowę człowieka mniej! - wywiad z @MacAztekiem
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po tym, jak stanąłem na wagę i ta pokazała 140 kg. 

Życie przy takiej wadze jest ciężkie, wszystko spra-

wia trudność. Wstajesz rano i już bolą stopy – trzeba 

rozchodzić. Spacery, ruch − wszystko sprawia trud-

ność. Zakupy ubraniowe: zapomnij o normalnym 

sklepie, nie ma rozmiarów, choć np. w USA otyłość 

u panów zaczyna się podobno od 160 kg. Ja przy 

moich 140 kg byłem z wielu czynności wyłączony, 

jedną z tych rzeczy, za którą się wstydzę i chyba do 

końca życia sobie nie wybaczę było to, że mojego 

synka jeździć na dwóch kółkach na rowerze nauczy-

ła mama, ja nie byłem w stanie biegać. Ale kolejnym 

bodźcem do zmiany było moje spotkanie w Apple 

Cafe z Pejotem. Jak dziś pamiętam jego słowa, że 

zaczął biegać, jak mu trudność wstawanie po pilo-

ta zaczęło stwarzać. Potem na Twitterze widziałem 

jego wpisy o kolejnych zaliczanych biegach. To był 

ten moment. Poza tym piąty krzyżyk na karku i to 

chyba był ostatni moment.

Czyli szok najlepszym motywatorem? A jak na 
początku zareagowała rodzina?
Tak jak zawsze – z niedowierzaniem. Bo przecież za-

czynam kolejny raz… dopiero po 3-4 tygodniach 

(marszów i zmiany nawyków żywieniowych) zaczę-

ły pojawiać się pierwsze oznaki zainteresowania: 

„Oho, czyżby?”.

Nie kusili różnymi smakołykami?
Z jedzeniem zawsze miałem problem, bo lubię 

zjeść, dużo i słodko. Nie zawsze zdrowo, np. jestem 

fanem McDonalda i tam często bywałem, teraz mija 

właśnie rok, jak nie zjadłem tam niczego. Ale wra-

cając do pytania. Sami domownicy nie kusili, kusi-

ły sytuacje. Z jednego powodu – moja żona chy-

ba z mlekiem matki (gospodyni domowej) wyssała 

Połowę człowieka mniej! - wywiad z @MacAztekiem
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dryg do gotowania i pieczenia! Jest królową rosołu, lasagne i wszystkich wypieków, 

a muszę Ci powiedzieć, że często w domu pachnie ciastem i chlebem.

To była rewolucja. Kompletna zmiana filozofii. Co sobie mówiłeś na początku? 
Jak się motywowałeś? W końcu ten wywiad ma nam wszystkim pomóc.
Dla mojego organizmu – tak. Zacząłem bardzo spokojnie, bez żadnej „profi” diety, 

planów treningowych, dietetyków, porad, lekarzy. Po prostu zacząłem spacerować 

i mniej jeść: z diety wyrzuciłem fast foody, napoje gazowane typu Coca-Cola i soki 

słodzone, przestałem też słodzić herbatę i kawę. Najważniejsze dla przemiany było 

to, że miałem czas – dużo czasu. Wiesz z naszych rozmów, że po wielu latach pracy 

w korpo zdecydowałem się na zmianę i odszedłem. Chciałem odpocząć, dać więcej 

czasu rodzinie, zwłaszcza JJ-owi, który do 7. roku życia widywał mnie w weekendy.

Zacząłem chodzić. Pierwsze spacery to 500 m i odpoczynek, bolał cholernie kręgo-

słup, całe plecy, na spacerach wytrzymywałem 1,5 km, potem 2-3, a po 2 miesiącach 

byłem w stanie przejść 5 km. Tak spacerowałem i spacerowałem i wrzucałem wszyst-

ko na Twittera. W okolicy czerwca robiłem po 15-20 km. Waga leciała strasznie szyb-

ko, nie do uwierzenia, ale w pierwszym miesiącu spadłem na wadze 12 kg – tylko 

maszerując i mniej jedząc. Jedząc zdrowo, ale bez liczenia kalorii. W kolejnych mie-

siącach wynik, jaki udawało mi się osiągnąć, oscylował w przedziale 8-10 kg miesięcz-

nie. W lipcu nastał ten moment, że z przodu pojawiła się cyfra 9 na wadze i to było 

spełnienie celu, jaki sobie założyłem na 2014, czyli 40 kg mniej. To był także ten czas, 

w którym zacząłem żyć z różnymi aplikacjami „fit” do mierzenia kroków, liczenia ka-

lorii itp. Powiem, że przetestowałem chyba wszystkie. Spacerując w pierwszej poło-

wie roku, używałem właściwie tylko aplikacji Moves, bo była prosta, ładna i w spo-

sób graficzny można było się podzielić wynikami. Śledzący mnie pewnie pamiętają 

zielone kółeczka z wynikami moich marszów. Ponieważ cel odchudzania osiągną-

łem dwa razy szybciej, niż zakładałem, to postanowiłem dodać drugi cel: zejść do 

wagi poniżej 80 kg, co przy moim wzroście i wieku zaczynało zbliżać się do zielone-

go przedział BMI. No i zacząłem biegać! Pamiętam do dzisiaj swój pierwszy trucht na 

kampusie UJ. Było mi po nim wstyd, bo okazało się, że maszeruję szybciej niż biegam. 

Przełomem biegowym w moim wypadku okazał się wyjazd w sierpniu na wakacje 

na Kretę. Zacząłem dwa tygodnie fit! Zdrowe, greckie jedzenie, dużo warzyw i co-

dzienny ostry trening. Wstawałem codziennie rano o 5:00 i szedłem na bieżnię na si-

łownię, biegałem ok. 1-1,5 godziny, a po tym wskakiwałem na godzinę do basenu i już 

na 8:00 byłem po prawie 3 godzinach ostrego wysiłku. Rodzina się budziła i standar-

Połowę człowieka mniej! - wywiad z @MacAztekiem
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dowo – śniadanie i morze, nigdy basen – bo nigdy 

nie mogę zrozumieć ludzi, którzy lecą nad morza 

i przesiadują cały turnus na basenie. Po wakacjach 

byłem już fit i zacząłem ostro z bieganiem. Do dzi-

siaj biegam codziennie – tak, codziennie (tylko raz 

przez ostatni rok zdarzyło mi się, że cały dzień nic 

nie zrobiłem ruchowo) i nigdy mniej niż 10 km. Kil-

ka razy przebiegłem półmaraton, raz zdarzyła się 

30, raz machnąłem 40 km – ale to tylko raz. Moty-

wacją dla mnie była przede wszystkim przemiana 

fizyczna, samopoczucie i niedowierzanie rodziny 

i znajomych.

Czy w swoich zmaganiach korzystałeś z jakie-
goś oprogramowania?
Oczywiście, że korzystałem z pomocy różnych apli-

kacji mobilnych, wspierających aktywność fizycz-

ną i kontrolę odżywiania. Przetestowałem chyba 

wszystkie iOS-owe i opowiem tylko o tych, przy 

których do dzisiaj pozostałem. Jeśli chodzi o ak-

tywność fizyczną, to dla mnie zdecydowanym lide-

rem jest RunKeeper. Jest najdokładniejszy w po-

miarach, prosty w obsłudze, ma przejrzysty UI, jest 

w wersji free i z planami treningowymi (ja używam 

darmowego konta) oraz łączy się z urządzeniami 

innych firm oraz aplikacjami do kontroli odżywia-

nia. Tą najważniejszą i jedyną, jakiej używam, jest 

MyFitnessPal. Dlaczego? Bo ma największą już 

wpisaną bazę potraw i pojedynczych produktów. 

Oprócz tego oczywiście aplikacja Withings do 

obsługi wagi, która codziennie wysyła mi do niej 

dane. To jedna z najładniejszych aplikacji, jakie są 

w tej kategorii! Ostatnią aplikacją jest UP, wersja od 

opaski Jawbone UP24 − noszę opaskę od września 

(jeszcze się nie zepsuła) i dane przesyła do iPho-

ne’a. Niestety sama aplikacja ostatnio przechodzi 

Połowę człowieka mniej! - wywiad z @MacAztekiem
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trudny czas, po licznych aktualizacjach ma widoczne, duże problemy z synchronizacją danych. 

To właściwie cały mój setup „fit” apek.

No to pochwal się wynikami. Czy sumujesz je?
Wszystkie dane mam w iPhonie, trzeba by było je zsumować. Na szybko mogę powiedzieć, że 

w 2014 roku przespacerowałem ok. 5000 km i przebiegłem ok. 1500 km.

Tak na koniec, co według Ciebie jest ważne, aby osiągnąć taki rezultat?
Trzy rzeczy:

1. Wytrwałość

2. Aktywność fizyczna

3. Zmiana nawyków żywieniowych

No i czas, trzeba go albo mieć, albo znaleźć. Ja dziennie poświęcam na aktywność fizyczną 

2-3 godziny.

Niesamowite. Gratuluję. Jestem pod megawrażeniem Twoich osiągnięć i czuję się zmoty-
wowany… Zabieram się za siebie. Dzięki!

Połowę człowieka mniej! - wywiad z @MacAztekiem
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INNY PUNKT WIDZENIA

KINGA OCHENDOWSKA

Z Maksymilianem Pijanowskim, twórcą strony Maxessibility, rozmawia Kinga 

Ochendowska. Głównie o tym, że nie wszystko jest takie, jak wygląda, a wygląd czasem 

przekłada się na dźwięki.

   /   WYWIAD   /   33Inny punkt widzenia
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Kinga Ochendowska: Cześć, Max. Na początek przedstaw się naszym 
Czytelnikom.
Maksymilian Pijanowski: Cześć wszystkim. Jestem Max i jestem uzależniony 

od produktów Apple. Psychicznie i fizycznie. Psychicznie, bo chodzimy ze sobą 

od dawna, a fizycznie, gdyż dzięki nim zyskuję inny punkt widzenia. Dosłownie.     

Prowadzisz stronę Maxessibility. O czym piszesz i dla kogo?
Tak. Tak jak komputery Apple są dla wszystkich, tak strona Maxessibility jest dla 

wszystkich. Produkty firmy z Cupertino to styl życia firmowany logiem nadgry-

zionego jabłka, takie też są moje teksty. Jedna z pierwszych reklam Apple poka-

zywała gospodynię domową, która korzysta ze swojego Maca II, nie sprawdza 

przepisów, sprawdza notowania na giełdzie. To dobrze pokazuje filozofię firmy, 

aby tworzyć coś dla każdego, a nie tylko dla wąskiej grupy odbiorców zaintere-

sowanych wyłącznie technologią samą w sobie. Różni ludzie, różne zaintereso-

wania, różne cele, wspólny mianownik – Apple. W moich wpisach poruszam się 

w świecie technologii, jednak z każdego kąta widać w nich użytkownika urzą-

dzeń Apple. Mam nadzieję, że moi czytelnicy czasem uśmiechają się podczas 

lektury, bo tak staram się tworzyć zawartość Maxessibility. Jest wiele serwisów 

traktujących o nowych technologiach, sam z nich korzystam, ale w większo-

ści przedstawiają one treści na sucho, są przeznaczone dla geeków, takich jak 

ja. Chciałem stworzyć coś innego, nowego, świeżego, dla wszystkich. Mam na-

dzieję, że mi się to udaje. Kupując smartfony innych firm, na pudełku widzimy 

ich specyfikację, nuda. Co widzimy, kupując iPhone’a? iPhone’a, to wystarczy. 

Otwieramy i z niego po prostu korzystamy, zabawa się zaczyna. Z Maxessibility 

jest podobnie.

Myślę, że dla Czytelników iMagazine genezę powstania mojej strony najlepiej 

zobrazuje historia, którą znają. Dwóch Steve’ów, komputer Apple I. Kiedy Woz 

chciał tworzyć dla wąskiej grupy zapaleńców komputerowych, dzieląc się z nimi 

swoimi projektami, Jobs zapragnął czegoś więcej, komputera dla wszystkich. 

Podobnie było ze mną. Jestem kilka lat młodszy od pierwszego produktu Apple, 

nigdy nie miałem problemów ze wzrokiem, zmieniło się to w 2008 roku, przesta-

łem wtedy widzieć w High Definition. Teraz jest to raczej transmisja telewizyjna 

z lat 30. XX wieku, przy czym telewizor stoi we mgle. To coś jak w filmie na pod-

stawie książki Stephena Kinga „Mgła”, tylko zamiast przed pająkami, uciekam 

przed zielonym robotem… Dobrze, a co z moją stroną i Steve’ami? Początko-

34Inny punkt widzenia
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wo chciałem tworzyć ją, jak Woz Apple, dla wąskiej grupy osób − osób mających 

problemy takie jak ja, dzielić się moją wiedzą w zakresie wykorzystania produk-

tów Apple i technologii dla osób z dysfunkcją wzroku. Później przyszedł Jobs za 

sprawą opinii ludzi, którzy zetknęli się z moją stroną i zacząłem pisać dla wszyst-

kich. Nie chciałem do końca życia sprzedawać słodzonej wody.

Jakich sprzętów używasz?
Zawsze byłem fanem nowych technologii, od komputerów Atari, kiedy chodziło 

się na palcach, by nie wybiło wgrywania gry River Raid z kasety magnetofono-

wej, filmów i komiksów sci-fi. Pierwszy mój komputer miał zegar 33 MHz, 8 MB 

RAM, dysk twardy o pojemności 140 MB i działał z systemem Windows 3.11. Dzi-

siaj popularny jest mem, na którym młodszy brat mówi do starszego, trzyma-

jącego w ręce dyskietkę 3,5 cala: „O, wydrukowałeś na drukarce 3D symbol Za-

pisz”, mój komputer miał też jeszcze wejście na dyskietki 5,25 cala… W jednym 

z moich wpisów pisałem, że kocham Apple. Spotkaliśmy się w latach 90., coś za-

iskrzyło, jednak na Macu nie mogłem pograć w Mortala i się rozstaliśmy. Wi-

dywaliśmy się przelotem, pamiętam szczególnie te piękne kolorowe obudowy 

monitorów. Nadszedł iPod, świetna rzecz, ale nie mogłem sobie na niego po-

zwolić. Kiedyś mój znajomy znalazł takiego iPoda. Nie w sklepie, leżał na ulicy, 

zabawa nim trwała, póki bateria się nie rozładowała. Swojego pierwszego iPo-

da kupiłem w 2005 roku, był to model Nano 1G. Zaczęliśmy ze sobą chodzić. Ko-

lejne lata, kolejne iUrządzenia, pielęgnowałem moje uczucie. W 2007 pojawił 

się iPhone, jednak zanim go kupiłem, przestałem widzieć, jego obsługa stała 

się dla mnie niemożliwa. To nie zachwiało uczucia i gdy Apple wprowadził mo-

del iPhone 3G s, pobraliśmy się. Dlaczego wtedy? W modelu 3G s wprowadzono 

funkcję ułatwień dostępu dla osób z dysfunkcją wzroku. Nosi ona nazwę Voice-

Over. Jest to zaimplementowany w system iOS czytnik ekranu − screen reader. 

Pozwala on na korzystanie w pełni ze smartfona Apple podobnie jak korzystają 

z niego pozostałe widzące osoby. Różnica polega na zmianie gestów i, ze wzglę-

du na okoliczności, interakcji wzrokowej na interakcję audio. Gdy dotykamy na 

wyświetlaczu dany element, wypowiadana jest jego nazwa, dla potwierdzenia 

wyboru stukamy dwa razy i to wszystko. Czasem słyszę pytanie: „To jak piszesz? 

Dyktujesz, a ktoś wpisuje?”. Nie, robię to sam. 

Istnieją cztery sposoby wpisywania w moim przypadku. Wpisywanie standar-

dowe, gdy dotykam klawiatury w danym miejscu, gdzie powinna znajdować 
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się szukana litera, znak i gdy usłyszę ją, potwierdzam podwójnym stuknięciem. 

W takim przypadku zamiast 1800 stuknięć w klawiaturę, musiałbym dla napisa-

nia jednej strony A4 wpisu stuknąć 5400 razy… dość czasochłonne. Drugi spo-

sób to bezpośrednie wpisywanie bezwzrokowe, dotykam litery i potwierdzam 

kliknięciem, 3600 stuknięć − lepiej, ale dalej dwa razy więcej pracy przy pisa-

niu. Trzeci sposób: wpisywanie bezwzrokowe, nie odrywając palca od klawia-

tury znajduję znak i wtedy podnoszę palec, znak wpisany. Aktualnie używam 

tego sposobu wpisywania. Dla wprowadzania polskich znaków przytrzymuję 

palec na literze, a później przesuwam go w bok i znajduję dany diakrytyk. Wraz 

z iOS 8 do obsługi polskich klawiatur wprowadzono dyktowanie po polsku. Naj-

szybszy sposób wpisywania, jednak tylko do krótkich zdań i sprawdza się bar-

dziej przy wpisywaniu np. wiadomości. Ostatnio podczas pisania tekstu o no-

wym patencie Apple na ochronę urządzeń przed upadkiem postanowiłem użyć 

tego sposobu. Podyktowałem zdanie „System będzie korzystał z wbudowanych 

w iPhone’a sensorów: kompasu, żyroskopu i GPS”. Wszystko zostało wpisane po-

prawnie, no prawie, bo zamiast GPS miałem psa… Amazing.

W domu mam MacBooka, jednak osobiście z niego nie korzystam, żyję w świe-

cie post PC. Może się to zmieni, gdy Apple wprowadzi nowe MacBooki Air. 

W tym momencie do pracy i konsumpcji treści używam iPada i iPhone’a. Muzy-

ki i audiobooków słucham z iPoda touch lub classic. Zaletą tego ostatniego jest 

duża pojemność – 160 GB, natomiast wadą brak funkcji VoiceOver, co dotyczy 

tylko tego produktu z portfolio urządzeń Apple. Jest jeszcze iPod nano, ale 16 GB 

nie pozwala mi na załadowanie wszystkiego, co bym chciał.

W jaki sposób urządzenia Apple pomagają Ci w życiu codziennym?
Ich ogólne zastosowanie nie różni się od tego, do czego zostały stworzone i są 

wykorzystywane. Różnica jest tylko w sposobie ich obsługi. Aby to lepiej zrozu-

mieć, należałoby sięgnąć do hasła z reklam Apple „Think different”. Tak jak inni 

wpisuję adres strony w Safari lub sięgam do Zakładek; gdy się wyświetli, prze-

glądam ją, wzrokowo przez mgłę, a konkretnie w formie audio. Klikam na inte-

resujący mnie odnośnik, a gdy pojawi się tekst, przesuwam po ekranie dwoma 

palcami i słucham, co nowego na iMagazine. Czy w formie wizualnej, czy audio, 

efekt jest ten sam, informacja dociera do odbiorcy. Funkcja VoiceOver w peł-

ni funkcjonuje z natywnymi aplikacjami firmy Apple. Udostępnia ona narzę-

dzia deweloperom do tworzenia programów i aplikacji współpracujących z tym 
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screen readerem, jednak z wykonaniem jest różnie. Niekiedy dany wirtualny 

przycisk zamiast zostać opisany np. Settings, jest odczytywany po prostu jako 

„Przycisk”, nie ułatwia to pracy. Taka sytuacja jest akceptowalna, jeżeli porówna-

my ją z aplikacjami zupełnie niekompatybilnymi z VoiceOver. Wtedy szukam in-

nych, aplikacja dostaje jedną gwiazdkę na App Store i mój komentarz z prośbą 

o aktualizację.

Poza tworzeniem grafik i grami jest to standardowe „iWykorzystanie”. Tak ko-

rzystam też z kilku aplikacji stworzonych stricte dla osób z dysfunkcją wzro-

ku np. z TapTap See. Wykonuje ona zdjęcie przedmiotu przed obiektywem i po 

chwili informuje, co się tam znalazło, np. brązowy dywan na drewnianej podło-

dze i wtedy wiem, że plama z kawy jeszcze nie zeszła z białego dywanu. Korzy-

stam również z aplikacji rozpoznających tekst drukowany, a gdy nie ma połą-

czenia z internetem, a chcę pokazać komuś, gdzie jestem, aplikacja „I am here” 

może wysłać SMS-em moje współrzędne geograficzne w postaci linku do  

Google Maps. Pobrałem ją po tym, jak w nocy taksówkarz wysadził mnie pod 

złym adresem. Na moim iPhone mam ponad 100 aplikacji, te dla osób z dys-

funkcją wzroku stanowią zaledwie kilka procent. Muzycy, graficy, programiści 

mają swoje specjalne aplikacje, mam swoje i ja, odróżnia nas sposób interakcji 

z urządzeniem.

Jak tworzysz swoje teksty? Jaki jest Twój workflow?
Zawsze lubiłem oglądać filmy, teraz jest to utrudnione, ale dalej to robię. Dużo 

czytam, co roku staram się przeczytać więcej książek niż w roku poprzednim. 

Dużo podróżuję. To poszerza horyzonty, w moich wpisach często widać mnie, 

ponieważ bazuję na własnych doświadczeniach. Dlatego Maxessibility to do-

stępny blog o dostępnych technologiach. Staram się tak tworzyć swoje teksty, 

aby informacja w nich zawarta była interesująca dla techmaniaków, jak i osób, 

które na co dzień wybierają inne treści. Opinie w stylu „Dobrze to opisałeś” 

i „Dla mnie telefon to telefon, ale fajnie się czytało” motywują mnie tak samo.

Jak pracuję? Wpisy pojawiają się średnio dwa razy w tygodniu, to zależy od prio-

rytetu informacji. Gdy po prezentacji iPhone’ów 6 i Apple Watch zespół U2 jesz-

cze grał na scenie, ja byłem w trakcie pisania wpisu na temat zaprezentowa-

nych urządzeń. Innym razem newsy z dwóch, trzech dni łączą mi się w głowie 

w całość, sięgam po iPada/iPhone’a, program Pages i tekst gotowy. Gdy pewne-
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go dnia wstałem i w amerykańskich źródłach przeczytałem, że nowym odtwór-

cą roli Steve’a Jobsa będzie aktor Michael Fassbender, mój tekst był na stronie 

w południe, bałem się, żeby nie zrezygnował…

Jakie funkcje chciałbyś zobaczyć w urządzeniach Apple? Na jakie uspraw-
nienia czekasz?
Czekam na możliwość kupowania w iTunes i odtwarzania na urządzeniach 

Apple plików muzycznych wysokiej jakości bez używania aplikacji firm trze-

cich. Takie pliki nie są stratnie skompresowane i zajmują więcej miejsca, dla-

tego prócz nich chciałbym zobaczyć serwis streamingowy oferujący możli-

wość ich odsłuchu. Dałem Apple na to rok, inaczej instaluję aplikację Wimp 

Hi-Fi i płacę abonament komu innemu. W temacie jakości muzyki miło było-

by zobaczyć reaktywację iPoda z dużym dyskiem i dobrymi muzycznymi pod-

zespołami. Odtwarzacze takich firm jak HiFiMan czy FiiO cieszą się dużą po-

pularnością, zaoferowanie takiego produktu przez Apple wraz z możliwością 

zakupu czy strumieniowania plików wysokiej jakości spotkałoby się z dużym 

zainteresowaniem. Skłonny jestem poświęcić zakup nowego Maca na rzecz ta-

kiego urządzenia.

Ze względów wizualnych chciałbym, aby Apple Watch działał z VoiceOver, sys-

tem iOS wprowadził możliwość zmiany głosu lektora i aby Apple nie tylko udo-

stępniał deweloperom narzędzia do tworzenia aplikacji odczytywanych przez 

czytnik ekranu, ale wymagał ich zastosowania.

Jaka jest faktyczna skuteczność usprawnień dla osób niewidzących i nie-
dowidzących w życiu codziennym i przy intensywnym użytkowaniu?
Coraz większa. Kolejne odsłony systemu iOS wprowadzają nowe ulepsze-

nia funkcji dostępności. Oczekiwania są oczywiście większe, ale wszystko 

idzie w dobrym kierunku. Gdy nie istniała funkcja VoiceOver, czułem się cyfro-

wo wykluczony. Nie miałem dostępu do informacji, musiałem prosić inne oso-

by o przeczytanie mi newsów ze świata technologii. Teraz mam własną stronę 

i sam podaję takie wiadomości innym.

Czy testowałeś rozwiązania innych firm?
Tak. Osoby z dysfunkcją wzroku najczęściej wybierają produkty Apple, jednak 

ze względów finansowych nie każdy może sobie na nie niestety pozwolić. Duża 
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grupa korzysta też głównie z podstawowych funkcji telefonu. Wcześniej takie 

funkcje oferowały telefony firmy Nokia, działające pod kontrolą Symbiana. Syste-

mu już nie ma i teraz jego miejsce zajął Android. Posiada on odpowiednik VoiceOver 

pod nazwą TalkBack. Testowałem to rozwiązanie na Samsungu Note 3. Działa-

ło sprawnie do momentu, gdy chciałem coś napisać. Klawiatura nie reagowała. 

Niezbędna jest instalacja innej. I tak jak na Androidzie trzeba coś doinstalowy-

wać czy prosić osobę widzącą o pierwsze uruchomienie tej funkcji w smartfo-

nie, tak na urządzeniach Apple po wyciągnięciu ich z pudełka wystarczy wci-

snąć trzy razy szybko przycisk Home i zostaje uruchomiona funkcja VoiceOver, 

a wszystko działa bez dodatkowych instalacji. Jednak to dobry prognostyk na 

przyszłość, że i inne firmy podejmują działania w celu likwidacji wykluczenia 

cyfrowego.

Słowo motywacji dla naszych Czytelników?
Najlepszą osobą w tym miejscu byłby Steve Jobs. Nie ma go już z nami, ale jego 

słowa „Kiedy jesteś stolarzem i tworzysz piękny regał, to nie użyjesz brzydkiej 

sklejki na jego tyłach, pomimo tego, że będzie to z tyłu, przy ścianie i nikt tego 

nie zauważy. Ty wiesz, że to tam jest, dlatego użyjesz pięknego kawałka drewna 

także z tyłu, aby móc spać spokojnie” są dobrą motywacją do działania i wszy-

scy powinniśmy według nich postępować, bez względu na to, czym się zajmu-

jemy. Ja staram się tak postępować. Robiąc zdjęcie do wpisu o pokrowcach na 

urządzenia Apple, z jednego z nich wystawał iPod classic, na jego wyświetlaczu 

widnieje okładka książki „Jobs” Isaacsona z wizerunkiem Steve’a Jobsa, może 

nikt tego nie zauważył, ale ja wiem, że tam jest.

Gdybyś mógł napisać do Steve’a Jobsa, co byś mu powiedział?
Gdy odkryłem VoiceOver, miałem taki zamiar. Chciałem mu podziękować za tę 

funkcję. Nie zdążyłem. Gdyby dalej żył, na pewno bym to zrobił. Teraz dodałbym 

pytanie: Maxessibility, yes or no?

Dzięki za rozmowę, Max. Do przeczytania!
Do przeczytania!

santee76
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ONCE YOU GO MAC…
PAWEŁ LUTY

Biorąc pod uwagę, z czego żyję, moje rozmyślania poleciały w stronę świata nowych technolo-

gii i w pierwszej kolejności skierowały się do Cupertino. Same z siebie. Niczym niemotywowa-

ne myśli powędrowały ku Apple. Zacząłem najpierw myśleć o tym, co wydarzyło się przy Infini-

te Loop 1, choć jest przecież tyle innych firm z tej branży.

Pomyślałem o nowych iPhone’ach. Cieszę się, że nie są plastikowe. iPhone 5c nie jest złym tele-

fonem, ale cóż… jednak odczuwam radość z tego, że metal zwyciężył. To ta dobra strona mocy, 

jeżeli chodzi o konstrukcje smartfonów. Mniej cieszy mnie już to, jakich one są rozmiarów, choć 

i dostrzegam zalety. I nie będzie za tymi moimi mieszanymi odczuciami stała jakaś głębsza ana-

liza, bo do kroćset to jest felieton, a nie artykuł analityczny. Być może mam lilipucie rączki, być 

może siła przyzwyczajenia w moich trzewiach jest zbyt silna, jednakowoż naprawdę 4,7 cala 

przekątnej to jest absolutne maksimum, na jakie moje członki mogą się zgodzić. O 5,5 calach 

nie chcę nawet wspominać, bo to dobre dla gigantów. Dominiku, widocznie jesteś gigantem. 

Mam nadzieję, że dobrze Ci z tym.

Moje oczy natomiast doceniają większe rozmiary nowych iPhone’ów. Testując różniste urządze-

nia od ZTE Blade, coś tam, coś tam 4G po HTC One M8 (cóż to za wybitny Android!), zaobserwo-

wałem, że sama czynność obserwacji różnego rodzaju treści jest po prostu wygodniejsza, co − 

nie ukrywam − odkrycia Ameryki nie stanowi. Coś za coś.

Jednakże ta obserwacja pociągnęła za sobą drugą, trochę smutną. Skoro będę korzystał z więk-

szego telefonu, to jakie zastosowanie znajdę dla mojego kochanego iPada mini pierwszej gene-

Koniec roku sprzyja różnym podsumowaniom i refleksjom. Tak już jesteśmy skonstruowani, 

że jak coś zbliża się do końca, to lubimy zatrzymać się na chwilę i zastanowić się głębiej nad 

sensem tego czegoś. A że zbliża się koniec roku, to na chwilę zamyśliłem się nad tym, co się 

stało w 2014 roku…
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racji (kupiony w przedsprzedaży, ukochany i wychuchany miniaczek)? Obawiam się, że uda się 

on do krainy Wiecznych Łowów lub powędruje w ręce, które będą w stanie pokochać go tak, 

jak ja go kiedyś pokochałem, czyli w malutkie rączki Małej Zo. Choć Zo będzie musiała na nie-

go jeszcze chwilkę poczekać. Nie zrozumcie mnie źle, tablet to wspaniałe narzędzie edukacyjne, 

ale chcę, aby moja córa zaczęła korzystać z niego, kiedy będzie bardziej świadoma (tak w ogóle 

i) jego możliwości. Zo ma teraz 17 miesięcy. Chyba sami przyznacie, że to jeszcze za wcześnie na 

przekazanie jej miniaczka.

(Córeczko, jak kiedyś przeczytasz te słowa, to zrozumiesz, że opóźniałem oddanie Ci we włada-

nie miniaczka dla Twojego dobra. A przynajmniej mam taką nadzieję, że zrozumiesz. Choć teraz 

się złościsz, kiedy mocno dozuję Ci korzystanie z różnych ekranów, to naprawdę nie robię tego, 

bo jestem wredny).

Wracając jednak do głównego wątku, w kwestii roku 2014 w Apple moje myśli nieuczesane po-

leciały jeszcze w stronę Apple Watch i Beatsów. Te sprawy są dla mnie ściśle ze sobą związa-

ne, choć może w pierwszym odruchu nie każdemu wyda się to oczywiste. Dla mnie te dwa wy-

darzenia, czyli zakup Beats i zapowiedź smartzegarka rodem z Cupertino, to sygnał, że firma 

Tima Cooka nadal chce dbać nie tylko o to, co nosimy w kieszeni czy plecaku, ale także o to, co 

mamy na sobie. Bo czyż słuchawki też nie są w jakimś sensie wearables? No przecież są. Niech 

Apple dba i o części naszej garderoby, bo czuję, że będzie robić to dobrze. Ze słynnymi białymi 

słuchawkami od iPodów się udało to i teraz będzie świetnie.

Na koniec chcę się z Wami podzielić jeszcze jedną refleksją, która dotarła do mnie, kiedy już 

zbliżałem się do końca rozmyślań nad 2014 rokiem w Apple. Otóż, nie będę niestety oryginalny, 

te rozmyślania potwierdziły starą, powszechnie znaną prawdę – once you go Mac, you never 

go back. Czyż nie zacząłem rozmyślań o nowych technologiach od Apple? Czyż po tygodniu 

prób korzystania z Chromebooka jako głównego komputera nie wróciłem z radością do Mac-

Booka Air? Czyż po nawet kilkutygodniowych testach mniej bądź bardziej topowych Andro-

idów czy Lumii nie wracam z radością do mojego wysłużonego i ostatnio kapryśnego 4S? Czyż 

nie szukając chleba w różnych miejscach, jednak cały czas nie zrywam więzi z Wami i redakcją 

iMagazine?

Tak, Mac uzależnia. I cholernie mi z tym dobrze.

Szczęśliwego Nowego Roku i wszystkiego apple’owego, drodzy Czytelnicy iMagazine!

PawelLuty

Once you go Mac…

http://www.twitter.com/PawelLuty
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#LIFEHACKER
JAK OSZCZĘDZAĆ MIEJSCE NA IURZĄDZENIACH?

KINGA OCHENDOWSKA

Kwestia pojemności jest jasna – gigabajtów jest zawsze za mało. Bez względu na 

to, ile ich siedzi pod maską. Oczywiście, wszystko zależy od sposobu użytkowa-

nia sprzętu. Nawet z najniższą pojemnością można żyć, wymaga to tylko odro-

biny dyscypliny.

1. Oceń swoje potrzeby
Przede wszystkim musicie zdecydować, które aplikacje są Wam naprawdę po-

trzebne. Na nowym urządzeniu zainstaluj tylko niezbędny pakiet programów.

2. Stwórz osobny folder na aplikacje tymczasowe
Często zdarza się, że instalujemy aplikacje pod wpływem impulsu, a następnie 

o nich zapominamy. Jeśli testujesz jakąś aplikację i nie jesteś pewien, czy chcesz 

ją zatrzymać, umieść ją w specjalnym folderze. Przeglądaj folder regularnie 

i usuwaj z niego niepotrzebne programy.

3. Zadbaj o rolkę aparatu
Zdjęcia to pliki, które przechowujemy najczęściej na naszych iUrządzeniach. Re-

gularne backupowanie ich na komputerze pomaga oszczędzić wiele miejsca. 

Święta, święta i po świętach. Wielu z Was znalazło zapewne pod choinką najnowsze gadżety 

od naszej ulubionej firmy – iPhone’y i iPady.
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Zdjęcia, które potrzebujemy mieć zawsze pod ręką, a nie chcemy zajmować 

nimi pamięci telefonu lub tabletu, możemy przechowywać np. na Dropboksie.

4. Muzyka i audiobooki
Muzykę zawsze chcemy mieć przy sobie. Dzięki usłudze iCloud możemy współ-

dzielić naszą bibliotekę iTunes z kilkoma iUrządzeniami, bez konieczności fizycz-

nego przechowywania na nich plików. Jeśli jednak chcemy usunąć z urządzenia 

pliki już tam zapisane, pamiętajmy o sporządzeniu backupu. Audiobooki nie są 

przechowywane w iCloud, jeśli więc nie zachowamy ich na komputerze, nie bę-

dziemy mieli możliwości ich odzyskania.

5. Wyłącz ściąganie programów zakupionych na in-
nych urządzeniach
Programy zawsze można ściągnąć ręcznie, a nie wszystkie aplikacje są nam nie-

zbędne na wszystkich urządzeniach. W ten sposób zachowujemy kontrolę nad 

tym, co naprawdę znajduje się na telefonie a co na tablecie.

6. Kupowanie „na przyszłość”
Często zdarza się, że jakaś aplikacja wygląda obiecująco i do tego znajduje 

się w interesującej promocji. Jeśli nie zamierzamy jej na razie wykorzystać, mo-

żemy ją „kupić na przyszłość”, nie ściągając jej od razu na telefon/tablet. Aplika-

cja ta pojawi się na naszej liście zakupów i będzie tam czekała, aż przyjdzie na 

nią czas.

Jeśli zastosujecie się do powyższych zasad, może się okazać, że nawet 16 GB to 

sporo miejsca. Oczywiście, jeśli nie jesteście graczami lub kolekcjonerami apli-

kacji. Jeżeli często przekraczacie dostępną pojemność, to znak, że czas zasta-

nowić się nad wymianą posiadanego sprzętu. W końcu korzystanie z naszych 

urządzeń powinno być komfortowe i sprawiać przyjemność. W takiej sytuacji 

pojawia się pytanie: oszczędność czy wygoda? Grunt to znajomość swoich po-

trzeb i oczywiście możliwości. Tak czy inaczej, życzę Wam przyjemnego użytko-

wania gwiazdkowych prezentów!

santee76

#lifehacker - Jak oszczędzać miejsce na iUrządzeniach?

http://www.twitter.com/santee76
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ODYSEJA APPLE USERA
JAK OBLECIEĆ ŚWIAT I NIE KUPIĆ NOWEGO 
iPHONE’A?

ŁUKASZ MIROCHA

W kilka tygodni po premierze chciałem kupić iPhone’a 6 Plus, wierząc, że dzięki długiej 

służbowej podróży nie będzie z tym problemu.
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PPora na coming out – byłem jednym z pięciu posiadaczy iPhone’a 5c w Polsce, 

ponieważ dokładnie w dniu jego premiery zalałem swojego starego iPhone 4. 

Jedynym modelem, który był wtedy dostępny od ręki w każdym sklepie, był 

właśnie „plastikowy iPhone”. Używałem go blisko rok. Możliwości iPhone 6 i 6 

Plus oraz pozytywne opinie redakcyjnych kolegów zachęciły mnie do przesiadki 

na wyższy model. 

Tym razem proces towarzyszący zakupowi telefonu mógłbym spokojnie po-

równać do Odysei albo Wyprawy Argonautów. W Polsce iPhone 6 Plus przez 

pierwsze dwa miesiące od premiery był praktycznie niedostępny. Szczęśli-

wym zbiegiem okoliczności w październiku czekała mnie długa służbowa po-

dróż – liczyłem na to, że uda mi się kupić telefon w jednym z odwiedzanych 

krajów. Pierwszą próbę podjąłem na lotnisku w Dubaju. Okazało się jednak, że 

nie ma tam Apple Store. Wkrótce odwiedziłem dwa sklepy Apple w Hongkon-

gu, które każdego dnia przeżywały szturm (w wersji azjatyckiej – uporządko-

wana kolejka) setek osób. Po rozmowie z kolejkowiczami okazało się, że wszy-

scy czekają tu po odbiór preorderów i nie ma mowy o kupieniu telefonu od ręki. 

Oczywiście za rogiem weseli panowie rozłożyli kramik z… iPhone’ami. Miejsco-

wi poinformowali mnie, że to prawdopodobnie urządzenia przeszmuglowane 

do miasta z Chin kontynentalnych (prosto z fabryk Foxconna). Podziękowałem, 

zwłaszcza że ceny nie zachęcały, a sprzedawcom nie było po drodze z językiem 

angielskim.

Kolejnym punktem na mojej trasie było Las Vegas. Gdy po trzech dniach konfe-

rencji wreszcie mogłem wyjść na miasto, skierowałem się prosto do Apple Store. 

Po drodze mijałem repliki największych zabytków – Wieżę Eiffla, Sfinksa, plac 

św. Marka, jednak rzucałem jedynie szybkie spojrzenia na te perły amerykań-

skiego sznytu – myślami byłem już z moim nowym telefonem. Z uśmiechem na 

ustach wszedłem do Apple Store, prosząc o iPhone 6 Plus w wersji T-Mobile. Ge-

nius ze smutkiem odpowiedział, że spóźniłem się dobrych kilka godzin, wyja-

śniając mi przy okazji model sprzedaży iPhone’a w pierwszych, gorących kilku 

tygodniach. Każdego dnia Apple Store, oprócz zamówionych preorderów, otrzy-

muje pewną partię urządzeń, które wyprzedają się zwykle najpóźniej do połu-

dnia. Genius zaprasza więc jutro rano i wtedy na pewno wyjdę ze sklepu z no-

wym telefonem. Problem w tym, że to był mój ostatni dzień w mieście, rano 

Odyseja Apple usera
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miałem już samolot do Europy. Podsumowując, obleciałem kulę ziemską doko-

ła, odwiedzając przy tym także USA, ale popyt był na tyle duży, że telefonu nie 

udało mi się kupić. Trudno o lepszą odpowiedź na mantrę: „Apple się kończy”.

Kilka tygodni później wszedłem w posiadanie 

iPhone’a 6 Plus, przedłużając kontrakt u jednego 

z rodzimych operatorów. Jestem zadowolony. Bar-

dzo mocnymi stronami nowego modelu są apa-

rat i bateria – żaden smartfon nie wytrzymywał 

u mnie dwóch dni normalnego użytkowania.

Mam jedynie żal do niektórych dostawców treści. 

Podstawową przyczyną, dla której zdecydowałem 

się na przesiadkę na większego smartfona, był za-

miar uczynienia z iPhone’a podstawowego czyt-

nika – RSS, Twitter, magazyny. Niestety, jak dotąd, 

jedynie iMagazine posiada natywną aplikację  

na smartfon – ani Wired, ani np. Polityka takiej  

wersji nie mają. Aplikacje pośredników, takich jak  

Nexto, wołają z kolei o pomstę do nieba – w 2014 r. nie można oferować użyt-

kownikom oprogramowania, które nie zapamiętuje ostatniej czytanej strony! 

Zdaję sobie oczywiście sprawę, że są to problemy wieku dziecięcego, wkrótce 

większość dostawców dostosuje aplikacje do większych iPhone’ów. I mam na-

dzieję, że w trosce o zablokowanie kanibalizacji iPada mini, Apple nie będzie im 

w tym przeszkadzać.

iPhone 6 Plus zachęcił mnie też do czegoś, o co bym siebie nie podejrzewał. Te-

lefon jest duży. Zwykle nie noszę zegarka, a wyjmowanie telefonu tylko po to, 

by sprawdzić godzinę, jest dosyć problematyczne. Coraz częściej korzystam 

więc z Siri. A to sprawdzam czas, a to dodaję przypomnienie czy też odpowia-

dam w kilku słowach na SMS-y. Aktualizacja wirtualnej asystentki wprowadzona 

razem z iOS 8 przyniosła dużo większą tolerancję dla akcentu użytkownika. Idąc 

tym tropem, ciekawe, czy posiadacze iPhone’a 6 Plus będą pierwszą grupą do-

celową Apple Watch?

Odyseja Apple usera

LukaszMirocha

Obleciałem kulę ziemską 
dokoła, odwiedzając 
przy tym także USA, ale 
popyt był na tyle duży, 
że telefonu nie udało mi 
się kupić. Trudno o lepszą 
odpowiedź na mantrę: 
„Apple się kończy”.

http://www.twitter.com/LukaszMirocha
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APPLE NA ZAKUPACH
GRACJAN PIETRAS

W grudniu 1996 roku Apple Computer ogłosił zamiar nabycia zarządzanej przez 

Steve’a Jobsa spółki NeXT. Ponad 400 milionów dolarów trafiło do założycie-

li spółki, w tym do Jobsa. Ten ostatni otrzymał również pakiet akcji Apple war-

ty 1,5 miliona dolarów. Przejęcie NeXT przez Apple skutkowało serią zmian w za-

rządzie spółki, Steve Jobs wrócił do Apple początkowo w roli konsultanta, by 

kilka miesięcy później pełnić już funkcję prezesa. Transakcja umożliwiła również 

Apple przejęcie systemu operacyjnego NeXTSTEP, zaś szereg zastosowanych 

w nim rozwiązań (np. Dock, interfejs Finder) wykorzystano m.in. w systemie Mac 

OS X 10.0, który miał swą premierę w 2001 roku. 

Na początku 2000 roku Apple rozpoczęło poszukiwania odtwarzacza MP3, któ-

ry mógłby stanowić podstawę dla szeregu nowych usług związanych z plano-

wanym wprowadzeniem nowych urządzeń do odtwarzania muzyki. Ostatecz-

nie wybór padł na odtwarzacz SoundJam MP firmy Casady & Green. Twórcy 

SoundJam MP kontynuowali pracę nad tym programem już jako pracownicy 

Apple, tworząc na jego bazie iTunes 1.0, który miał swoją premierę w styczniu 

2001 roku. Wersja iTunes 2.0, która miała premierę 9 miesięcy później, uzyskała 

kompatybilność z systemem Mac OS X. W tym samym czasie światu pokazano 

również iPoda pierwszej generacji. Ostatecznie rewolucja dokonała się dwa lata 

Apple kupuje od kilku do kilkunastu spółek rocznie. Dzięki temu firma uzyskuje szybki dostęp 

do innowacyjnych technologii, które stanowią następnie podstawę nowych produktów i usług. 

OS X, iOS, iTunes, GarageBand, iWorks, Siri, Touch ID – to przykłady produktów lub rozwiązań 

powstałych dzięki takim zakupom. Przyjrzyjmy się transakcjom, które zmieniły oblicze Apple.
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później, wraz z pojawieniem wersji iTunes 4.0, zaopatrzonej w iTunes Store, któ-

ra otworzyła zupełnie nowy rozdział w historii dystrybucji muzyki.

Lubiany GarageBand oraz jego profesjonalna odmiana Logic Pro X powstały na 

bazie oprogramowania niemieckiej firmy Emagic, która została przejęta przez 

Apple w 2002 roku za symboliczne 30 milionów dolarów. Jak wiadomo, Garage-

Band jest dzisiaj częścią standardowego pakietu aplikacji dostępnego bez do-

datkowej odpłatności dla wszystkich użytkowników iOS oraz Mac OS X. Z kolei 

nabycie majątku amerykańskiej firmy FingerWorks w 2005 roku pozwoliło Apple

 na przejęcie technologii multi-touch, wykorzystywanej w ekranach dotyko-

wych. Tę technologię wykorzystano przy tworzeniu pierwszego iPhone’a, któ-

ry miał swoją premierę w 2007 roku. Opracowane w ramach tej technologii ge-

sty są obecnie podstawą zarządzania wszystkimi urządzeniami mobilnymi 

z dotykowym ekranem.

Siri rozpoczęła karierę jako aplikacja amerykańskiej firmy o tej samej nazwie, 

którą można było pobrać z amerykańskiego App Store. Firma Siri, Inc. zosta-

ła nabyta przez Apple w kwietniu 2010 roku, co skutkowało wycofaniem aplika-

cji z App Store w tym samym roku. Rok później Siri pojawiła się ponownie, wraz 

z nowym iPhone’em 4S, w wersji zintegrowanej z systemem iOS. Dziś Siri jest 

dostępna na każdym urządzeniu z iOS oraz ma stać się podstawą bezdotykowej 

obsługi systemów samochodowych (obecnie 

CarPlay, wcześniej iOS in the Car). 

W kwietniu 2012 roku Apple nabyło za po-

nad 350 milionów dolarów amerykańską fir-

mę AuthenTec, Inc., rozwijającą technologie 

bezpieczeństwa systemów mobilnych oraz 

zarządzania prawami dostępu do systemów 

informatycznych. AuthenTec opracowało roz-

wiązania wykorzystujące dane biometryczne, 

w tym czytnik linii papilarnych, znany obec-

nie jako Touch ID i wykorzystywany w no-

wych iPhone’ach i iPadach. Touch ID dzisiaj to 

nie tylko zabezpieczenie urządzeń i aplikacji 

przed dostępem osób trzecich, ale również au-

Zadanie sprowadza się 
już tylko do odpowiedzi 
na pytanie o to, na którą 
technologię należy postawić, 
aby stworzyć kolejny 
legendarny produkt, który 
trwale zmieni codzienność 
setek milionów ludzi na 
całym świecie.

Apple na zakupach
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toryzacja zakupów w iTunes i App Store oraz płatności zbliżeniowych w syste-

mie Apple Pay.

Zakup Beats Electronics w 2014 roku za trzy miliardy dolarów to największa po-

jedyncza inwestycja Apple w istniejącą na rynku spółkę. Dzięki niej w ofercie 

Apple pojawiły się doskonale znane na rynku amerykańskim słuchawki oraz gło-

śniki Beats. Co jednak istotniejsze, Apple uzyskało dostęp do serwisu streamin-

gowego o tej samej nazwie, który może stać się zagrożeniem m.in. dla Spotify 

i Wimp. Trudno nie dostrzec, że zakup ten został wymuszony niespodziewanym 

sukcesem serwisów streamingowych, który stał się przyczyną bezpreceden-

sowego spadku obrotów sprzedaży muzyki w iTunes. Beats jest zatem narzę-

dziem, które ma zapewnić Apple przetrwanie na zmieniającym się rynku dystry-

bucji muzyki.

Historia zakupów Apple pokazuje, jak ważną rolę pełnią one w rozwoju firmy. 

Obecnie każdy produkt Apple wykorzystuje technologię przejętą od innych 

spółek. Bez systematycznych zastrzyków innowacji z zewnątrz nie mogłoby być 

mowy o przetrwaniu na globalnym rynku, bo wyścig na technologie nie zatrzy-

muje się nawet na moment.

Jak każdy duży gracz, Apple nieustannie przeszukuje rynek pod kątem inno-

wacyjnych rozwiązań. Pozycja rynkowa i niekwestionowana renoma sprawia, 

że Apple jest inwestorem bardzo pożądanym. Jeśli dodamy do tego dostęp do 

gargantuicznych zasobów gotówki, to można dojść do wniosku, że Apple jest 

w stanie kupić (bez mała) każdego i wszystko. Brak ograniczeń finansowych 

powoduje, że zadanie sprowadza się już tylko do odpowiedzi na pytanie o to, 

na którą technologię należy postawić, aby stworzyć kolejny legendarny pro-

dukt, który trwale zmieni codzienność setek milionów ludzi na całym świecie. 

I to jest właśnie najtrudniejsze pytanie w branży, bo inwestycje chybione skut-

kują w tym bezlitosnym wyścigu utratą pozycji lidera, a w skrajnym przypadku 

– przejściem do historii branży technologicznej.

Autor jest adwokatem i wspólnikiem

w kancelarii Doktór Jerszyński Pietras w Warszawie

GracjanPietras

Apple na zakupach

http://www.djp.pl
http://www.twitter.com/GracjanPietras
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POGIĘTY PROBLEM 
POLSKICH SERWISÓW

KRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ

Wszystko przez jeden filmik, w którym ktoś, chcąc wykorzystać siłę mediów, po 

prostu wygiął swojego iPhone’a. Tak – aluminium można wygiąć. Dalszy rozwój 

wypadków jest dla mnie przykry. Dziesiątki ludzi prześcigających się na YouTube 

Od premiery nowych iPhone’ów minie wkrótce pół roku. Znamy je oczywiście dużo dłużej, bo 

przecież pierwszą „aferą” z nimi związaną były przecieki. Potem, już po premierze, dopiero się 

zaczęło. Wyrywa włosy, za duży, za mały, za cienki, za lekki i nie 5s. No i najważniejsze – iPhone 

6 Plus i 6 – wyginają się, czyli problem pierwszego świata i afera bendgate.
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w swojej głupocie, niszczących telefony za kilka tysięcy. Przy całym tym oczywi-

stym bezsensie jest jedno „ale”. Otóż problem bendgate okazał się faktycznym 

problemem niektórych klientów Apple, którym iPhone 6 i 6 Plus zrobiły psikusa. 

Sęk w tym, że nikt w to teraz nie wierzy. Przynajmniej w Polsce.

Wyłudzacze prawdy
W ostatnim czasie nasi Czytelnicy przysłali na redakcyjną skrzynkę sygnały, że 

polscy dystrybutorzy i ich serwisy nijak mają zamiar serwisować wygięte „szóst-

ki” i 6 Plusy. Postanowiliśmy zająć się sprawą z trzech powodów. By w końcu wy-

jaśnić kwestie procedury serwisowej iPhone’ów z tym problemem, by odnieść 

się do sposobu traktowania polskich klientów Apple przez pracowników autory-

zowanych salonów (przypomnijmy, że nad Wisłą nie ma oficjalnego Apple Store) 

oraz skonfrontować sprawę z innymi krajami Unii Europejskiej.

Zacznijmy od pana Szymona, który napisał do nas 18 grudnia. Jego sprawa 

z skrócie wyglądała tak: kupił iPhone’a 6 we wtorek, w środę – po wyjęciu z kie-

szeni spodni − telefon był lekko wygięty. Klient zadzwonił na infolinię Apple Pol-

ska, skąd został skierowany przez konsultanta do najbliższego autoryzowanego 

salonu. Padło na Cortland w Katowicach. Udał się tam, licząc na wymianę iPho-

ne’a na nowy lub przynajmniej po informacje o tym, jak będą wyglądały kolejne 

etapy serwisowania jego telefonu. Co zastał? Opisuje to tak: „Gość wyrwał mi te-

lefon z ręki, pobiegł z nim na zaplecze. Bez żadnej informacji, po co to robi. Po chwi-

li wrócił z informacją, że telefon wygiąłem sam. Mówił tonem, który sugerował mój, 

rzekomo niecny, cel wyłudzenia nowego urządzenia od sklepu. Potem przyszedł dru-

gi, chyba także serwisant i zaczął szydzić, że telefony same się nie wyginają. Powołał 

się także na dokument, który przygotowało Apple – książkę serwisową dla tego mo-

delu, w którym to firma miała stwierdzić, że wygiętych iPhone’ów na serwis przyj-

mować nie można. Można natomiast wymienić telefon za kwotę 1300 zł na nowy, 

gdyż jest to uszkodzenie mechaniczne”. Pan Szymon na to się nie zdecydował. Od-

szedł, ze świadomością bycia podejrzanym.

Do przypadku pana Szymona podobna jest tragikomedia pana Tomasza, która 

także rozpoczęła się w katowickim Cortlandzie. Temu klientowi iPhone 6, kupio-

ny zaraz po premierze w USA oraz noszony w oryginalnym etui, także się wygiął. 

Klient, korzystając z gwarancji międzynarodowej Apple, zadzwonił na polską in-

folinię. Został również skierowany do tego samego salonu co poprzedni klient. 

Pogięty problem polskich serwisów
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Pan Tomasz przychodzi do serwisu Cortland. Wita go serwisant, który wyciąga 

– bez żadnego pytania, telefon z case’a, patrzy i mówi: Telefon jest uszkodzony 

mechanicznie. W ogóle lepiej, żeby Pan go do nas nie przynosił. Przypomnijmy – to 

autoryzowany salon Apple w Polsce. Klient zdenerwowany zadzwonił ponownie 

do Apple Polska, gdzie sprawą zajął się Krzysztof Szmit, który kulturalnie poin-

formował klienta o kolejnej odmowie, wynikającej z faktu, że telefon był „źle no-

szony w kieszeni”. Co ciekawe, na pytanie co dalej rzecznik Apple Polska odpo-

wiedział: Może Pan jechać do Drezna, bo tam inaczej podchodzą do tego problemu 

i może udać się wymienić telefon na nowy, bo jest to oficjalny salon – relacjonuje 

pan Tomasz. Dodał jeszcze, że sprawę można zgłosić do Rzecznika Praw Konsu-

menta, z racji niezgodności towaru z umową. Przypomnijmy teraz komunikat, 

który słyszą klienci dzwoniący na polski support: Gwarancja Apple jest tylko do-

datkiem do istniejącego w Polsce prawa konsumenckiego.

Pan Tomasz zrobił jeszcze jedną rzecz. Ponieważ serwis Cortlandu jest obok 

ich sklepu, poszedł do salonu sprzedaży, nie mówiąc, że ma wygiętą „szóstkę” 

w kieszeni, i zapytał sprzedawcy, czy rzeczywiście te telefony się gną. – Telefo-

ny się gną? To jest bujda. Tylko 9 telefonów się zgięło. Pan Tomasz wyjął następ-

nie z kieszeni pogiętego iPhone’a. Sprzedawca zrobił wielkie oczy i powiedział mi 

w twarz, że prawdopodobnie celowo go zgiąłem lub na nim siadłem.

Klient oddał ponownie telefon, tym razem do katowickiego iMadu i to ze wzglę-

du na kolejną usterkę, którą zauważył. Mianowicie obiektyw przedniej kame-

ry lekko się przesunął – zdjęcia wychodziły ciemniejsze (efekt półksiężyca). Tam 

obsługa była na najwyższym poziomie. Powiedzieli szczerze, że telefony się wygina-

ją i mieli takie przypadki. Niczego nie ukrywali. Telefon przyjęli, poinformowali mnie 

o procedurze serwisowej. 3 dni później klient otrzymał kolejny telefon od Apple 

Polska. Wadliwa kamera nie zostanie naprawiona, ponieważ wcześniej zgłoszo-

no, że telefon jest wygięty i to uniemożliwia naprawę. De facto jest to powodem 

przesunięcia się obiektywu. Jak? Tego nie wiemy. Pan Tomasz nie mógł także 

skorzystać z polskiego prawa konsumenckiego, ponieważ telefon kupiony był 

w USA. To akurat zrozumiałe. Pech.

Dodatkowo klient zadał pytanie Apple na stronie internetowej supportu. Otrzy-

mał odpowiedź (tłum. z j. angielskiego): Rozumiemy, że Cię to sfrustrowało. Bę-

dziemy robili wszystko, aby pomóc, ponieważ cenimy klienta. Jesteśmy jednak pew-
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ni, że problem z produktem nie jest wynikiem wad materiałowych. Nasze zespoły 

inżynieryjne przeprowadziły badania i testy, które nie wykazały tego typu awa-

rii. Musimy dowiedzieć się, jakie wydarzenie spowodowało wygenerowanie siły po-

trzebnej do wygięcia. Każdy telefon można bowiem wygiąć. Możemy też skierować 

sprawę do płatnego serwisu. Apple więc o problemie wie nie od dziś.

Zakrzywiona rzeczywistość
Zadzwoniliśmy do wszystkich polskich dystrybutorów i autoryzowanych ser-

wisów Apple. Zacznijmy od Cortlandu. Tutaj z początku została przedstawio-

na procedura – telefon należy przynieść, po dwóch dniach otrzymujemy in-

formację, czy podlega przyjęciu na serwis i czy naprawa jest odpłatna, czy nie. 

Przypomnijmy – dwóch klientów poszło do tego salonu reklamować wygię-

te iPhone’y. Cortland w rozmowie telefonicznej stwierdził: U nas trafił się raz 

taki telefon, to była »szóstka« i był on fizycznie wygięty. Ktoś próbował nam wmó-

wić, że on sam się wygiął. Próbował wmówić w sumie nie nam, tylko firmie Apple. 

Był on wygięty w punkcie środka ciężkości, gdzie on się wygiąć nie może. Taka była 

diagnoza naszych serwisantów. Temu panu została przedstawiona wycena napra-

wy odpłatnej telefonu. To jest 1300 zł za iPhone’a 6 oraz iPhone’a 6+ bez względu 

na pamięć. Zapytaliśmy, czy w takim razie była to próba wyłudzenia? Tak oce-

nili to nasi serwisanci oraz Apple w Holandii. Jako nieznający się klient dodatko-

wo upewniliśmy się: Czyli telefon był wysyłany?. I tu zaskoczenie. Firma Cortland 

oburzona naszym pytaniem, odpowiedziała: Nie, nie, nie, żyjemy w XXI wieku! 

Wystarczy połączyć się zdalnie (śmiech) i serwisy widzą, że takie wygięcie wygię-

ciem nie jest. W skrócie – kliencie, jak możesz o tym nie wiedzieć?

iMad w Warszawie zachował się natomiast dokładnie tak samo, jak w przypad-

ku pana Tomasza. Konsultant przedstawił profesjonalnie procedurę serwisową. 

Wyraził współczucie klientowi. iMad w salonach podejmuje w dziale serwisowym 

decyzje o sposobie rozpatrzenia reklamacji wygiętych telefonów, ale wyłącznie 

w porozumieniu z Apple. Serwisant nie może uprawiać samowolki, oceniać telefo-

nu bez spisania protokołu przyjęcia na serwis. Jest to oficjalne stanowisko firmy 

iMad.

Podobnie zachował się – lekko zdezorientowany informacją o tym, że iPhone 

w ogóle się wygiął − konsultant iSpot: Może Pan jak najbardziej reklamować ten 

towar, bo to zależy od indywidualnego rozpatrzenia. Z pewnością nigdy nie będzie 
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o uwzględnieniu tej reklamacji decydował pracownik, tylko serwis (jako sztab ludzi), 

często w porozumieniu z Apple. Jeśli uznają, że jest to np. wada konstrukcji, wów-

czas telefon może zostać wymieniony na nowy. Procedura decyzyjna trwa średnio 5 

dni. Było więc bez wielkich nadziei, ale konkretnie i na tyle, na ile serwisy mogą 

– pomocnie.

Na koniec zapytaliśmy ekspertów z pogwarancyjnego autoryzowanego serwi-

su MacLife w Warszawie, na ulicy Puławskiej. Oto wypowiedź pracownika ser-

wisu: Telefony można serwisować. Ktoś, kto pisze, że nie da się naprawić wygiętych 

iPhone’ów, pisze bzdury i kłamie. Telefon można rozkręcić, można wymienić w nim 

ekran i korpus w ciągu 15 minut. Natomiast jeśli chodzi o wszystkich dystrybutorów 

sprzętu Apple w Polsce – obowiązuje ich w ramach gwarancji wymiana urządzenia 

na nowe. Powyginane iPhone’y są traktowane zawsze jako uszkodzenia mechanicz-

ne i nie ma co oczekiwać, że będzie to wymiana darmowa. Co innego, jak przesta-

je działać ekran, przycisk, kamera. Wszystkie uszkodzenia mechaniczne są trakto-

wane tak a nie inaczej. Proponują wówczas zawsze wymianę na nowy sprzęt, przy 

odpowiedniej dopłacie. W przypadku iPhone’a 6 jest to 1300 zł, bez względu na po-

jemność. Warunkiem koniecznym do tego jest zawsze stan nienaruszony urządzenia 

– niegrzebane, nierozkręcane. Na gwarancji uwzględniane są tylko te sprawy, które 

nie dzieją się z winy użytkownika. Nawet jeśli powstałby oficjalny program wymiany 

wygiętych iPhone’ów, to trudno będzie udowodnić, że obudowa wygięła się sama, 

inna na skutek promieni słonecznych, a trzecia – bo ktoś sam ją wygiął. Cortland 

wydaje się twierdzić inaczej.

Przy okazji wszelkich dyskusji dotyczących serwisowania jakiegokolwiek sprzę-

tu firmy Apple w Polsce pozostaje kwestia braku oficjalnego sklepu Apple Store 

w naszym kraju. Często jest to mylone z całkowitym brakiem obecności tej firmy 

na terenie Polski, co jest nieprawdą. Biuro Apple Polska znajduje się w Warsza-

wie, pracują w nim Polacy, do których obowiązków należy pomaganie klientom. 

Wracając jednak do częstej linii obronnej dystrybutorów, jaką jest wspomnia-

ny brak fizycznego sklepu Apple Store Polska – zadzwoniliśmy do salonu Apple 

w Londynie, na Covent Garden. Pracownik działu serwisowego w rozmowie te-

lefonicznej wyraził zdziwienie – względem naszego zdziwienia, na jego propo-

zycję, którą było umówienie wizyty w Genius Barze na drugi dzień, celem wy-

miany sprzętu na nowy. Sformułowanie: Oczywiście, że Panu pomożemy, a telefon 

można wymienić, brzmiało już kolosalnie inaczej. Krótka, zwięzła informacja. 
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Bez wypytywania o cokolwiek. W holenderskim salonie było podobnie. Przede 

wszystkim wyrażono współczucie w związku z zaistniałą sytuacją. Zapropono-

wano wizytę i zasugerowano ponownie, że wymiana na nowy model jest praw-

dopodobnym zakończeniem problemu.

Wydaje się, że pan Krzysztof z Apple Polska mówił prawdę, sugerując, że za gra-

nicą inaczej traktuje się klientów. Przykre, ale wydaje się prawdziwe. Wielu spo-

śród moich znajomych miało podobne historie. A to kurz pod szybką kamery 

w iPhone 5s, a to niedziałający ekran. Telefony za granicą zostały wymienione 

od ręki. Czy były to uszkodzenia mechaniczne? I tak, i nie – to jasne, ale sposób 

podejścia do klienta był prawidłowy. Nikt nie oglądał tych aparatów ze wszyst-

kich stron. Nikt nie obrażał klienta. Mam wrażenie, że w Polsce mimo wszystko 

nadal wiele osób patrzy na klienta przez pryzmat poprzedniej epoki – musimy 

Cię prześwietlić, bo masz problem – to podejrzane.

Szanuj siebie i innych
Afera bendgate jest nadmuchaną przez media bańką. To trzeba sobie powie-

dzieć wprost. Nowe smartfony firmy z Cupertino także – być może tylko z jed-

nej serii produkcyjnej, ale jednak – da się wygiąć. Czy wyginają się same? Trud-

no to ocenić, bo za każdym razem kończymy w piaskownicy absurdu, w której 

duże dzieci kłócą się o krój, markę, rodzaj użytej tkaniny i nade wszystko 

– o rozmiar… swoich spodni. O to, czy iPhone się w nich mieści, ma się dobrze 

itd. Absurd.

W tym wszystkim jednak zarówno użytkownicy, jak i polscy dystrybutorzy po-

winni pamiętać o trzech zasadach: szanujmy sprzęt, który kupujemy i sprzeda-

jemy, szanujmy ludzi, z którymi rozmawiamy i bierzmy odpowiedzialność za 

swoje słowa oraz decyzje. Jest dla mnie sytuacją niedopuszczalną traktowa-

nie osób z góry, zakładanie złej woli, ironiczne wstawki w rozmowie, aż w końcu 

diagnozowanie sprzętu na szybko, niczym w marketowym komisie GSM. Oso-

biście używam sprzętu Apple od 8 lat. Bywało różnie. Kilka razy odwiedzałem 

serwis iSpotu, iMadu czy dzwoniłem na infolinię. Nie wymagałem od razu cu-

dów. Chciałem wyjaśnień i oczekiwałem pomocy, którą zawsze otrzymałem. Ni-

gdy jednak nie zdarzyło mi się, abym to ja był problemem. Tak poczuli się pano-

wie Tomasz i Szymon. Mieli do tego prawo. Kupili sprzęt klasy premium, przyszli 

z problemem i w tym momencie nie ma znaczenia, czy rozdmuchanym przez 
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media, urojonym itd. Znaczenie ma to, że jako klienci stoją i oczekują pomocy. 

To jest nie tylko ich prawo, ale jeden z priorytetów marki Apple – pomagać i uła-

twiać, a nie utrudniać.

Polityka serwisowa Apple w przypadku afery bendgate nie jest oczywista. To 

trzeba przyznać. Jako polscy klienci oczekujemy oficjalnego stanowiska w tej 

sprawie, które raz na zawsze ustawi relacje na linii klient – polski dystrybutor. 

Czy to możliwe? Uważam, że tak. Jeśli w innych krajach UE ta sama firma – ma-

jąc, zakładam, w pamięci te same testy inżynierów, którzy diagnozowali pro-

blem z wyginaniem się konstrukcji iPhone’a 6 i 6 Plus – potrafi wymienić zde-

sperowanemu klientowi telefon na nowy, prawdziwe wydają się słowa: Każdy 

przypadek rozpatrywany jest indywidualnie. Niech więc też tak będzie w Polsce. 

Mamy do tego unijne prawo, by traktowano nas tak samo jak mieszkańców kra-

jów, w których znajdują się oficjalne salony Apple Store. A jeśli nie mamy tego 

prawa, to pytam – dlaczego? Pamiętajmy ponadto, że zawsze na koniec proce-

dury serwisowej każdy musi otrzymać ankietę od Apple, w której można szcze-

rze napisać, jak to wyglądało, jak Cię potraktowano. Polscy dystrybutorzy zaś 

muszą zrozumieć, że internetowa afera XYZ nie może przekładać się na znie-

kształcanie rzeczywistości. Nawet wielbiąc tę umiejętność u śp. Steve’a Jobsa, 

klient oczekuje prawdy, nawet jeśli ona jest nieidealna. Kłamanie, udawanie, że 

problemu nie ma, jest po prostu żenujące. Piszę jako użytkownik iPhone’a 6, któ-

remu telefon się nie wygiął. Jestem bardzo ciekawy stanowiska firmy Apple na 

temat serwisowania wygiętych iPhone 6 i 6 Plus na terenie Polski.

Od premiery nowych iPhone’ów minie wkrótce pół roku. Nie chciałbym prze-

czytać wkrótce nagłówka „Polish-service-gate”.

Krzysztof Sebastian Kołacz – Software Tester w Miquido Polska, redak-

tor iMagazine.pl, grafik. Pasjonat Apple. Perfekcjonista.

Pogięty problem polskich serwisów

kolaczkrzysztof

https://twitter.com/kolaczkrzysztof


w w w.tp -l ink .com.pl 
w w w.pr z yspiesz wif i .pl

Nowoczesne routery zapewniają nam komfort i najszybszy Internet. Archer to seria nowoczesnych routerów, które obsługują połączenia 
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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.
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Seria routerów TP-LINK Archer
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DLACZEGO IPHONE 6 PLUS?
BO MY ZAMIAST TELEFONÓW POTRZEBUJEMY 
KOMPUTERY PRZENOŚNE!

MICHAŁ ŚLIWIŃSKI

W zeszłym miesiącu napisałem o mojej fascynacji iPhone’em 6 Plus. Miałem go nie lubić, 

miałem się z niego śmiać, miałem się na niego wkurzać! Bo jest za duży, bo jest nieporęczny…
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Szczególnie ktoś taki jak ja, czyli niskiego wzrostu (i z małymi rączkami) nie 

powinien go kupować. Nie powinien go nosić w kieszeni spodni (jeszcze 

mi się wygnie!) i przede wszystkim – nie powinien być nim tak zachwycony, 

prawda?

iPhone to nie telefon, to iPad nano, czyli podręczny 
komputer!
Z kolei dwa miesiące temu napisałem, że iPhone to nie telefon, ale iPad nano 

– czyli najmniejszy z linii iPadów. Owszem, ma aplikację do dzwonienia i od-

bierania rozmów, ale poza tym to jest przede wszystkim iPad. A czym jest 

iPad? Komputerem z dotykowym ekranem. Szczególnie dla mnie, skoro od 

ponad dwóch lat używam iPada jako mojego głównego komputera, w myśl 

filozofii „#iPadOnly”.

Przecież iPhone nigdy nie był telefonem...
Generalnie nazwa „iPhone” od samego początku była jedną wielką zmy-

łą. Słynny Clayton Christensen, gdy go zobaczył w 2007, uznał, że taki sprzęt 

nie może zrewolucjonizować telefonów, bo jest za drogi, a rewolucje idą 

„od dołu i do góry”. To, co rewolucjonizuje, powinno być tanie! Swoje zda-

nie zmienił dopiero kilka lat później, twierdząc, że przecież iPhone nie miał 

rewolucjonizować telefonów, ale przenośne komputery. I właśnie w tym jest 

cały sęk.

Od prawie dwóch miesięcy używam iPhone’a 6 Plus i jestem nim zachwyco-

ny. Sam nie mogłem tej fascynacji zrozumieć. Dlaczego on mi się tak podo-

ba? Dlaczego, gdy biorę do ręki iPhone’a 5s mojej żony, dziwię się, jak mo-

głem wcześniej takiej „małej zabawki” w ogóle używać? Dlaczego jego ekran 

wydaje mi się nienaturalnie mały?

Dokładnie tak – to nie ekran iPhone’a 6 Plus wydaje się za duży, ale ekran 

iPhone’a 5s wydaje się za mały. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia!

Wreszcie zrozumiałem ten fenomen. Mój iPhone nie jest dla mnie telefo-

nem. W głównej mierze jest komputerem przenośnym. I jako taki sprawdza 

się rewelacyjnie. Nagle piszę na nim teksty, sprawdzam arkusze kalkulacyj-

ne, jest moim centrum komunikacyjnym i Nozbe śmiga na nim świetnie (wła-

Dlaczego iPhone 6 Plus?
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śnie w styczniu wprowadzimy dodatkowy widok hybrydowy specjalnie dla 6 

Plus).

Ja nie potrzebuję telefonu, ale przenośny komputer 
podłączony do internetu!
Niektórzy uważają, że duże telefony to jakaś moda. Ja też długo uważałem, 

że przecież to musi być jakiś bezsens, aby trzymać takie „paletki” w kiesze-

niach i codziennie z nich korzystać. Ale realia są zupełnie inne. Cieszę się, że 

jako „gościu od produktywności” dałem się skusić i „poświęciłem się”, aby 

zbadać fenomen telefonów z dużym ekranem.

Przyszłość to przenośny komputer w kieszeni z du-
żym ekranem oraz drugi z małym ekranem na ręce
Teraz już wiem. Nie wrócimy już do małych telefonów. Przyszłość to mały, 

przenośny komputer w kieszeni lub torebce – coś, co obecnie rozumiemy 

jako smartfon, połączony z małym terminalem na ręce, czyli smartwatchem.

2015 to mobilna produktywność 2.0
Moim zdaniem w 2015 moje nawyki się jeszcze bardziej zmienią. Z Apple 

Watchem, sparowanym z moim iPhone’em 6 Plus, będę pracował mobilnie 

jeszcze inaczej. Stanę się cyborgiem, na stałe podłączonym do internetu. To 

będą duże zmiany. Kwestia wyważenia tego, co na ręce i tego, co w kieszeni. 

Jak dla mnie to całkiem fajna perspektywa. Już widzę, że zamiast denerwo-

wać się, naturalnie przyjmuję te zmiany i bardzo mi się podobają.

Zamiast 20/50/30 mam 20/30/50
Zanim dostałem iPhone’a 6 Plus, średnio dziennie pracowałem 20% czasu na 

Macu, 50% na iPadzie i 30% na iPhonie. Teraz mój iPad poszedł trochę w od-

stawkę i połowę czasu spędzam, używając iPhone’a 6 Plus.

„Yes, iPhone means business"
Kiedyś, gdy brałem iPhone’a do ręki, robiłem to po to, aby coś poczytać, 

sprawdzić media społecznościowe, zrobić coś na szybko. Teraz instynktow-

nie biorę iPhone’a do pracy – do pisania, do edycji mojego Productive! Ma-

gazine, do sprawdzania i aktualizacji danych w arkuszach kalkulacyjnych. 

Dlaczego iPhone 6 Plus?
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Ogólnie używam go już podobnie jak iPada. Tylko takiego, którego mam za-

wsze pod ręką.

I to jest to. Nie potrzebuję przenośnego telefonu, ale komputera. Dlatego we-

dług mnie iPhone 6 Plus to przyszłość mobilnej produktywności. A co Ty o tym 

sądzisz? Napisz do mnie na Twitterze na: @MSliwinski

(Ten artykuł napisałem w większości na iPadzie Air 2, ale dokończyłem go na 

iPhonie 6 Plus, gdzie także dokonałem edycji i wysyłki do redakcji).

MSliwinski

Dlaczego iPhone 6 Plus?

http://www.twitter.com/MSliwinski


…eleganckie i najwyższej jakości skórzane 
torby, teczki i koperty na urządzenia 
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szczegóły i funkcjonalność. Marka dla 
wymagających indywidualistów.
Zapraszamy do zakupów w sklepie internetowym www.376west.com

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

Niepowtarzalne

http://www.376west.com/katalog/5_376
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BOWERS & WILKINS T7
AUDIOFIL NA DZIAŁCE

Rok 2014 to bez wątpienia rok małych głośników bezprzewodowych. Niby takie 

urządzenia mamy na rynku od dłuższego czasu, ale do tej pory były to głównie proste 

i tanie konstrukcje. W tym roku takie urządzenia do swojej oferty dodały firmy słynące 

do tej pory z dużo większych sprzętów.

NORBERT CAŁA

Bowers & Wilkins T7



Bowers & Wilkins nieco ponad miesiąc temu zaprezentował przenośny głośnik T7. Dotych-

czasowe konstrukcje firmy podnoszą mu poprzeczkę niebezpiecznie wysoko. Czy pierwszy 

bezprzewodowy, pierwszy tak mały i pierwszy bluetoothowy głośnik tego producenta da 

radę? Już przy pierwszym kontakcie wiedziałem, że od strony szeroko rozumianego dizajnu 

jest dobrze.

T7 to średniej wielkości głośnik, kształtem i wagą przypomina małą cegłówkę. Jest też po-

dobnie prosty, wszystkie elementy sterujące ograniczono do minimum. Mamy zaledwie 

pięć przycisków sterowania, złącze zasilania, mini Jack dla ze-

wnętrznego źródła dźwięku oraz, opisane jako serwisowe, złą-

cze micro USB. Mimo że głośnik jest niewielki, to jednak dość 

ciężki – waży prawie kilogram. Przy czym nie ma żadnego 

problemu, aby utrzymać go pewnie w jednym ręku. To zasłu-

ga tego, że cała jego boczna krawędź powleczona jest gumą. 

Oprócz lepszego trzymania zapewnia ona brak wibracji, gdy 

głośnik stoi na stole. To zresztą nie jedyny zabieg eliminują-

cy wibracje. Jeśli spojrzycie na T7 z przodu, to zobaczycie, że 

właściwie tylko środkowa jego część kryje elektronikę i głośni-

ki. Między zewnętrzną, gumową częścią głośnika a środkiem 

z głośnikami mamy półprzeźroczysty materiał, przypomina-

jący wyglądem plaster miodu. Wygląda to jak milion dola-

rów i nadaje głośnikowi niesamowitej lekkości. Ale producent 

twierdzi, że ten plaster miodu ma też inne zadanie – właśnie 

eliminację wibracji pochodzących od głośników.

   /   SPRZĘT   /   6868Bowers & Wilkins T7

Wygląda to jak milion 
dolarów i nadaje 
głośnikowi niesamowitej 
lekkości. Ale producent 
twierdzi, że ten plaster 
miodu ma też inne 
zadanie – eliminację 
wibracji pochodzących od 
głośników.
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To oczywiście skłoniło mnie do maksymalnego rozkręcenia głośności w iPhonie. Kilka utwo-

rów z ostatniej płyty Afromental i już wiem, że to działa, szklanki na stole ani drgnęły. Nie-

stety, nie drgnęły też moje emocje. Głośnik gra czysto, ale czegoś mu brakuje. Pewnie bym 

się poddał i przyjął, że gra po prostu płasko, ale to przecież Bowers & Wilkins! Kilka razy 

zmieniałem repertuar – Mrozu, Sia, Ed Sheeran, Hozier. Za każdym razem bardzo czysto, ale 

bez wielkich emocji. W końcu trafiłem na lekko obcy dla mnie repertuar – jazz, muzyka kla-

syczna. Wtedy zrozumiałem. Każdy głośnik bezprze-

wodowy traktuję od razu inaczej niż stacjonarne 

stereo. Ma grać głośno, efektownie i zapewnić jak 

najlepsze nagłośnienie na działce, łódce lub wszę-

dzie tam, gdzie są młodzi ludzie. Recepta na to jest 

prosta i nazywa się „loudness”. Podbijamy tony wy-

sokie oraz niskie, gramy głośno i nie przejmujemy 

się tym, że środka i dynamiki nie ma. To powoduje, 

Pewnie bym się poddał 
i przyjął, że gra po prostu 
płasko, ale to przecież 
Bowers & Wilkins!

Bowers & Wilkins T7
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że może chwilowo głośnik gra naprawdę dobrze, ale po pewnym czasie może męczyć. Kon-

struktorzy Bowers & Wilkins poszli w inną stronę i to do końca. W dźwięku wychodzącym 

z T7 nie ma nic z efekciarstwa, nie ma grama sztucznych efektów pobijających dźwięk. Jest 

tylko to, co nagrał artysta. Dlatego popowi wokaliści nie brzmią na nim najlepiej, po prostu 

uwidacznia on czasem fatalną jakość nagrań wychodzących z wytwórni, które biorą udział 

w „loudness war”. W zamian za brak spektakularnych efektów otrzymujemy doskonałą dy-

namikę oraz zabójczą precyzję dźwięku, z tym że musimy sobie dobrze wybrać repertuar.

Jak spojrzymy do wnętrza głośnika, to zobaczymy, że producent nie 

poszedł tu na żadne kompromisy mogące popsuć dźwięk. Oczywi-

ście do przesyłania zastosowano technologię Bluetooth w standar-

dzie aptX, czyli taką, która przesyła praktycznie bezstratny dźwięk. 

Znajdziemy też technologię Micro Matrix, która wywodzi się z we-

wnętrznego wzmocnienia Matrix, wykorzystywanego w referencyj-

nych kolumnach głośnikowych z serii 800 Diamond. Bezpośrednio 

za emisję dźwięku odpowiadają dwa szerokotonowe przetworni-

ki 50 mm. Membrany przetworników są wykonane z włókna szkla-

nego, czyli takiego samego materiału, jaki firma stosuje w kulto-

wym już Zeppelinie. Za bas odpowiedzialne są promienniki, które 

B&W właśnie patentuje. Całość systemu napędzają dwa bezfiltrowe 

wzmacniacze, pracujące w klasie D. Przyznacie, że robi wrażenie!

Jest przeznaczony 
dla zakochanego 
w dźwiękach 
audiofila, który nie 
cierpi wakacyjnych 
wyjazdów, bo nie 
może na działkę zabrać 
swojego sprzętu.

Bowers & Wilkins T7
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Szczególnie, że wbudowana bateria potrafi zapewnić dźwięk na katalogowe 18 godzin, 

choć mi się udało uzyskać przynajmniej 24 godziny normalnego użytkowania. Normalnego, 

czyli nie na głośnej imprezie.

Ale to już chyba ustaliliśmy – ten głośnik nie nadaje się na imprezy. Jest przeznaczony dla 

zakochanego w dźwiękach audiofila, który nie cierpi wakacyjnych wyjazdów, bo nie może 

na działkę zabrać swojego sprzętu. Teraz może mieć przynajmniej bardzo zbliżony substy-

tut. Pewnie zauważycie, że to bardzo duża nisza, też tak przez chwilę myślałem. Ale nie do 

końca. Bowers & Wilkins zrobił po prostu głośnik przenośny dla swoich klientów. Nie dla na-

stolatków, nie dla nowej grupy odbiorców, a zwyczajnie – dla wiernych fanów marki. Ja oso-

biście bym wolał, gdyby grał nieco mniej perfekcyjnie, a bardziej uniwersalnie, ale pewnie 

za kilka lat zmienię zdanie.

Bowers & Wilkins T7          

• Cena: 1500 zł

• Źródła dźwięku: Bluetooth, mini Jack

• Bateria: litowo-jonowa, 
do 18 godzin pracy

• Głośniki: 2 × 50 mm szerokotonowe, 
2 × basowe promienniki

• Pasmo przenoszenia: ~6 dB 
@50 Hz do 21 kHz

• Moc systemu: 2 × 12 W

• Wymiary: 114×210×54 mm

• Waga: 940 g

norbertcala

Bowers & Wilkins T7

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.twitter.com/norbertcala


Prześladują mnie ostatnio słuchawki nauszne, otwarte. Najlepiej i najprościej nazwać je po 

prostu „on-ear”.

JAROSŁAW CAŁA

BANG & OLUFSEN – H2
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Trudno znaleźć polski, prosty synonim tego 

anglojęzycznego zwrotu, bo prostolinijne 

tłumaczenie „na ucho” raczej nie mówi nam 

za dużo. On-ear to słuchawki przenośne, 

ale nauszne, które są zdecydowanie mniej-

sze od słuchawek zamkniętych, domowych 

i sprawdzają się świetnie w podróży. Jak 

bardzo przydałby się polski, krótki zwrot, 

który idealnie odzwierciedliłby konstrukcję 

takich właśnie słuchawek. Tym bardziej, że 

producenci w ostatnich czasach zwariowa-

li na punkcie słuchawek on-ear. Trudno już 

znaleźć firmę, która nie miałaby takiej kon-

strukcji w swojej ofercie. W ostatnich nume-

rach iMagazine opisałem pewnie jakieś trzy 

i pół miliona słuchawek on-ear. Być może 

pomyliłem się o jakieś sześć sztuk, ale żarty 

na bok, mówię serio, jestem prześladowa-

ny przez słuchawki typu on-ear! Nawet zna-

lazłem już odpowiedź, dlaczego tak się wła-

śnie dzieje. Otóż napisałem kiedyś, że nie 

lubię słuchawek o takiej konstrukcji i naj-

widoczniej redaktorzy naczelni w postaci 

Dominika i Norberta przeczytali ten tekst. 

Wydaje mi się, że robią wszystko, żebym 

zmienił zdanie i teraz, gdy tylko do naszej 

redakcji trafiają jakieś słuchawki on-ear, to 

z miejsca przypisywane są mnie. Problem 

w tym, że ja już dawno przekonałem się do takiej konstrukcji i chłopaki nie robią mi wcale na 

złość. Tym bardziej, gdy dostaję do testu produkt firmy Bang & Olufsen!

Model H2 duńskiego producenta to krok o długości miliarda kilometrów w stronę młodszych 

klientów. Najstarsi Indianie mówią o tym, że podobno dotychczas klientów Bang & Olufsen do 

25. roku życia było 37. Oczywiście żartuję, jednak coś w tym jest, bo ewidentnie B&O kojarzony 

jest z klasą klienta starszego, o zasobnym portfelu. Takich osób na pewno nie spotkacie w auto-

busie miejskim, a model H2 wręcz idealnie do takiego miejsca pasuje. Stworzony jest do użytku 
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Gdy otworzyłem pudełko, 
moim oczom ukazał się napis: 
„Designed by Jakob Wagner”. To 
może oznaczać tylko prostotę 
i piękno. Nic innego z rąk 
tego duńskiego dizajnera nie 
wychodzi.
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na zewnątrz i przyglądajcie się dobrze, bo już nie-

długo H2 mogą zagościć w co drugiej linii komuni-

kacji miejskiej.

Sam sposób, w jaki H2 są reklamowe na stronie 

producenta, mówi sam za siebie. Nowoczesne 

wzornictwo i szeroka gama kolorów oferowanych 

przez producenta to wyraźny znak dla młodych 

i aktywnych odbiorców.

Gdy otworzyłem pudełko, moim oczom ukazał się 

napis: „Designed by Jakob Wagner”. To może ozna-

czać tylko prostotę i piękno. Nic innego z rąk tego 

duńskiego dizajnera nie wychodzi. H2 wygląda-

ją do przesady minimalistycznie – słuchawki w czy-

stej formie, bez absolutnie żadnych niepotrzeb-

nych rozwiązań. Stelaż w całości wykonany jest 

z wysokiej jakości kompozytów, które mogą przy-

pominać zwykły plastik. Jednak czuć w nim solid-

ność, a jego waga jest całkowicie znikoma. Solidna 

konstrukcja dopieszczona jest wstawkami z fajne-

go materiału, który dopełnił pałąk oraz zewnętrz-

ną cześć nauszników. Ten właśnie materiał możemy 

wybrać w różnych kolorach, co nadaje indywidual-

ności zakupionej parze słuchawek. Sam dobór ko-

lorów jest idealny, typowe skandynawskie podej-

ście do tematu. Nie wyobrażam sobie sytuacji, że 

ktoś nie będzie w stanie wybrać dla siebie idealne-

go zestawienia.

Największym zaskoczeniem ze strony modelu H2 

była dla mnie wygoda, którą − muszę przyznać − 

nie od razu doceniłem. Wszystko za sprawą sztyw-

nego pałąka, który w pierwszym kontakcie wydaje 

się równie miły co urzędnik, który musi nas obsłu-

giwać 10 minut po godzinach pracy. Jest bardzo 

Bang & Olufsen – H2
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sztywny i mocno uciska naszą głowę. Wszystko jed-

nak zmienia się po 20 minutach użytkowania, na-

gle okazuje się, że ten sam urzędnik jest najmilszą 

osobą, z jaką kiedykolwiek przyszło nam obcować. 

Konstrukcja modelu H2 potrzebuje czasu, żeby ide-

alnie dopasować się do naszej głowy. Dodając do 

tego bardzo delikatną skórą nauszników, okazuje 

się, że B&O H2 stały się moimi najwygodniejszymi 

słuchawkami typu on-ear, a taki zaszczyt nie spo-

tyka byle jakich słuchawek. Najlepsze jest to, że na-

wet przy długim słuchaniu nie ma mowy o poceniu 

się ucha, a dosyć często mam z tym problem. Cała 

sytuacja z wygodą modelu H2 przypomina mi tę 

z kawału, w którym kelner pyta klienta:

− I jak smakuje szanownemu panu nasz chłodnik?

– Szczerze mówiąc, to dupy nie urywa.

– Cierpliwości.

Do wygody możemy dodać jeszcze wypinany prze-

wód z regulacją głośności i mikrofonem, ale w tym 

miejscu mały minus, którego nie powinno być. Je-

śli mamy wypinany przewód, to naprawdę fajnie by 

było wybrać słuchawkę, do której go podłączamy. 

Szkoda, że B&O nie pokusił się o rozwiązanie z wyż-

szego modelu H6, gdzie możemy dublować słu-

Mam wrażenie, że Bang & Olufsen 
zrobił najbardziej elastyczną 
konstrukcję w swojej historii. Model 
H2 potrafi niezwykle dostosować się 
do użytkownika, a − co za tym idzie 
– do muzyki, jaką słuchamy.
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chawki, podłączając je do siebie. Ale jak nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o pie-

niądze i chyba tyle w temacie.

Przejdźmy do dźwięku, bo ten również łapie się w tym miliardzie kilometrów, przybliżających 

B&O do młodych potencjalnych klientów. Model H2 nie gra tak, jak grają słuchawki duńskiego 

producenta, przez które wcześniej miałem przyjemność słuchać. Postawiłbym się raczej pomię-

dzy staruszkiem a gimnazjalistą, bo w słuchawkach, oprócz bijącego ciepła, cenię sobie również 

dobry bas ze średnimi częstotliwościami. Mam wrażenie, że Bang & Olufsen zrobił najbardziej 

elastyczną konstrukcję w swojej historii. Model H2 potrafi niezwykle dostosować się do użyt-

kownika, a − co za tym idzie – do muzyki, jakiej słuchamy. Ma wiele cech wcześniejszych mode-

li, gdzie możemy cieszyć się wyrazistym wokalem dzięki wysuniętemu na pierwszy plan środko-

wi, ale nie zamyka się tylko w takim profilu. Kiedy podkręcimy potencjometr, nie brakuje mocy 

na dole i pierwszy raz słuchawki B&O potrafią tak mocno przyłożyć soczystym i mocnym ba-

sem, co mnie najbardziej zaskoczyło. Czuć, że całość została trochę podbita, ale z drugiej strony 

jest to takie fajne oszukaństwo, którego czasami brakowało w słuchawkach Banga. Moim ideal-

nym zestawem, przez ostatnie kilkanaście dni, jest iPhone z WiMP Hi-Fi podłączony do wzmac-

niacza słuchawkowego z kartą dźwiękową SoundBlaster E3, co pozwala pominąć elektronikę 

iPhone’a, a na końcu, jako zwieńczenie sukcesu, słuchawki H2 od B&O. Zakochałem się do tego 

stopnia, że gdzie bym się nie ruszał, zabieram taki zestaw, który po podłączeniu wszystkich ka-

bli robi ze mnie terrorystę. Wyjście z domu trwa 15 minut, ale niestety – jestem totalnie zauro-

czony i nie mogę z tym walczyć.

Bang & Olufsen – H2             

• Design: 5/6

• Jakość wykonania: 5/6

• Wydajność: 6/6

Dane techniczne:
• Dostępne na stronie producenta
Cena: 199 EUR

calamuzyka

Bang & Olufsen – H2

http://www.beoplay.com/products/beoplayh2?#Techspec
http://www.twitter.com/calamuzyka


OLLOCLIP 4-IN-1 
DLA IPHONE 6 I 6 PLUS
TAJNA BROŃ INSTAGRAMOWICZÓW

Obiektyw Olloclip to jedno z moich podstawowych akcesoriów dla iPhone’a. 

Dlatego bardzo niecierpliwie oczekiwałem na wersję dla iPhone’a 6. Do tego 

stopnia niecierpliwie, że zaadaptowałem Olloclipa z iPada tak, aby pasował na 

„szóstkę”. Prawie pasował i dało się robić zdjęcia. Na szczęście już nie muszę 

kombinować, bo pojawiła się wersja dla modelu 6 oraz 6 Plus.

NORBERT CAŁA
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Jeśli nie mieliście okazji poznać wcześniej Olloclipa, to już 

służę wyjaśnieniem. Jest to obiektyw dla iPhone’a, który 

instalujemy, nakładając go na obudowę telefonu. Pewnie 

puryści fotograficzni w tym miejscu przestaną czytać ten 

artykuł, choć prawdopodobnie zrobili to już wcześniej. Bo 

przecież jak można robić zdjęcia iPhone’em lub iPadem?! 

Ledwo mi to przeszło przez palce…

Jednak jeśli nie jesteście jednym z fanbojów srebrnej kli-

szy, a zdjęcia robicie, że tak powiem, dla przyjemności, 

tym, co macie pod ręką, to powinniście się Olloclipem za-

interesować. W końcu najlepszy aparat to ten, którym mo-

żecie zrobić zdjęcie właśnie w tej chwili.
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Pewnie puryści 
fotograficzni w tym 
miejscu przestaną czytać 
ten artykuł, choć 
prawdopodobnie zrobili to 
już wcześniej. Bo przecież 
jak można robić zdjęcia 
iPhone’em lub iPadem?!
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Olloclip 4-in-1 dla iPhone’a 6 oraz 6 Plus 

to jedno urządzenie, różniące się wkładką 

w środku. W komplecie otrzymujemy oczy-

wiście wkładki dla obydwu modeli. Korpus 

jest wykonany z twardego plastiku, do któ-

rego są dokręcone dwa aluminiowe obiek-

tywy. Producent pozwala nam wybierać 

zarówno w kolorach plastiku, jak i obiekty-

wach. Mój faworyt to czarny korpus i czer-

wone obiektywy, ale wersja z białym kor-

pusem i złotymi obiektywami jest równie 

kusząca. Konstrukcja tego urządzenia jest 

tak pomyślana, że możemy go nałożyć na 

tylną lub przednią kamerę. Co ciekawe, na-

łożony jednocześnie działa z obydwiema 

kamerami.

Jak to możliwe, że mamy cztery funkcje 

przy tylko dwóch obiektywach? Otóż z do-

kręconymi obiektywami mamy do dyspo-

zycji rybie oko oraz szeroki kąt, jeśli jednak 

je odkręcimy, to robi się z tego makro ×10 

oraz makro ×15.

Razem z tą wersją Olloclipa dostaniemy 

specjalny uchwyt na obiektyw w trzech 

różnych kolorach. Po zainstalowaniu obiektywu w uchwycie będziemy mogli go wygod-

nie przypiąć do plecaka lub smyczy. Oczywiście w opakowaniu nie zabrakło charaktery-

stycznego już dla tej marki woreczka oraz osłon obiektywów.

Olloclip 4-in-1 nałożony na iPhone’a 6 nie blokuje przede wszystkim przycisku Power, jak 

to miało miejsce w wersjach dla poprzednich modeli – 5 i 5s. To jednak bardziej zasługa 

konstrukcji telefonu niż samego obiektywu. Ta niestety nie jest perfekcyjna. Obiektyw 

założony na telefon jest dość luźny, trochę się buja na boki i miałem wrażenie, że mogę 

go bez problemu poruszyć tak, że soczewka aparatu w telefonie nie zgra się z dodatko-

wym obiektywem. W praktyce się to nie zdarzyło, ale jak to mówią – niesmak pozostał.

Olloclip 4-in-1 dla iPhone 6 i 6 Plus

Z dokręconymi obiektywami 
mamy do dyspozycji rybie oko 
oraz szeroki kąt, jeśli jednak je 
odkręcimy, to robi się z tego 
makro ×10 oraz makro ×15.
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Jak już wspominałem i jak dobitnie wskazuje 

nazwa, obiektyw ma cztery funkcje:

Rybie oko – to zdecydowanie najbardziej wi-

dowiskowy tryb i muszę przyznać, że najczę-

ściej przeze mnie używany. Z tym obiektywem 

dostajemy możliwość robienia zdjęć, w któ-

rych zobaczymy 180-stopniowy widok. Robi to 

tak zwany „efekt wow”. Niestety, w tym trybie 

na matrycę w telefonie wpada najmniej światła, 

więc telefon podnosi ISO, a wtedy na zdjęciach 

pojawia się szum. W niektórych momentach 

to nie przeszkadza, ale w innych może popsuć 

zdjęcie. Oczywiście w takim ustawieniu mamy 

bardzo duże zniekształcenie obrazu, ale o to 

przecież chodzi w rybim oku.

Szeroki kąt – w tym ustawieniu obiektyw daje 

nam możliwość uzyskania dwa razy szersze-

go pola widzenia. Ma przy tym nie powodować 

zniekształceń. Niestety, te się pojawiają. Do-

dając do tego zmniejszoną ilość światła, która 

wpada na matrycę aparatu, powoduje to, że ten 

tryb średnio się sprawdza. Choć w ciasnych po-

mieszczeniach może nas uratować.

Makro ×10 oraz makro ×15 – jeden i drugi tryb 

daje powiększenie widzianego obrazu. Różne 

są tylko stopnie powiększenia oraz odległość 

ostrzenia. Jednak i w jednym, i w drugim przy-

padku uzyskujemy świetne efekty. W przypad-

ku trybów makro światło przechodzi przez tylko 

jedną dodatkową soczewkę, co powoduje, że ja-

kość zdjęć jest naprawdę dobra. Dzięki trybowi 

makro zobaczycie włosy na nodze schwytanej 

muchy oraz piksele na Waszym ekranie Retina.

Olloclip 4-in-1 dla iPhone 6 i 6 Plus

BEZ OBIEKTYWU

RYBIE OKO

SZEROKI KĄT
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wyimek

Olloclip 4-in-1 to świetny sprzęt, pod warun-

kiem, że nie oczekujecie od niego profesjonal-

nych osiągów. To obiektyw dający fajne efek-

ty casualowym pstrykaczom, dlatego też jego 

test czytacie w iMagazine, a nie na Fotopolis. Ja 

bez Olloclipa czuję się jak bez ręki, czego efekty 

możecie zobaczyć na moim Instagramie.

Sprzęt do testów dostarczył www.icorner.pl.

norbertcalaMAKRO X15

MAKRO  X10

Olloclip 4-in-1 dla iPhone 6 i 6 Plus

http://www.icorner.pl
http://www.twitter.com/norbertcala
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IPAD AIR 2 – RECENZJA

Najnowszy iPad – Air 2 – to pierwsze urządzenie w ofercie Apple, z którym nawiązujemy 

więź, zapewne przez dotknięcie czytnika linii papilarnych drugiej generacji, zwanego 

inaczej Touch ID. Więź ta polega na tym, że nowy Apple A8X, którego wyposażono po 

raz pierwszy w trzy rdzenie, potrafi czytać nam w myślach. Zapewne właśnie do tego 

służy trzeci rdzeń, bo jak inaczej wytłumaczyć to, że iPad jest tak szybki, że wykonuje 

polecenia, zanim o nich pomyślimy?

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

iPad Air 2 – recenzja



Miałem wszystkie iPady, jakie się ukazały, poza jego czwartą generacją, która wniosła do ofer-

ty Apple A6 i port Lightning. Gdy jednak na rynek trafił iPad mini pierwszej generacji, to zako-

chałem się w nim bezpowrotnie, pomimo braku Retiny. Wygrał rozmiar… a może waga? iPad 

mini z ekranem Retina na dobre podbił moje serce i byłem przekonany, że nie przesiądę się już 

na ekran 9,7". Air pierwszej generacji tylko utwierdził mnie w tym przekonaniu, pomimo że miał 

lepszy ekran od mini 2 – był po prostu za ciężki i zbyt niewygodny, aby używać jedną ręką, co 

tak bardzo weszło mi w krew przez ostatnich kilka lat. Nie wiem, co by się stało, gdyby Apple 

uaktualnił mini 3 o nowy ekran scalony z szybą i dał mu pełne sRGB – ważne, że tego nie zrobił. 

Ale zmiana na większe i tak mi chodziła po głowie, więc po prostu ułatwili mi decyzję.

Wygląda na to, że w moim przypadku barierą były dwie liczby – 444 i 6,1. Odpowiednio gra-

mów i milimetrów. Ta pierwsza liczba to oczywiście waga nowego Aira 2 – niższa o zaledwie 34 

gramy od poprzednika – a druga to jego grubość, o blisko półtora milimetra mniejsza. Razem 

dały mi coś, czego iPad Air nie oferował – mobilność i wolność. Mobilność w przemieszczaniu 

się po biurze, mieszkaniu i mieście; wolność w trzymaniu go jedną ręką przez dłuższy czas. Za-

pewne myślicie, że właśnie wskoczyłem do pustego basenu na główkę, ale moja lepsza poło-

wa, jak tylko wzięła Aira 2 do ręki, postanowiła wymienić swojego Aira pierwszej generacji z do-

kładnie tych samych powodów.

Dzisiaj mija dokładnie 55 dni spędzonych z iPadem Air 2. Pokonał on ze mną w tym czasie po-

nad 18 tysięcy kilometrów po świecie i na każdym etapie wszystkich podróży spisał się świetnie. 
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Niestety, miał niemiłą przygodę na warszawskim lotnisku – nie mogło być inaczej, a szczegóły 

zdradzam w 226. odcinku Nadgryzionych. Pan odpowiedzialny za obmacywanie pasażerów po-

stanowił, że dla mojego własnego bezpieczeństwa powinienem go wyjąć z koperty i położyć 

w plastikowej tacce, aby przepuścić go przez skaner. Poinformowałem go, że mój iPad nie za-

graża mojemu bezpieczeństwu – oczywiście nie zareagował. Niestety wypolerowane logo na 

pleckach ma teraz dwie piękne rysy – nie obchodził się z nim delikatnie. Naturalnie na wszyst-

kich pozostałych sześciu lotniskach, w różnych krajach świata, podczas trwania tej podróży nikt 

się iPadem nie interesował – to zapewne przypadek. Albo może tam po prostu wiedzą, co to 

jest… A co do Chopina to zawsze mnie coś tam spotka – słowo daję. Pracują tam chyba najbar-

dziej frustrujący służbiści, którzy zawsze mają do mnie jakieś durne uwagi. Nie zapomnę, jak 

chcieli, abym rozmontował wszystkie obiektywy, bo nie wierzyli, że w środku jest tylko szkło 

służące do skupiania światła. Pamiętam, jak kazali mi wyrzucić mininożyczki Victorinoksa do 

pielęgnacji paznokci, bo „mógłby Pan kogoś nimi zabić” – na pokładzie samolotu dostałem me-

talowe sztućce. Już długopis robi za lepsze narzędzie zbrodni! Przykładów mam więcej, ale mia-

łem przecież o iPadzie…

55 dni z iPadem na trzech kontynentach pozwoliło mi wyrobić sobie o nim zdanie, którego nie 

mogłem wypowiedzieć przy okazji iPhone’a 6 – urzekł mnie całkowicie i bez wahania mogę po-

wiedzieć, że to obecnie najlepszy tablet na rynku.

Apple A8X i RAM
iPad Air 2 to pierwsze iUrządzenie od Apple, które wyposażono w 2 GB RAM-u. Osobiście je-

stem na tyle hermetyczny w swoich aplikacjach, że nie miałem w tej kwestii większych proble-

mów wcześniej, ale użytkownicy bardziej pamięciożernych programów zapewne zauważą róż-

nicę – powinni docenić brak konieczności tak częstego przeładowywania stron w Safari czy 

aplikacji.

Z ciekawości przeglądałem wyniki syntetycznych benchmarków, których raczej staram się uni-

kać. Nowy SoC od Apple w wybranych testach niszczy swojego starszego brata – skok wydaj-

nościowy jest ogromny i widać to w szczególności w bardziej wymagających grach. Sama ob-

sługa iOS-a wydaje się identyczna jak w przypadku Aira pierwszej generacji, ale podejrzewam, 

że gdybym dzisiaj wziął go do rąk, to zauważyłbym różnicę.

Przyznam, że trochę zaskoczył mnie fakt, że Apple zdecydowało się zastosować inny SoC 

względem tego montowanego w iPhone’ach – zarówno do iPhone’a 5s, jak i iPada Air włożono 

iPad Air 2 – recenzja
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Apple A7, a jedyną różnicą była prędkość taktowania zegara. W 2014 roku wrócono do konfigu-

racji z lat wcześniejszych, kiedy istniał A5 i A5X oraz A6 i A6X.

A8X taktowane są częstotliwością 1,5 GHz (1,4 GHz w A8). Zastosowano też GPU PowerVR 

GXA6850 zamiast GX6450 w A8. RAM, jak już wspominałem, podwojono do 2 GB i przy oka-

zji zwiększono szerokość magistrali pamięci z 64 do 128 bitów. Podobnie zresztą postąpiono 

z cache’em L2 (2 MB vs 1 MB w A8). Apple twierdzi, że wzrost wydajności względem A7 wyno-

si aż 40%. W praktyce będzie to zależało od danej aplikacji oraz jej możliwości wykorzystania 

wszystkich trzech rdzeni. To jednak nie tylko dodatkowy rdzeń wpływa na wydajność – popra-

wiono również konstrukcję samego Cyclone. W praktyce wyraźny wzrost wydajności zauważy-

łem w czasie uruchamiania jednej, bardzo ociężałej aplikacji, z której korzystam – subiektyw-

nie ładuje się od dwóch do trzech razy szybciej. Ponadto, nie udało mi się zauważyć absolutnie 

żadnych przestojów lub szarpania animacji systemowych podczas pracy. Nadmiar mocy zarów-

no CPU, jak i GPU jest ewidentny, ale powinno to znacząco wydłużyć żywotność Aira 2.

W porównaniu do iPada mini
Przez dwa lata korzystałem z iPada mini – brałem go ze sobą wszędzie, a robiłem to za pomo-

cą koperty Mujjo Envelope Sleeve, która należycie go chroniła. Mobilność miniaka sprawia-

ła, że korzystałem z niego nawet w komunikacji miejskiej lub czekając na swoją kolej u leka-

rza – sprawdzał się idealnie w każdej roli poza pisaniem. Powodem takiego stanu rzeczy był po 

prostu mały ekran, na którym albo mieściło się za mało tekstu dla moich potrzeb, albo był on 

za mały. Na ekranie mini takiego wrażenia też nie robi przeglądanie zdjęć, stron internetowych 

i magazynów – w tym wypadku dla mnie większe oznacza lepsze.
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Tak jak moje poprzednie iPady rzadko kiedy nosiłem ze sobą, a jeśli już to robiłem, to w torbie 

z innym rzeczami, tak iPada Air 2 zacząłem zabierać pod pachą, również w kopercie Mujjo. Przy-

znaję, że nie korzystałem jeszcze z niego w środkach komunikacji miejskiej, ale w pozostałych 

warunkach spisywał się wzorowo.

Jedna rzecz, która mnie zaskoczyła w porównaniu z mini, to fakt, że dźwięk przenoszony jest 

na tylną ściankę i przy głośniejszych brzmieniach zaczyna delikatnie wibrować pod palcami. 

Już po paru godzinach przyzwyczaiłem się do tego i przypomniałem sobie o tym fakcie dopie-

ro wczoraj, po zadaniu pytania przez Twitterowicza. Odpowiadam więc stanowczo, że mi to zu-

pełnie nie przeszkadza, a radość z lepszych głośników rekompensuje całość i daje wiele więcej.

Przełącznik do wyciszania i blokowania obrotu ekranu
Na boku wszystkich poprzednich generacji iPadów, włączając w to iPada mini 3, znajduje się 

przełącznik, którego działanie może zostać spersonalizowane – może służyć do wyciszania 

urządzenia lub do blokowania obracania się ekranu. Korzystałem z niego kilkanaście razy każ-

dego dnia w tym drugim celu. iPad Air 2 niestety, prawdopodobnie ze względu na jego nikłą 
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grubość, stracił go. Na jego miejscu teraz znajduje się dodatkowy mikrofon, a funkcje sprzęto-

we zostały przeniesione do iOS-a. W Centrum powiadomień jest teraz odpowiedni przycisk, za 

pomocą którego możemy zablokować automatyczne obracanie ekranu. Nie skorzystałem z nie-

go jeszcze ani razu.

Bateria
Nowy akumulator montowany w Air 2 jest mniejszy niż w poprzednich generacjach iPadów 

– powodem zapewne jest redukcja grubości urządzenia. W tej chwili nie zauważyłem jeszcze 

negatywnych tego skutków – codziennie używam iPada po kilka godzin i jeszcze nie udało mi 

się zejść poniżej 40% (przy maksymalnym podświetleniu ekranu – to on jest najbardziej prą-

dożerny). W praktyce ładuję go raz na dwa dni przy dziennym użyciu na poziomie 5-6 godzin 

z włączonym ekranem. Jednak dla przykładu wykonałem test przez ostatnie dwa dni, używając 

(normalnie) iA Writera Pro, Reedera, Tweetbota, YouTube’a, Maila, Safari, gry Threes! oraz paru 

innych programów – po dwóch dniach miałem 21% baterii, 19 godzin użycia i blisko dwie doby 

czasu czuwania. Jest dobrze.

Touch ID
Wykorzystano moduł z iPhone’a 6 i 6 Plus, dzięki czemu nie zdarzyła mi się jeszcze ani razu sy-

tuacja, w której musiałbym ręcznie wklepywać ustawiony kod PIN. Ma wyższą rozdzielczość 

względem modelu z iPhone’a 5s i widać to na pierwszy rzut oka – może raz dziennie zdarza 

mi się sytuacja, że muszę dwukrotnie przyłożyć palec z powodu błędnego odczytu. Człowiek 

szybko przyzwyczaja się do dobrego.

Waga i grubość
Wspominałem wcześniej, że redukcja wagi wynosi niecałe czterdzieści gramów, a grubości 

1,4 milimetra. To niewiele i na pewno są ludzie na świecie, którzy tego nie zauważą – w końcu 

są tacy, którzy nie widzą różnicy pomiędzy Retiną a zwykłym ekranem – ale dla mnie różnica 

jest ogromna. To pierwszy duży iPad, na którym zacząłem czytać książkę i którą na nim skończę 

(jak tylko uporam się z tekstami do tego numeru iMagazine).

Ekran
Miałem okazję używać Aira 2 w 35-stopniowym upale w pełnym słońcu oraz w polskich zimo-

wych szarościach – w każdych warunkach był czytelny i wyraźny. Przepaść względem iPada 3 

i mini pierwszej generacji jest ogromna. Na papierze ekran ma niższą maksymalną jasność niż 

poprzednik – wynika to z faktu, że zastosowano powłokę redukującą odbicia światła. W prak-

tyce jednak przy okazji zastosowano inny kształt pikseli w matrycy oraz scalono ekran z szybą, 
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co dodatkowo redukuje odbicia. To wszystko składa się na jeszcze lepszy obraz w warunkach 

słonecznych lub z dużą ilością światła. Przy okazji poprawiono kontrast panelu, poziomy czerni 

i wyświetlanie szarości względem Aira 1. Niezauważalnie dla ludzkiego oka pogorszyła się do-

kładność reprezentowania natężonych barw. W praktyce to jeden z najlepszych ekranów w tym 

segmencie na rynku, a przy okazji często lepszy od monitorów komputerowych.

Ekrany iPada mini i Air 2 mają taką samą rozdzielczość, więc siłą rzeczy na mniejszym bracie są 

gęściej upakowane. Mini 2 i 3 mają 326 ppi, a duży iPad „jedynie” 264 ppi. Trzymamy go jednak 

dalej od twarzy, co niweluje różnicę. Osoby ze wzrokiem lepszym niż mój być może zauważą 

pojedyncze piksele, ale dla mnie nie jest to problemem – treść nadal wygląda jak namalowana 

na drogiej kartce papieru.

Mnie osobiście przekonało scalenie ekranu z szybą – treść nie jest jeszcze tak blisko palców jak 

w przypadku iPhone’ów 6 i 6 Plus, ale różnica względem iPada Air jest zauważalna.

Aparat
iPad Air 2 po raz pierwszy otrzymał matrycę 8 Mpix. Pomimo że od strony iOS-a ma zbliżoną 

funkcjonalność do 5s, 6 i 6 Plus, to jednak sama matryca różni się znacznie. Po pierwsze, piksele 

mają rozmiar 1,1 µm zamiast 1,5 µm, które znajdziemy w iPhonie. Ma też gorszy autofocus i bra-

kuje OIS – zaletą tego jest fakt, że aparat nie wystaje poza obudowę. W kwestii nagrywania kli-

pów wideo – dodano wsparcie dla slow motion w 120 klatkach na sekundę.

iPad Air 2 – recenzja
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Wygląda na to, że już czas zaakceptować fakt, że ludzie robią i będą robili zdjęcia swoimi iPada-

mi. Bo mają duży wygodny „wizjer” i przy okazji to urządzenie, które mają pod ręką. O ile sam 

chyba nigdy nie przestanę się temu dziwić, to nie zmienia to faktu, że innym to nie przeszkadza. 

To właśnie oni zapewne docenią możliwość robienia lepszych zdjęć.

Nowy kolor
iPady wypuszczone w 2014 roku zyskały również nowy kolor – złoty, analogiczny z tym 

w iPhone’ach. Taki też wybrałem, decydując się na zakup, a spowodowane było to wyborem 

mojej drugiej połowy – chciała biały, a ja nie chciałem ich mylić, kiedy leżą obok siebie na 

stole. W praktyce jestem bardzo zadowolony, pomimo tego, że martwiłem się, iż mi nie przy-

padnie do gustu – na większej powierzchni iPada moim zdaniem wygląda lepiej niż na tele-

fonie. Poza tym rzadko go widzę – przeważnie patrzę przecież na ekran.

Nawet Android Police go poleca
Recenzje iPada Air 2 innych potwierdzają mój entuzjazm, jednak z pewnym zaskoczeniem 

przeczytałem artykuł Davida Ruddocka na łamach Android Police, który kupił sobie ta-

kowego na własność i przy okazji porównał go z Nexusem 9, całość podsumowując słowa-

mi (wolne tłumaczenie):

Pomimo że nie każdemu przypadnie do gustu, to nadal uważam, że iPad jest tabletem do poko-

nania [dla konkurencji – przyp. red.], jeśli chodzi o większość ludzi, w tym i mnie.

Dla kogo?
Wiele osób zastanawia się, czy wymieniać starszego 

iPada na Aira 2 – poniżej znajdziecie moje argumenty 

w odniesieniu do wszystkich pozostałych modeli.

iPad (2010) – Tak. Zostawcie go sobie jako wiszącą 

ramkę wyświetlającą zdjęcia. Nawet dziecku szkoda 

oddawać.

iPad 2 (2011) – Tak! Jak wyżej. Brak Retiny i Apple A5 to 

główne powody.

iPad Air 2 – recenzja

Zapewne myślicie, że właśnie 
wskoczyłem do pustego basenu 
na główkę, ale moja lepsza połowa, 
jak tylko wzięła Aira 2 do ręki, 
postanowiła wymienić swojego Aira 
pierwszej generacji z dokładnie tych 
samych powodów.

http://www.androidpolice.com/2014/11/11/nexus-9-vs-ipad-air-2-a-mostly-subjective-comparison/


iPad 3 (2012) – Niestety, ale ten model również polecam wymienić na Aira 2, ze względu na to, 

że A5X ma podobną wydajność do A5 w iPadzie 2 – trochę za małą dla iOS 8. Jeśli jednak nie 

przeszkadza Wam niska wydajność, to jest to nadal świetny tablet.

iPad 4 (2012) – Jeśli przeszkadza Wam waga tego kloca, to śmiało – kupcie nowego Aira 2. Jeśli 

leży on obok kanapy, a zastanawiacie się, czy staniecie się bardziej mobilni, to również polecam 

zrobić sobie prezent. W innych przypadkach nie wymieniałbym go.

iPad Air (2013) – W zasadzie nie ma większego sensu wymieniać Aira na najnowszy model. Głów-

na różnica to lepszy ekran i niższa waga – grubość może mieć dla wielu osób mniejsze znaczenie.

iPad mini (2012) – Tak! Brak Retiny i Apple A5.

iPad mini 2 (2013) – Jeśli jednak chcecie większy ekran, to warto od razu wskoczyć na Aira 2 

– nowy Apple A8X i 2 GB RAM powinny wystarczyć na kolejnych kilka lat. Na mini 3 nie wymie-

niłbym go za żadne skarby (nie dotyczy fetyszystów koloru złotego).

iPad mini 3 (2014) – Nie uważam, aby był sens kupować ten model w tej chwili – od mini 2 róż-

ni się tylko Touch ID i złotym kolorem. Wyjątkiem jest sytuacja, w której potrzebujecie więcej 

niż 32 GB miejsca na aplikacje i zdjęcia – mini 3 jest dostępny dodatkowo w pojemnościach 64 GB 

i 128 GB. Jeśli jednak go już kupiliście i nie pasuje Wam mały ekran, to może warto poczekać do 

przyszłego roku, aby zobaczyć, co nowego Apple zaprezentuje w tej kategorii w 2015 roku.

Obecny ma za mało RAM-u – Jeśli brak pamięci operacyjnej jest dla Was dotkliwym proble-

mem, to być może warto pomyśleć właśnie o nowym Air 2 – powinien ten problem wyelimino-

wać. To samo zresztą dotyczy wydajności.
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Podsumowanie
iPad Air 2 to obecnie najlepszy tablet na rynku, potencjalnie nawet dla osób, które szukają cze-

goś mniejszego. Sam duży ekran robi wrażenie, ale to, jak blisko on jest teraz przedniej szyby, 

szalenie mi się podoba. Akumulator, mniejszy o jakieś 17% od poprzednika, nie wpływa nega-

tywnie na moją pracę – zapewne duży wpływ ma bardziej oszczędny Apple A8X. Największe 

wrażenie jednak robi lekkość i niewielka grubość konstrukcji – świetnie leży w ręce i w końcu 

potrafię go komfortowo używać przez dłuższy czas oraz − co najważniejsze – czytać, trzymając 

go jedną ręką.

Wspominałem już, jak świetny ma ekran?

morid1n

iPad Air 2 – recenzja

http://www.twitter.com/morid1n
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EIZO EV3237 
RETINA W 32"

Na rynku zaczęło się pojawiać coraz więcej monitorów 4K z wyższej półki. Akurat 

wtedy, kiedy wsparcie dla nich w OS X zaczęło być znośne i działać tak, jak powinno. No 

prawie…

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Eizo EV3237 – Retina w 32"
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Nie ukrywam, że z ogromnym entuzjazmem podszedłem do tematu tego Eizo. Pomimo że to 

seria Flexscan, czyli przeznaczona do „biurowych” zastosowań, to nie mogłem się doczekać, 

żeby go rozpakować. Niech tego świadectwem będzie fakt, że jeśli z jakiegoś powodu zdejmuję 

monitor z biurka, to korzystam z okazji i je szczegółowo myję. Tym razem nie było na to czasu.

4K, ale czy Retina?
Eizo EV3237 ma panel IPS o przekątnej 31,5" – wartość tę zaokrąglono do pełnych 32" dla 

wygody. Na tej powierzchni mieści się 3840×2160 pikseli, czyli czterokrotnie więcej niż na 

ekranie Full HD o rozdzielczości 1920×1080 px. Tylko jak to wykorzystać, aby wszystko na 

ekranie nie było maleńkie i ledwo widoczne? Właśnie po to jest HiDPI.

Na ekranach, które nie są klasyfikowane jako Retina lub HiDPI, każdy fizyczny piksel odpo-

wiada jednemu wirtualnemu punktowi generowanemu przez system operacyjny. Tradycyj-

nie więc, jeśli OS X generuje 1920×1080 wirtualnych punktów, to są one wyświetlane przez 

1920×1080 – czyli w stosunku 1:1 – fizycznych pikseli. Retina w przypadku komputerów działa 

dokładnie tak samo jak na iPhone’ach czy iPadach. OS X nadal wyświetla tyle samo punktów, 

na przykład 1920×1080, ale ekran wykorzystuje aż cztery fizyczne piksele do wyświetlenia ich 

na ekranie monitora.

Uwaga: Nie można tego porównać do wyświetlania na przykład rozdzielczości 
1680×1050 px na monitorze 1920×1080 px – technologii używanej od lat. W przypad-
ku Retiny używane są inne grafiki, o czterokrotnie wyższej rozdzielczości, dzięki czemu 
wszystko jest nadal ostre jak żyletka. Jeśli nie wyjaśniłem tego dostatecznie, to proszę 
o kontakt – napiszę na ten temat osobny artykuł w przyszłości.

W dzisiejszych czasach przyzwyczaiłem się do obszaru roboczego posiadającego 2560×1440 

punktów. Taki zazwyczaj wyświetla się na ekranach 27", jak chociażby iMac 27" czy Eizo CX-271, 

którego recenzję znajdziecie w poprzednim numerze iMagazine 12/2014. Aby osiągnąć pełną 

„Retinę”, czyli wykorzystanie czterech fizycznych pikseli do wyświetlenia jednego punktu ob-

szaru roboczego, potrzebny jest niestety panel 5K o rozdzielczości 5120×2880 – nowy iMac Reti-

na 5K taki ma. Niestety, ta technologia prędko nie trafi do monitorów zewnętrznych, bo nie ma 

kabla, który jest w stanie przenieść taką ilość informacji (Apple stosuje sztuczkę i może sobie 

na to pozwolić, ze względu na zamkniętą konstrukcję iMaca) oraz brakuje też wspierających ją 

kart graficznych. W takiej sytuacji pozostaje zdecydowanie się na 2560×1440 pt wyświetlanych 

Eizo EV3237 – Retina w 32"
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na 3840×2160 px – jak łatwo policzyć, mnożnik wynosi 1,5 – czyli półtora fizycznego piksela od-

powiada za wyświetlenie jednego punktu obszaru roboczego. Apple ma jednak na to patent. 

OS X, przy obszarze 2560×1440 punktów (pt), renderuje 60 klatek na sekundę, każda w rozdziel-

czości 5120×2880. Te klatki są następnie zmniejszane i wyświetlane na 3840×2160 pikselach. Taki 

zabieg powoduje, że wszystko nadal wygląda zaskakująco dobrze i ostro, chociaż osoby z lep-

szym wzrokiem mogą dostrzec pewną miękkość obrazu. Alternatywą jest przełączenie się na 

żyletę, jaką jest 1920×1080 pt, ale ta opcja nie dostarcza mi wystarczającej przestrzeni na okna 

dla moich potrzeb.

W (baaaaaardzo!) dużym skrócie, to tak jakbyśmy zrobili dwa zdjęcia – jedno aparatem 2 Mpix, 

a drugie 8 Mpix – i oba wydrukowali na kartce A4. Na tym pierwszym będzie widać piksele, a na 

drugim już nie (lub nie tak bardzo).

OS X, SST, MST i 60 Hz
Dostępne na rynku monitory 4K dzielą się na dwie kategorie – SST lub MST. Przykładem 

pierwszej jest bohater tej recenzji – niewiele jest obecnie tego typu konstrukcji na ryn-

Eizo EV3237 – Retina w 32"
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ku. Drugi to przykładowo Dell 28" z panelem 4K. SST oznacza Single Stream Transport 

– w takiej sytuacji Mac widzi monitor jako jeden ekran. MST to Multi Stream Transport 

i Mac widzi go jako dwa monitory, każdy o rozdzielczości 1920×2160. System i karta gra-

ficzna dostarczają mu wtedy dwa obrazki, które monitor następnie skleja w jedną całość. 

Oczywiście warto zdecydować się na SST, a nie korzystać z półśrodków.

Obecnie monitory mają kilka typów złączy – najczęściej DVI, HDMI i DisplayPort. Te dwa pierw-

sze pozwalają, w przypadków Maców, na zapewnienie jedynie odświeżania 30 Hz. Oznacza to, 

że OS X wyświetla 30 klatek na sekundę – to może i dobre w przypadku kina (domowego), ale 

nie da się na czymś takim komfortowo pracować. Nawet gdy przesuwamy kursor po ekranie, 

skacze on tak, jakby komputer nie nadążał za nami, pomimo że tak wcale nie jest. Warto zatem 

skorzystać z kabla DisplayPort do Mini DisplayPort, aby móc osiągnąć 60 Hz. Warunkiem jest 

korzystanie z kabla „high bitrate” (oznaczenie HBR2) lub wspierającego standard DisplayPort 1.2. 

Tylko taki kabel potrafi przenieść odpowiednią ilość informacji. Niestety nie jest łatwo taki ka-

bel kupić, o czym przekonałem się na własnej skórze. Na szczęście Eizo w swojej ofercie ma od-

powiedni – w komplecie z monitorem dostarczany jest DisplayPort do DisplayPort, którego nie 

podłączymy do Maca, a przejściówek wspierających DP 1.2 też nie ma.

Jak już uda spełnić się powyższe wymagania i uzyskamy obraz o rozdzielczości 4K przy 60 Hz, 

to niestety napotkamy kolejną przeszkodę, a jest nią sam OS X. W tej chwili oficjalnie wspierane 

są tylko następujące modele monitorów 4K z SST przy 30 Hz: Sharp PN-K321, ASUS PQ321Q, Dell 

UP2414Q, Dell UP3214Q i Panasonic TC-L65WT600. Dla 50 Hz dodatkowo dodano LG 31MU97. 60 Hz 

oficjalnie nie jest wspierane. Ale działa. Dopóki nie uśpimy komputera… Po wybudzeniu, na 

prawym boku pojawia się poszarpany obraz, który można wyeliminować przez:

Eizo EV3237 – Retina w 32"
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• przełączenie rozdzielczości na inną i przywrócenie tej, którą chcemy;

• wyłączenie i włączenie monitora, aby od nowa zestawił połączenie;

• obrócenie ekranu w Preferencjach systemowych, na przykład o 180° i ponowne przywró-

cenie do prawidłowego ustawienia;

• skorzystanie z aplikacji SwitchResX i ustawienie na sztywno customowej rozdzielczości 

przy 50 Hz.

Niestety, nie jest to idealne rozwiązanie i nie pozostaje nic innego jak czekać, aż Apple w koń-

cu obudzi się i stwierdzi, że rynek poszedł do przodu. Wątek na forach dyskusyjnych firmy z Cu-

pertino osiągnął już dwadzieścia jeden stron i ponad trzysta odpowiedzi – może ktoś go wkrót-

ce zauważy…

EV3237
Jeśli czytaliście moją recenzję Eizo CX-271, to zapewne zauważyliście, że nie przepadam za desi-

gnem propagowanym przez tę firmę. Ich produkty dotychczas były dużymi, plastikowymi klo-

cami. Oczywiście powodów należy szukać w elektronice sterującej, która zajmuje więcej miej-

sca niż komputer, który mieści się za ekranem iMaca. Na szczęście, w przypadku EV3237 po raz 

pierwszy spotkałem się z lekkością, a przynajmniej w po-

równaniu do ich wcześniejszych modeli. Monitor jest 

znacznie cieńszy i lżejszy, a jednocześnie nadal bardzo za-

awansowany technologicznie. Co więcej, podoba mi się!

Matryca IPS, w odróżnieniu od innych Flexscanów, ma 

większy gamut niż sRGB, ale nie pokrywa pełnego Ado-

beRGB. W tym pierwszym przypadku pokrycie wyno-

si 129%, a w drugim 89% – jest to więc pierwszy szeroko-

gamutowy Flexscan. Zaskakujące jest jednak co innego 

– równomierność podświetlenia w tej klasie prawdopo-

dobnie nie ma sobie równych, oczywiście poza profe-

sjonalnymi monitorami do fotografii i podobnych zasto-

sowań. Zresztą jedyni konkurenci, oferujący ten poziom 

obrazu, to obecnie dwukrotnie droższy NEC PA322UHD 

i Eizo CG318-4K.

Na początku, przy pierwszym poznaniu, martwiłem się, 

że 32" będzie stanowczo za dużą powierzchnią do ogar-

Eizo EV3237 – Retina w 32"
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nięcia wzrokiem. W praktyce jednak przyzwyczaiłem się do niej po godzinie, a następnego dnia 

z politowaniem patrzyłem już na mojego malusieńkiego 27" Della. Pierwsze kroki rozpocząłem 

zresztą od obszaru roboczego, odpowiadającego 2560×1440 pikselom – do dziś to moja ulubio-

na rozdzielczość. OS X ponadto oferuje możliwość ustawienia następujących:

 1280×720 @3×

 1920×1080 @2×

 2560×1440 @1,5×

 3008×1692 @1,28×

 3840×2160 @1×

Ta ostatnia, natywna dla panelu, jest praktycznie nieużywalna. Wszystko jest na niej maleńkie 

i nieczytelne. Druga od dołu wydaje się idealnym kompromisem do retuszu zdjęć w Lightroomie 

– suwaki i ustawienia są na tyle duże, że można z nich normalnie korzystać, a moje 12-Mpix zdję-

cia mieszczą się w 1:1 na ekranie, bez ich pomniejszania (to kolejna cecha HiDPI – zdjęcia i wideo, 

w odróżnieniu od elementów UI, tekstu i innych rzeczy, wyświetlane są 1:1, pomimo że reszta in-

terfejsu ma inny współczynnik). Na co dzień, jak już wspominałem, preferuję 2560×1440 pt. Z ko-

lei 1920×1080 daje tak niesamowicie ostry obraz, że nie można go nie brać pod uwagę, jeśli ktoś 

jest gotowy na kompromis w postaci mniejszej przestrzeni ekranowej. Pierwszy z listy tryb jest 

natomiast dla mnie kompletnie niezrozumiały – może dodano go, aby zachować symetrię w iko-

nach odpowiedzialnych za poszczególne rozdzielczości w Preferencjach systemowych… lub dla 

osób zmuszonych nosić okulary, które są adaptacją elementów szkła, na których tradycyjnie spo-

czywa napój wysokoprocentowy.

Dodatkowe funkcje
Ten model Eizo ma kilka ciekawych funkcji sprzętowych i programowych. Pierwszą jest nie-

wątpliwie fakt, że ma hub USB 3.0 z trzema portami. Miłym dodatkiem jest to, że jeden z nich 

może nawet naładować iPada. Można go dodatkowo w menu ustawić jako „charge only” 

– zapewnia wtedy jeszcze większe natężenie prądu, dzięki czemu szybciej się naładuje, kosz-

tem braku łączności z komputerem.

EV3237 wspiera też PnP i PiP – Picture by Picture oraz Picture in Picture. Ten pierwszy tryb 

umożliwia podłączenie do czterech komputerów i wyświetlania ich biurek jednocześnie. Eizo 

oferuje pięć różnych układów ekranu, wybieranych z menu – na przykład można na dwóch 

Macach ustawić rozdzielczość 1920×2160 pikseli, aby je zmieścić obok siebie. Albo 3840×1080 

px… PiP z kolei nakłada źródło z innego wejścia na obraz główny – teoretycznie więc może-

my sobie oglądać telewizję w oknie podczas pracy.

Eizo EV3237 – Retina w 32"
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Ten Flexscan dodatkowo ma czujnik ruchu, któ-

ry wykrywa, czy ktoś siedzi przed monitorem, czy 

nie. Jeśli nie, to usypia go, aby oszczędzić nam wy-

sokich rachunków za prąd. Niestety, przy moim 

sposobie pracy, gdzie siedzę praktycznie nieru-

chomo i jedynie poruszam palcami na klawiaturze 

podczas pisania, nie był w stanie mnie zlokalizo-

wać. Funkcję wyłączyłem, chociaż zapewne wielu 

osobom przypadnie do gustu.

EV3237 ma też wbudowany czujnik światła, który 

działa znacząco lepiej niż ten w CX-271, na którego 

narzekałem (na czujnik, nie na sam monitor). Ma do-

datkowo możliwość skonfigurowania minimalnego 

i maksymalnego poziomu jasności, dzięki czemu każ-

dy może dostosować go do swojego pomieszczenia 

i oświetlenia.

Na koniec
Na Retinę w rozmiarze XXL czekałem, odkąd po-

jawił się pierwszy MacBook Pro z takim ekranem. 

Z niecierpliwością, dodam. Problem w tej technologii jest taki, że jak się ją raz zobaczy 

w akcji, to nie da się jej „odzobaczyć”. W tej chwili nie jestem w stanie wyobrazić sobie po-

wrotu do ekranu 27" o rozdzielczości 2560×1440 px. Jednocześnie wiem, że za dwa lub trzy 

lata pojawią się pierwsze panele 5K, prawdopodobnie w jeszcze bardziej astronomicznych 

kwotach. To pierwszy ciekawy okres w historii LCD, od czasów odejścia CRT do lamusa.

EV3237, pomimo jego surowej nazwy, urzekł mnie swoim obrazem. Na tyle, że jestem 

w 99% przekonany, że kupię go do użytku prywatnego. Powstrzymuje mnie jeszcze 1% 

rozsądku, który pozostał w zakamarkach umysłu, ale wątpię, aby miał jakiekolwiek szanse 

w tej nierównej walce.

A EV3237? To prawdopodobnie obecnie najlepszy monitor 4K na rynku w tej kwocie.

morid1n
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OTTERBOX DLA 
IPHONE’A 6

Jak co roku, Otterbox wprowadził do oferty nową gamę etui do smartfonów Apple. 

Przetestowałem dwa najpopularniejsze modele – Symmetry oraz Defender.

PAWEŁ HAĆ

Otterbox dla iPhone’a 6
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Symmetry
Obudowy z serii Symmetry przeznaczone są do codziennego użyt-

ku. Chronią telefon przed upadkami, ale nie są przy tym szczegól-

nie grube i ciężkie. Symmetry na iPhone’a 6 złożone jest z dwóch 

warstw – gumy, która otacza cały telefon, wliczając w to jego kra-

wędzie, oraz plastiku, zabezpieczającego dodatkowo tył. W zesta-

wie nie dostajemy co prawda żadnej osłony na ekran, jednak nie 

jest szczególnie potrzebna – krawędzie są na tyle grube, że pomię-

dzy wyświetlaczem a podłogą, na którą spadnie, pozostaje kilka mi-

limetrów odstępu. Obudowa jest bardzo łatwa do założenia, wy-

starczy wcisnąć do niej telefon, nie używając nawet zbyt dużej siły. 

Boczne przyciski telefonu są osłonięte, natomiast przełącznik wyci-

szenia oraz wszystkie elementy na dole nie zostały już zabezpieczo-

ne. Wycięcia na gniazdo Lightning oraz mini Jack ograniczają użycie 

przewodów z większymi końcówkami, warto mieć to na uwadze, je-

żeli korzystacie na przykład z niestandardowych słuchawek.

Symmetry jest bardzo lekkie i dobrze leży w dłoni. Tył jest trochę śliski z uwagi na zastosowanie 

nieszczególnie chropowatego plastiku. Ułatwia on jednak wyjmowanie etui z kieszeni. Żałuję, 

podobnie zresztą jak w przypadku poprzedniej wersji tej obudowy, że guma znajdująca się na 

krawędziach nie nachodzi też na boki, by pewniej się ją trzymało. Z drugiej zaś strony, guma na 
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bokach stwarza pewne problemy. Korzystanie z przycisków jest trudne, obudowa nie jest ide-

alnie dopasowana, stąd też, aby wcisnąć którykolwiek z nich, trzeba użyć sporo siły. Staje się to 

szczególnie uciążliwe podczas robienia zdjęć i korzystania z przycisków regulacji głośności do 

wyzwolenia migawki.

Defender
Defender jest dużo wytrzymalszą wersją Symmetry. Wizualnie 

niewiele się różni, etui zrobiono nawet z tych samych materia-

łów. Tu jednak telefon zamykany jest w plastikowej obudowie, 

na którą nakłada się następnie gumową powłokę. Dodatkowo 

ekran zabezpieczony jest przed zarysowaniami za pomocą pla-

stikowej osłony. Przycisk Home pokrywa natomiast cienka folia, 

pozwalająca na używanie Touch ID. Podobnie jak w Symmetry, 

tak i tu, przyciski na bokach zostały przykryte gumą, jednak tu 

działają one bardzo lekko i wyczuwalnie. Przełącznik głośności, 

port Lightning i mini Jack mają zaślepki, które zapobiegają… 

właściwie nie wiem, w czym mają pomagać, skoro zarówno 

głośnik i mikrofon, jak i aparat z przodu i z tyłu nie mają żadnej 

osłony. Może i ograniczają dostawanie się kurzu do wspomnia-

nych portów, ale jednocześnie utrudniają używanie telefonu. 

Etui nie jest więc ani pyło-, ani wodoszczelne.

Dotyk jest odczytywany 
tak samo dobrze na środku 
jak i przy krawędziach 
ekranu, a czytelność 
wyświetlacza pozostaje 
dobra.

Otterbox dla iPhone’a 6
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Zazwyczaj zintegrowane z obudową osłony ekranu wypadają kiepsko. Ta w Defenderze jest na-

tomiast świetna. Dotyk jest odczytywany tak samo dobrze na środku jak i przy krawędziach 

ekranu, a czytelność wyświetlacza pozostaje dobra. Co prawda czułość ekranu jest ograniczo-

na, ale to zrozumiałe w przypadku osłony, która nie jest przyklejona bezpośrednio do wyświe-

tlacza. Touch ID działa równie dobrze. Odczytywanie odcisku palca odbywa się błyskawicznie, 

nie spodziewałem się tak wysokiej skuteczności. Do obudowy dodawany jest uchwyt, pozwa-

lający na szybkie przypięcie jej do paska. Trzyma się w nim mocno i pewnie, na pewno sama 

z niego nie wypadnie. Sam uchwyt zrobiony został z grubego, wytrzymałego plastiku, nato-

miast klamrę mocującą można zablokować w jednym z kilku ustawień, stąd też z powodzeniem 

można przypiąć ją do paska spodni, ale też do szelek plecaka.

Podsumowanie
Nowe wersje Symmetry oraz Defendera trochę mnie zawiodły. Wciąż są to wysokiej jakości 

obudowy, na dodatek wykonane z jeszcze większą precyzją niż poprzednie modele. Dopraco-

wana osłona ekranu oraz przycisk Home w Defenderze bardzo pozytywnie mnie zaskoczyły, 

natomiast Symmetry jest jeszcze lepiej wykonane i bardzo wygodne. Pomimo tego w obu uwi-

daczniają się pewne niedoróbki albo niekonsekwencje. Defender zabezpiecza jedynie przed 

uszkodzeniami mechanicznymi, pomimo elementów wskazujących na wyższy stopień ochrony, 

w Symmetry mamy za to niewygodny dostęp do przycisku Hold. To tylko detale, ale to właśnie 

one decydują o tym, czy produkt jest godny uwagi.

pawelhac

Symmetry              

• Design: 5/6

• Jakość wykonania: 4,5/6

• Oprogramowanie: n/d

• Wydajność: 4,5/6

Cena: 179 zł

Defender             

• Design: 4/6

• Jakość wykonania: 4,5/6

• Oprogramowanie: n/d

• Wydajność: 4,5/6

Cena: 129 zł

Otterbox dla iPhone’a 6

http://www.twitter.com/pawelhac
http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html


COGITO CLASSIC

Pomimo tego, że różnego rodzaju smartwatche są obecne na rynku już od dłuższego czasu, 

to wciąż wiele osób woli tradycyjne zegarki. Wcale się im nie dziwię – „mądre” zegarki często 

okazują się tępawe, a do tego nie mają w sobie ani krzty elegancji. Zdarzają się jednak chlubne 

wyjątki, które z przyjemnością nosi się na nadgarstku.

PAWEŁ HAĆ
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W ostatnie wakacje miałem okazję przetestować Cogi-

to Pop, czyli prosty, sportowy zegarek, który potrafił po-

kazywać podstawowe powiadomienia. Teraz do testu 

dostałem bardziej elegancką oraz rozbudowaną wer-

sję, czyli model Classic. Nazwa jest jak najbardziej traf-

na, gdyż na pierwszy rzut oka ani trochę nie przypomi-

na smartwatcha. Zegarek posiada bardzo prostą tarczę, 

pozbawioną datownika oraz cyfr. Otacza ją metalowy 

pierścień, z tego samego materiału wykonano pokrętło 

oraz cztery przyciski funkcyjne. Koperta jest natomiast 

plastikowa, wliczając w to mocowanie paska. Tworzy-

wo jest jednak bardzo solidne i wątpię, by przypadkowe 

uderzenie zegarkiem w cokolwiek mogło spowodować 

pęknięcie obudowy. Koperta jest wodoodporna i wy-

trzymuje ciśnienie do 10 at. Zegarek występuje z trzema 

różnymi wersjami paska: skórzanym, gumowym oraz 

z metalową bransoletą. Sam miałem okazję używać 

tego pierwszego i jestem bardzo pozytywnie zaskoczo-

ny jego jakością. Dość sztywna skóra potrzebuje około 

tygodnia noszenia, by dobrze ułożyć się na nadgarstku. 

Pasek ma delikatne przeszycia na krawędziach, a zapi-

nany jest na sprzączkę. Całą konstrukcję oceniam bar-

dzo wysoko, zwłaszcza że zegarek nie jest szczególnie 

drogi. Urządzenie nie posiada portu ładowania, zasilane 

jest z dwóch baterii pastylkowych (oddzielna do mecha-

nizmu zegarka, oddzielna do funkcji smart).

Cogito Classic może być cały czas używany jako zwykły zegarek, bez korzystania z funkcji 

smart, które uruchamia się dopiero po przytrzymaniu jednego z bocznych przycisków, który 

pozwala też na podświetlenie tarczy. Urządzenie posiada wbudowany moduł Bluetooth w stan-

dardzie 4.0 i taki sam musi być zamontowany w smartfonie, z którym ma współpracować. Za-

sięg jest zadowalający, w niewielkim mieszkaniu nie byłem w stanie oddalić się na tyle, by połą-

czenie zostało zerwane. Do sparowania wymagana jest darmowa aplikacja z App Store. Miałem 

pewne problemy z powiązaniem zegarka, ponieważ aplikacja go nie wykrywała, jednak pro-

blem rozwiązała ostatnia aktualizacja programu. Aplikacja pozwala skonfigurować, jakie po-

wiadomienia mają być wyświetlane na tarczy, a także ustawić budzik i godzinę wyświetlaną na 

Cogito Classic

Zasięg jest zadowalający, 
w niewielkim mieszkaniu nie 
byłem w stanie oddalić się 
na tyle, by połączenie zostało 
zerwane.
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wbudowanym w zegarek monochroma-

tycznym ekranie. Cogito Classic może 

więc pokazywać dwa czasy jednocze-

śnie – oddzielnie analogowo, a oddziel-

nie w postaci cyfrowej. Ponadto przez 

aplikację zaktualizujemy oprogramo-

wanie zegarka, a także podejrzymy sta-

tystyki powiadomień (mało przydatne) 

i włączymy aparat, którego wyzwala-

czem sterujemy za pomocą przy-

cisku na smartwatchu (bardzo 

przydatne). Niedługo ma pojawić 

się też aktualizacja, która wprowa-

dzi w zegarkach Cogito (zarówno 

Classic, jak i Pop) funkcję kroko-

mierza, ponieważ posiadają one 

wbudowany akcelerometr. W mo-

mencie pisania testu była ona nie-

stety niedostępna, więc nie mo-

głem jej sprawdzić. Poza tym 

program potrafi również urucho-

mić alarm w zegarku, gdy nie mo-

żemy go znaleźć, oraz przypisać 

do przycisku funkcyjnego stero-

wanie odtwarzaniem muzyki (nie-

stety tylko w zakresie wznawiania 

i zatrzymywania).

Sytuacje, w których nie mogę 

używać telefonu, a byłby mi po-

trzebny, zdarzają mi się nadzwy-

Cogito Classic



   /   SPRZĘT   /   106

czaj często, ale póki nie miałem Cogito Classic, nie byłem tego świadom. Co najlepsze, są to 

chwile, kiedy nawet spojrzenie na telefon jest naprawdę pomocne. Stoję na światłach, spie-

szę się na spotkanie. Dostaję SMS-a, który wyświetla się na zegarku. Wiem, że mam pół godzi-

ny więcej, bo osoba, z którą jestem umówiony, się spóźni. Siedzę na spotkaniu, a w kieszeni za-

czyna wibrować telefon. Spokojnie wyciszam go, bo na zegarku odczytałem, że to rozmówca, 

do którego mogę oddzwonić później. Pomimo niewielkiego ekranu bez trudu odczytuję wia-

domość, a nawet przewijam jej treść. Jeśli nie mieści się na czterech ekranach Cogito, to nieste-

ty zostaje obcięta, jednak zazwyczaj miejsca jest wystarczająco dużo. Urządzenie ma też kilka 

innych ograniczeń – pokazuje treść jedynie z systemowego kalendarza oraz wiadomości, o po-

wiadomieniach z innych programów informuje za pomocą ikon. Są one czytelne, jeżeli przyj-

rzymy się tarczy, ale jednocześnie nie rzucają się w oczy, gdy jedynie chcemy odczytać godzi-

nę. Alarm dźwiękowy i wibracyjny jest równie subtelny, przy czym ten drugi mógłby być nieco 

mocniejszy (chociaż obawiam się, że mogłoby mieć to zły wpływ na mechanizm zegarka). Przy-

trzymanie przycisku funkcyjnego pozwala na wyciszenie dźwięków i pozostanie jedynie przy 

wibracjach.

Bez zegarka czuję się nieswojo, ale równie źle odbieram taki czasomierz, który zbyt mocno rzu-

ca się w oczy. Wzornictwo Cogito Classic sprawia, że pomimo tego, że jest całkiem wszech-

stronnym smartwatchem, z powodzeniem sprawdza się też jako codzienny zegarek, pasują-

cy nie tylko do sportowego stroju, ale też do bardziej oficjalnych ubrań, wliczając w to koszulę 

z marynarką. Na dodatek ma sporo przydatnych funkcji, z których zdarzało mi się korzystać za-

dziwiająco często. Tym samym Cogito Classic dołączył do zegarków, które noszę na co dzień, 

a jednocześnie jest pierwszym smartwatchem, któremu się to udało.

Cogito Classic

Cogito Classic             

• Design: 4,5/6

• Jakość wykonania: 4,5/6

• Oprogramowanie: 4/6

• Wydajność: 4,5/6

Cena: od 599 zł

pawelhac

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.twitter.com/pawelhac
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Każde zabezpieczenie ekranu, które dowolnie utrudnia korzystanie z niego, jest według 

mnie bez sensu. Z tego właśnie powodu rozwiązanie JCPAL przypadło mi do gustu 

– chroni, a jednocześnie nie przeszkadza.

PAWEŁ HAĆ

JCPAL Glass Film

JCPAL GLASS FILM
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JCPAL specjalizuje się w produkcji zabezpieczeń na 

urządzenia przenośne. W ofercie ma już kilka mode-

li szkieł zabezpieczających ekrany smartfonów i ta-

bletów. Nowa wersja Glass Film przeznaczona jest 

do iPhone’a 6 oraz 6 Plus i podobnie jak w przypad-

ku innych folii i szkieł nie zasłania całego przednie-

go panelu, a jedynie powierzchnię ekranu. W świet-

nym, minimalistycznym pudełku (przypominającym 

opakowanie kaset VHS, tyle że odpowiednio mniej-

szym) oprócz szkła znajdziemy szmatkę do ekra-

nu oraz naklejki, które pozwolą usunąć z niego kurz. 

W zestawie zabrakło mi jedynie nawilżanej ściereczki 

do przetarcia ekranu tuż przed nałożeniem na niego 

szkła – nic nie usuwa lepiej odcisków palców. Nakle-

jenie szkła jest trochę trudne, przykrywająca je folia 

nie ma bowiem żadnych uchwytów, które ułatwiłyby 

precyzyjne dopasowanie go do urządzenia. Ponad-

to powtórne naklejenie nie wchodzi raczej w grę, ze 

względu na to, jak mocno trzyma się ono powierzch-

ni smartfona.

Gdy przyklejałem szkło, oparłem jego krawędź 

wzdłuż dolnego brzegu telefonu, a następnie powo-

li opuściłem je na ekran. W ten sposób przykleiłem je 

idealnie (nigdy się mi to wcześniej nie zdarzyło). Po-

między osłoną a wyświetlaczem pozostał jeden, nie-

wielki pęcherzyk powietrza, udało się go jednak ła-

two wypchnąć. JCPAL stosuje na powierzchni, którą 

przyklejamy, cienką warstwę substancji, która umoż-

liwia pozbywanie się w ten sposób wszelkich pę-

cherzyków – rozwiązanie to nazwano J-voda. Podczas używania trudno też przypadkiem za-

haczyć o szkło i odkleić jego brzeg, ma bowiem jedynie 0,15 mm grubości, a ponadto jego 

krawędzie są delikatnie zaokrąglone. Dzięki temu bez trudu można nałożyć na telefon choć-

by Olloclip. Nie oznacza to jednak, że krawędzie nie są wyczuwalne pod palcem, gdy wyko-

nujemy gest od brzegu ekranu. Uczucie dyskomfortu nie jest na szczęście duże, a po kilku 

dniach zupełnie przestałem zwracać uwagę na tę niedogodność. Wizualnie jest trochę gorzej, 

JCPAL Glass Film

JCPAL stosuje na powierzchni, 
którą przyklejamy, cienką warstwę 
substancji, która umożliwia 
pozbywanie się w ten sposób 
wszelkich pęcherzyków.
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szkło jest cały czas widoczne, nie zlewa się z bryłą telefonu z uwagi na zaokrąglone krawę-

dzie iPhone’a. W poprzednich smartfonach Apple uczynienie go niewidocznym było o wiele 

prostsze, z uwagi na całkowicie płaski przód urządzenia.

Glass Film oferuje komfort używania telefonu bardzo zbliżony do tego, jakiego doświadcza-

my podczas pracy ze smartfonem bez żadnych zabezpieczeń ekranu. Czytelność wyświe-

tlacza pozostaje niezmieniona, tyczy się to również widoczności w mocnym świetle sło-

necznym. Gładkość szkła również jest bardzo zbliżona, niestety to samo można powiedzieć 

o zbieraniu odcisków palców (można je jednak łatwo usunąć). Powierzchnia szkła pokryta zo-

stała powłoką oleofobową, która odpowiada właśnie za łatwość czyszczenia oraz płynność, 

z jaką możemy przesuwać po nim palec. Problemem może być jedynie niewielkie wycięcie 

na przednią kamerę, które bardzo niewygodnie się czyści. Szkło nie jest podatne na zaryso-

wania, podczas kilkutygodniowego testu nie powstały na nim nawet mikroryski. Ponadto za-

łożenie go zwiększa wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne (według producenta aż pię-

ciokrotnie względem szkła wyświetlacza).

JCPAL po raz kolejny zrobiło świetne za-

bezpieczenie dla iPhone’a. Nie pogrubia 

go zauważalnie, nie wpływa też w znacz-

nym stopniu na komfort używania. Nie 

oznacza to jednak, że jestem w pełni do 

niego przekonany – nie sposób nie za-

uważyć, że szkło jest naklejone na telefon, 

a to jednak spora wada.

JCPAL Glass Film

JCPAL Glass Film            

• Design: 5/6

• Jakość wykonania: 6/6

• Oprogramowanie: n/d

• Wydajność: 5,5/6

• cena: 119 zł

pawelhac

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.twitter.com/pawelhac
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D.BRAMANTE 
FREDERIKSBERG

Jak dotąd żadne etui na telefon z miejscem na karty nie zastąpiło mi portfela. 

Z D.Bramante Frederiksberg będzie podobnie, jednak nie oznacza to, że nie mam zamiaru 

zbyt długo go używać. Wręcz przeciwnie – to najlepsze etui, jakie kiedykolwiek miałem.

PAWEŁ HAĆ

D.Bramante Frederiksberg
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Bardzo lubię D.Bramante, zarówno ze względu 

na jakość materiałów, jak i za proste i eleganckie 

wzornictwo produktów. Frederiksberg również 

reprezentuje taki styl – ma niezwykle oszczędną 

formę, pozbawioną zbędnych ozdób. Występuje 

w trzech wariantach kolorystycznych, sam dosta-

łem do testu model z czarnej oraz ciemnobrązo-

wej skóry, nazwany Hunter Dark (ponadto dostęp-

ny jest jasnobrązowy, określony mianem Golden 

Tan). Oba doskonale komponują się z iPhone’em 

w wersji Space Gray, przy czym brązowy model 

wygląda dużo bardziej interesująco. Etui ma bar-

dzo cienką, skórzaną okładkę, zamykaną na ma-

gnes, połączoną z uchwytem na telefon. Okładka 

D.Bramante Frederiksberg
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posiada jedynie niewielkie wycięcie na głośnik te-

lefonu oraz tłoczone logo producenta, z tyłu na-

tomiast wygina się wzdłuż smartfona, by moż-

na go było ustawić poziomo na blacie. Krawędzie 

okładki mają delikatne przeszycia, wykonane nit-

ką w kolorze skóry, stąd też są praktycznie nie-

widoczne. Mocowanie telefonu zrobione zosta-

ło z plastiku, który pomimo niewielkiej grubości 

sprawia wrażenie solidnego i świetnie trzyma te-

lefon. Osłania jedynie jego boki, dół i góra pozo-

stają bez ochrony. Frederiksberg nie jest jednak 

etui, którego główną funkcją jest zabezpieczenie 

telefonu przed poważnymi uszkodzeniami. Ow-

szem, ochroni ekran przed rysami, nic nie stanie 

się również, gdy położymy smartfona na chropo-

watej powierzchni, jednak już upadek z wysokości 

i uderzenie krawędzią w twarde podłoże mogło-

by się źle skończyć. Odsłonięcie dołu telefonu ma 

jedną olbrzymią zaletę – mogę z powodzeniem 

podpiąć do niego praktycznie każde słuchawki 

oraz przewód Lightning, niezależnie od grubości 

jego końcówki.

Etui Frederiksberg jest niesamowite z kilku wzglę-

dów. Nie widziałem nigdy pokrowca, który jest 

tak doskonale wykonany. Okładki są sztywne, na-

tomiast w miejscu, gdzie etui zgina się (czyli na 

zaczepie, grzbiecie oraz w miejscu przytwier-

dzenia go do uchwytu na telefon), skóra jest już 

znacznie bardziej elastyczna. Magnes jest moc-

ny, pewnie trzyma klapkę zarówno zamkniętą, jak 

i odchyloną na tył telefonu, gdy z niego korzy-

stamy, na dodatek zamyka się z delikatnym stuknięciem (zacząłem łapać się na tym, że cza-

sem podważam specjalnie zatrzask, by ponownie usłyszeć ten dźwięk). Klapka ma małe wy-

cięcie na głośnik iPhone’a, które jest odrobinę za wysoko, w związku z czym nie widać przez 

nie głośnika. Obawiałem się, że może to ograniczać głośność, lecz nic takiego się nie dzie-

D.Bramante Frederiksberg

Frederiksberg nie jest 
jednak etui, którego główną 
funkcją jest zabezpieczenie 
telefonu przed poważnymi 
uszkodzeniami.
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je. Okazuje się, że głośnik jest tylko odrobinę ni-

żej, więc rozmówca jest doskonale słyszalny. Po 

wewnętrznej stronie okładki mamy kieszonkę na 

jedną kartę, maksymalnie dwie. To zdecydowanie 

za mało, by etui mogło zastąpić portfel, jednak na 

tyle dużo, bym nie musiał wyciągać go z kieszeni 

kurtki lub torby, gdy płacę za zakupy (a smartfo-

na w dłoni mam często, może nawet zbyt często). 

Ostatnią z funkcji, którą może spełniać Frederiks-

berg, jest podstawka do oglądania filmów i w tej 

roli sprawdza się świetnie. Smartfon może być 

ustawiony całkowicie pionowo bądź też pochylo-

ny nawet pod kątem 40 stopni względem blatu. 

Plastikowy uchwyt telefonu stabilnie opiera się 

o skórzane wnętrze okładki, stąd też iPhone jest 

cały czas stabilny.

Oprócz ogromu zalet Frederiksberg ma też pew-

ne wady. Używanie telefonu jedną dłonią z trud-

nego staje się wręcz niemożliwe. Ponadto, aby 

wykonać zdjęcie tylnym aparatem, musimy mieć 

otwartą klapkę. Waga i wymiary również rosną 

(nieznacznie, ale jednak). Pomimo tego… w ogó-

le mi to nie przeszkadzało. Byłem świadom tego, 

że takie etui wymaga pewnych wyrzeczeń, a każ-

dy telefon jest najwygodniejszy w obsłudze wte-

dy, gdy nie jest niczym zabezpieczony. Frederiks-

berg to jednak nie kolejne akcesorium ochronne, 

a raczej elegancki dodatek do iPhone’a, który za-

bezpiecza go jedynie przy okazji.

D.Bramante Frederiksberg

pawelhac

Nie widziałem nigdy pokrowca, 
który jest tak doskonale wykonany.

Frederiksberg             

• Design: 5,5/6

• Jakość wykonania: 6/6

• Oprogramowanie: n/d

• Wydajność: 5,5/6

Cena: 29,99€ (wersja na iPhone’a 6) 
lub 34,99€ (wersja na iPhone’a 6 Plus)

http://www.twitter.com/pawelhac
http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
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NEWERTECH WIRELESS 
ALUMINIUM KEYPAD

Podczas pracy w arkuszu kalkulacyjnym klawiatura numeryczna bardzo ułatwia 

życie. W MacBookach niestety jej nie ma, a jedyna oferowana przez Apple klawiatura 

z blokiem numerycznym nie jest bezprzewodowa. Nowy produkt NewerTech 

rozwiązuje ten problem przez dołożenie odpowiednich przycisków.

PAWEŁ HAĆ

NewerTech Wireless Aluminium Keypad
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Pod wiele mówiącą nazwą Wireless Keypad kryje się osobny blok numeryczny, który wy-

miarami przypomina Magic Trackpad od Apple. Podobieństw jest zresztą więcej – obu-

dowę zrobiono z anodowanego aluminium, wykończonego dokładnie tak jak klawiatura 

Apple. Przyciski mają niemal identyczny wygląd (mają odrobinę mniej zaokrąglone rogi), 

nawet włącznik na boku oraz osłona miejsca na baterie są takie same. W tym przypadku 

to jednak zaleta – nie chciałbym używać akcesorium, które odstaje wyglądem od pozosta-

łych, zwłaszcza że Wireless Keypad stanowi rozszerzenie klawiatury. Na spodzie znalazły 

się gumowe podstawki, które są odrobinę twarde i nie zapewniają tak dobrej przyczepno-

ści jak w akcesoriach Apple, ale wciąż spełniają swoją rolę. W zestawie z klawiaturą dostaje-

my plastikowe mocowanie, które pozwala przytwierdzić blok numeryczny do bezprzewo-

dowej klawiatury Apple. Nie wygląda to może zbyt dobrze, ale jest wygodne, dodatkowe 

przyciski są bowiem zawsze w tym samym miejscu względem pozostałych klawiszy. Po-

nadto stojący samotnie Wireless Keypad delikatnie się kołysze, ale na tyle mocno, by tro-

chę hałasować.

Klawiatura zasilana jest dwiema bateriami AAA, wsuwanymi w jej grubszą krawędź. Do po-

łączenia z komputerem służy Bluetooth i, co ważne, nie ma żadnych problemów z jedno-

czesnym działaniem dwóch klawiatur. Nie zdarzyło się mi choćby jedno zerwanie połącze-

nia, nie występowały też żadne opóźnienia. Stan pracy sygnalizowany jest przez diodę, 

umieszczoną pod klawiszem „8”. To jedyna rzecz, która się mi nie podoba, ale rozumiem, 

że ze względu na koszty było to po prostu lepsze rozwiązanie niż wkomponowanie dio-

dy w aluminiową obudowę. To nie jedyna oszczędność, jaką można zauważyć – przyciski są 

wyraźnie głośniejsze niż w klawiaturze Apple, ponadto niektóre z nich są krzywe. Ma to nie-

wielki wpływ na walory użytkowe, ale już kolosalny, jeżeli weźmiemy pod uwagę wygląd 

urządzenia. Zakładam jednak, że w tym wypadku aż tak duże skupienie na detalach wizual-

nych nie ma sensu – nikt nie kupuje raczej bloku numerycznego po to, by go podziwiać.

Na klawiaturze mamy wszystkie standardowe przyciski. 

Oprócz cyfr i znaków matematycznych dostajemy więc 

Backspace, Delete, Tab, a także Page Up, Page Down, 

Home oraz End. Klawiatura ma też oddzielny klawisz 

fn, który w połączeniu z klawiszami 8, 4, 5 i 6 umożliwia 

przesuwanie kursora. Wbrew pozorom nie jest to zbęd-

ne rozwiązanie, eliminuje bowiem konieczność przesu-

wania dłoni do klawiszy strzałek, jeżeli akurat wprowa-

dzamy dane za pomocą bloku numerycznego. Docenią 

NewerTech Wireless Aluminium Keypad

Obudowę zrobiono 
z anodowanego 
aluminium, wykończonego 
dokładnie tak jak klawiatura 
Apple.
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to szczególnie osoby, które będą używać urzą-

dzenia w połączeniu z MacBookiem, gdzie Wire

less Keypad będzie stał obok komputera. Na 

bloku numerycznym nie działa niestety kom-

binacja klawiszy fn+Delete, stąd też konieczne 

jest używanie odrębnego przycisku, by usu-

wać znaki po prawej stronie karety. Trochę mi 

to przeszkadzało, ale osoby przyzwyczajone 

do pracy z Windows nie będą miały już takie-

go problemu.

Wireless Keypad od NewerTech nie jest nie-

zbędnym akcesorium, jednak bardzo przyda 

się tym osobom, które często korzystają z ar-

kuszy kalkulacyjnych oraz pokrewnego opro-

gramowania wymagającego wprowadzania 

cyfr. Urządzenie reprezentuje wzornictwo 

bardzo zbliżone do Apple, więc nie będzie 

wyróżniać się na biurku. No i jest przenośne 

– mogę nosić je razem z laptopem, a w ra-

zie potrzeby wyjąć i postawić obok. Od-

dzielna klawiatura z blokiem numerycznym 

nie byłaby taka wygodna.

NewerTech Wireless Aluminium Keypad

Wireless Keypad od 
NewerTech nie jest 
niezbędnym akcesorium, 
jednak bardzo przyda 
się tym osobom, które 
często korzystają 
z arkuszy kalkulacyjnych oraz 
pokrewnego oprogramowania 
wymagającego  
wprowadzania cyfr. 

Wireless Aluminium 
Keypad              

• Design: 5/6

• Jakość wykonania: 4,5/6

• Oprogramowanie: n/d

• Wydajność: 5,5/6

Cena: 240 zł
pawelhac

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.twitter.com/pawelhac
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WACOM 
BAMBOO FINELINE

Kiedyś rysik do ekranu dotykowego był niezbędny, by precyzyjnie obsługiwać 

urządzenie. Dzisiaj jest natomiast opcjonalnym akcesorium, na dodatek dość niszowym. 

Wciąż jednak oferuje precyzję, której brakuje podczas używania urządzenia jedynie za 

pomocą dłoni.

PAWEŁ HAĆ

Wacom Bamboo Fineline
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Kilka lat temu Wacom pokazał 

swój pierwszy rysik z serii Bamboo, 

przeznaczony do urządzeń mobil-

nych. Była to bardzo prosta kon-

strukcja – miał gumową końców-

kę i prostą, aluminiową obudowę 

z klipsem. Jednocześnie w App 

Store pojawiła się aplikacja Bam-

boo Paper, która oferowała cał-

kiem sporo możliwości, jeśli chodzi 

o organizowanie ręcznie pisanych 

notatek. We wrześniu firma zapre-

zentowała kompletnie nowe rozwiązanie, któremu bliżej do rysików współ-

pracujących ze stacjonarnymi tabletami graficznymi niż do poprzedniej, 

prostej wersji akcesorium. Bamboo Fineline, bo tak Wacom nazwał swoje 

urządzenie, jest bardzo precyzyjnym rysikiem, przeznaczonym do robienia 

notatek. Posiada końcówkę o szerokości zaledwie 1,9 mm, rozpoznającą 1024 

poziomy nacisku, ponadto wyposażony został w programowalny przycisk. 

Obudowa jest solidna, wykonano ją z plastiku oraz aluminium. Miłym dro-

biazgiem jest również skuwka, zabezpieczająca końcówkę rysika. Całość nie 

jest zbyt ciężka i bardzo dobrze leży w dłoni, przycisk funkcyjny trafia ideal-

nie pod kciuk, ale wymaga do wciśnięcia akurat tyle siły, że trudno zrobić to 

przypadkowo.

Fineline wykorzystuje do komunikacji z urządzeniem Bluetooth w standar-

dzie 4.0 (wymagany jest przynajmniej iPad 3. generacji lub iPad mini 1. ge-

neracji). Pozwala to na bardzo długą pracę bez ładowania. Sam nie rozła-

dowałem go w miesiąc, pomimo dość częstego używania, co uważam za 

bardzo dobry wynik. Sam proces ładowania odbywa się za pomocą portu 

micro USB, umieszczonego pod gumową zaślepką na końcu rysika, co jest 

kolejną zaletą, urządzenie nie wymaga bowiem niestandardowej ładowar-

ki. Do testu wykorzystałem aplikację Wacom Bamboo Paper, która pozwa-

la sprawdzić wszystkie możliwości rysika. Proces parowania sprowadza się 

do wybrania stosownej opcji z menu programu, włączenia rysika i przyłoże-

nia go do wyświetlonego pola. Później wybieramy jeszcze, którą ręką pisze-

my, żeby dostosować interfejs (przyciski ekranowe przenoszone są na od-

Wacom Bamboo Fineline

Pisanie za pomocą 
Fineline jest zupełnie 
innym doświadczeniem 
niż używanie długopisu 
czy nawet rysika 
z gumową końcówką.
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powiednią stronę tak, aby ich sobie nie 

zasłaniać) oraz uruchamiamy rozpozna-

wanie opartego o wyświetlacz nadgarst-

ka. Proces parowania zajmuje zaledwie 

kilkanaście sekund. Oprócz Bamboo Pa-

per, Fineline współpracuje też z innymi 

aplikacjami. Jest wśród nich Noteshelf, 

Note Plus i Artrage, wkrótce dołączą do 

nich programy Adobe (Sketch, Sketchbook 

i Line), Goodreader oraz kilka innych.

Pisanie za pomocą Fineline jest zupełnie 

innym doświadczeniem niż używanie 

długopisu czy nawet rysika z gumową 

końcówką. Tutaj gładki plastik ślizga się 

po szkle i trzeba się do tego przyzwycza-

ić. Opanowanie używania Fineline wy-

maga trochę czasu również z uwagi na 

to, że rysowana linia nie pojawia się ide-

alnie pod końcówką, a minimalnie obok 

– wynika to z odległości pomiędzy po-

wierzchnią wyświetlacza a szkła, które go przykrywa. Sam dość szybko się jednak 

do niego przyzwyczaiłem, być może dlatego, że wcześniej pisałem dość często na 

tablecie za pomocą innego rysika. Rozpoznawanie siły nacisku działa bardzo do-

brze, zarówno szkice, jak i tekst wyglądają naturalnie. Bamboo Paper oferuje kilka 

narzędzi do pisania (zsynchronizowanie z Fineline odblokowuje ołówek oraz za-

kreślacz), każde z nich daje trochę inne efekty. Do notowania wykorzystuję stan-

dardowy długopis, zakreślacz świetnie sprawdza się natomiast do… zakreślania, 

ale też do wypełniania kolorem rysunków. Ołówek okazał się najmniej użyteczny, 

traktuję go jako dodatek, jednak na co dzień praktycznie nie używam. Podczas 

wymazywania szkiców gumką jej wielkość zmienia się w zależności od tego, jak 

szybko przesuwamy rysik po ekranie. Podczas pisania nie miałem większych pro-

blemów, jednak czasem linia rysowana była w oddaleniu nawet kilku milimetrów 

od końcówki rysika – nie wynikało to już z grubości szyby tabletu, przesunięcie to 

występowało losowo i linia była rysowana raz wyżej, raz odrobinę niżej. Problem 

wynika najprawdopodobniej z niedoskonałego rozpoznawania przypadkowego 

Rozpoznawanie siły nacisku działa 
bardzo dobrze, zarówno szkice, jak 
i tekst wyglądają naturalnie.

Wacom Bamboo Fineline
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dotyku, które niestety potrafi czasem wymazać narysowaną właśnie linię, bo uzna 

ją za niechciany element. W aplikacji Noteshelf nie ma już problemów z przesu-

nięciem, ale fatalne rozpoznawanie dotykającego ekranu nadgarstka sprawia, że 

z aplikacji nie da się korzystać. Na koniec zostaje kwestia przycisku funkcyjnego 

– ten działa różnie, w zależności od aplikacji. W Bamboo Paper możemy przypi-

sać do niego cofanie, przywracanie, wymazywanie oraz włączenie trybu pełne-

go ekranu. Noteshelf pozwala dodatkowo na przełączanie pomiędzy kolorami. 

Mnie do szczęścia zabrakło jedynie możliwości włączenia zakreślacza przez przy-

trzymanie przycisku, ale domyślam się, że aplikacje do przeglądania dokumentów 

PDF (gdzie jest szczególnie przydatny) najprawdopodobniej oferują taką funkcję.

Fineline trochę mnie zawiódł. Doszedłem do wniosku, że problemem nie jest sam 

sprzęt, który zarówno oferuje dobrą precyzję, jak i prawidłowe rozpoznawanie 

siły nacisku. Winę za problemy ponoszą deweloperzy, którzy nie potrafią dosto-

sować aplikacji tak, by działała prawidłowo z urządzeniem. To tylko tyle i aż tyle 

– mam świetny rysik, najprawdopodobniej jeden z najlepszych na rynku, któremu 

od strony technicznej nie mogę zarzucić absolutnie nic. Oprogramowanie, które 

z nim współpracuje, sprawia jednak, że praca bywa na tyle uciążliwa, że wolę na-

szkicować wszystko na kartce.

Wacom Bamboo   
Fineline              

• Design: 5,5/6

• Jakość wykonania: 5/6

• Oprogramowanie: 3/6

• Wydajność: 3,5/6

cena: 249 zł

pawelhac

Wacom Bamboo Fineline

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.twitter.com/pawelhac
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APLIKACJE DO OBSŁUGI 
QNAP TS-451

Dzisiejsze NAS-y, niezależnie od producenta, są już komputerami, na których można 

nie tylko uruchamiać różne systemy operacyjne w wirtualnej maszynie i obsługiwać je 

z dowolnej przeglądarki internetowej, ale mają też coraz bogatsze portfolio aplikacji do 

ich obsługi za pomocą urządzeń mobilnych i desktopów.

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Aplikacje do obsługi QNAP TS-451
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QNAP obecnie oferuje aż dziewięć aplikacji, dostępnych na Androida, iOS i Windows Phone. 

Naturalnie, z powodu różnych ograniczeń w sklepach, nie wszystkie są dostępne na tych 

trzech platformach. Do kompletu dochodzi również sześć programów dla Windows – trzy 

z nich nawet są w wersjach na OS X, a dwie na Linuksa.

Qremote (Android, iOS)
Podstawowa aplikacja systemu 

QNAP, służąca do sterowania apli-

kacjami takimi jak YouTube i XMBC. 

Zamienia smartfona w pilota, któ-

ry oferuje kilka metod sterowania. 

Tryb myszki porusza kursorem po 

ekranie telewizora i można nawet 

symulować lewy i prawy klik. Moż-

na również przełączyć się na bar-

dziej klasyczny układ przycisku gó-

ra-dół-lewo-prawo lub klawiatury, 

która ułatwia np. wprowadzanie 

słów, które chcemy wyszukać.

Pobierz Qremote:

 Android
 iOS

Qfile (Android, iOS,   
Windows Phone)
Podstawowa aplikacja do zarządza-

nia zawartością TS-451 i innych mo-

deli firmy, przede wszystkim ofe-

ruje możliwość wybrania NAS-a, do którego użytkownik chce się podłączyć. Poza 

wyświetlaniem struktury wszystkich plików na ekranie smartfona pozwala też na 

sprawdzenie statusu plików pobieranych, współdzielonych i aktualnie uploadowa-

nych. Oczywiście jest też możliwość manipulowania samymi plikami, w tym przeno-

szenia ich pomiędzy folderami, kopiowania, kasowania, tworzenia linków gotowych 

do współdzielenia i kompresowania lub rozpakowywania ich do i z formatu ZIP. Za-

skakujące mogą wydawać się podstawowe możliwości odtwarzania filmów i mu-

Aplikacje do obsługi QNAP TS-451

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qnap.qremote
https://itunes.apple.com/pl/app/qremote-by-qnap/id583756822?mt=8&uo=4&at=11lHMT
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zyki, wraz z wysyłaniem ich bezpośrednio przez AirPlay do innych odbiorników, jak 

chociażby Apple TV – do tego celu jest przecież specjalna aplikacja Qremote.

Pobierz Qfile:

 Android
 iOS
 Windows Phone

Qmanager (Android, iOS)
Ten program, jak sama jego na-

zwa wskazuje, służy do zarządza-

nia NAS-ami. Oferuje całą gamę 

usług, prawie wszystkich dostęp-

nych z poziomu panelu admini-

stratora dostępnego przez prze-

glądarkę www. Można nie tylko 

monitorować stan systemu (w tym 

obciążenie CPU, RAM, połącze-

nie sieciowe, temperaturę dysków 

i podobne parametry), ale również 

zarządzać aktywnymi serwisami 

i aplikacjami. Qmanager umożli-

wia również zdalne wyłączanie lub 

restartowanie dodanych do niego 

NAS-ów.

Pobierz Qmanager:
 Android
 iOS

Qmusic (Android, iOS)
Ten program umożliwia stworzenie coś na wzór własnego, prywatnego Spotify lub 

innego serwisu streamującego, pod warunkiem, że na NAS-ie znajduje się nasza 

muzyka. Oferuje wszystko to, czego można się spodziewać, włącznie z tworzeniem 

i edycją playlist, wyszukiwaniem utworów, albumów lub artystów, streamowa-

niem za pomocą internetu oraz pobieraniem muzyki bezpośrednio na urządze-

Aplikacje do obsługi QNAP TS-451

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qnap.qfile&hl=zh_TW
https://itunes.apple.com/pl/app/qfile/id526330408?mt=8&at=11lHMT
http://www.windowsphone.com/en-us/store/app/qfile-beta/537c7a65-eabfĖ40e5Ė8a6bĖ06b2c1a4fd8e
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qnap.qmanager
https://itunes.apple.com/app/id526337312?mt=8&at=11lHMT


   /   SPRZĘT   /   124

nie mobilne, aby następnie móc jej słuchać poza zasięgiem internetu, na przykład 

w samolocie.

Pobierz Qmusic:
 Android
 iOS

Qphoto (Android, iOS)
Program służy przede wszystkim do przeglądania zdjęć znajdujących się na dys-

kach w NAS-ie, ale ma też kilka funkcji, które oferują dodatkowe możliwości. Jed-

ną z nich jest opcja współdzielenia się nimi z Facebookiem, Twitterem, Google+, 

WhatsApp, Line, Instagramem i innymi. Drugą jest możliwość uploadowania zdjęć 

z urządzeń mobilnych bezpośrednio, celem ich dodatkowej archiwizacji dla bezpie-

czeństwa. Istnieje również możliwość oznaczenia zdjęć jako prywatnych, aby inni 

użytkownicy NAS-a nie mieli do nich dostępu.

Pobierz Qphoto:
 Android
 iOS

Qvideo (Android)
Dostępny tylko dla Androida, ten program służy przede wszystkim do odtwarza-

nia oraz dzielenia się filmami trzymanymi w zasobach NAS-a, również przez inter-

net. Wspiera też Chromecast i tym samym oferuje opcję streamowania wideo bez-

pośrednio na ekran telewizora. Użytkownicy iOS uzyskają podobną funkcjonalność 

za pomocą Qfile i Qremote.

Pobierz Qvideo:
 Android

Qnotes (Android)
Ten program, występujący w dwóch wersjach dla smartfonów i tabletów pod kon-

trolą Androida, to odpowiednik Google Keep czy iOS-owego Notes. Różnica polega 

przede wszystkim na tym, że wszystkie dane znajdują się pod naszą kontrolą, a nie 

na serwerach zagranicznych firm. Sama aplikacja oferuje większość znanych funkcji, 

w tym wykorzystywanie multimediów w notatkach, to-do i wydarzenia w kalenda-

Aplikacje do obsługi QNAP TS-451

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qnap.qmusic&feature=more_from_developer#?t=W251bGwsMSwxLDEwMiwiY29tLnFuYXAucW11c2ljIl0
https://itunes.apple.com/app/qmusic-by-qnap/id596677182?mt=8&at=11lHMT
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qnap.qphoto
https://itunes.apple.com/pl/app/qphoto-lite/id738256208?mt=8&at=11lHMT
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qnap.qvideo
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rzu, możliwość współdzielenia się nimi przez sieci społecznościowe oraz jedną rza-

dziej spotykaną – możliwość udostępnienia notatek innym użytkownikom NAS-a.

Pobierz Qnotes:

 Android (smartfon) 

 Android (tablet) 

Qget (Android)
Aplikacja Qget służy jako interfejs do obsługi Download Station − modułu, który 

opisywałem w iMagazine 9/2014. Umożliwia on skonfigurowanie pobierania plików 

przez różne usługi, w tym torrentów, dzięki czemu pliki pobierane są bezpośrednio 

na NAS-a, a nasz komputer może być wyłączony. Ma również własną wyszukiwarkę 

torrentów (przypominam, że nie należy tego serwisu automatycznie kojarzyć z pi-

ractwem!) oraz, po zainstalowaniu dodatkowego modułu HappyGet, może tworzyć 

kopie naszych filmów z YouTube i podobnych serwisów. Program dodatkowo po-

wiadamia użytkownika o zakończonych transferach i pozwala nimi zarządzać.

Pobierz Qget:
 Android (smartfon) 

 Android (tablet) 

Vmobile (Android, iOS)
NAS-y QNAP-a umożliwiają podłączenie kamer IP i wraz z modułem Surveillance 

Station umożliwiają stworzenie system monitoringu biura lub mieszkania pod nie-

obecność właścicieli. Vmobile to program, dzięki któremu można odtwarzać obraz 

z tych kamer na żywo oraz nimi zarządzać. Jeśli kamery mają możliwość sterowa-

nia, to można również uczynić to bezpośrednio ze smartfona lub tabletu. Program 

dodatkowo umożliwia odtwarzanie nagranych wcześniej materiałów, wraz z ogra-

niczeniem się do przeglądania tylko wydarzeń wywołanych alarmem. Vmobile ofe-

ruje też opcję włączenia powiadomień dla alarmów, aby użytkownik mógł natych-

miast zareagować przykładowo na włamanie do biura.

Pobierz Vmobile:
 Android
 iOS

Aplikacje do obsługi QNAP TS-451

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qnap.qnote
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qnap.qnote.tablet
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qnap.com.qgetpro
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qnap.com.qgetprotablet
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.QNAP.NVR.VMobile
https://itunes.apple.com/pl/app/vmobile/id397737345?mt=8&at=11lHMT
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Vcam (Android, iOS)
To ciekawa alternatywa dla użytkow-

ników, którzy nie mają kamery IP, ale 

mają smartfona, którego mogą w tym 

celu wykorzystać. Wystarczy ustawić 

go w odpowiednim miejscu, opcjonal-

nie podłączyć do prądu, aby go przy-

padkiem nie zabrakło i uruchomić Vcam 

– obraz będzie wtedy na żywo rejestro-

wany przez NAS-a.

Pobierz Vcam:
 Android
 iOS

Podsumowanie
W praktyce, w codziennym życiu, najczę-

ściej korzystam z Qremote, który służy 

do sterowania multimediami znajdujący-

mi się na dyskach QNAP TS-451 (i innych 

modeli). Nie mam potrzeby streamowa-

nia ani muzyki, ani filmów na smartfona, 

ale wsparcie AirPlay spisuje się znakomi-

cie w codziennym życiu, szczególnie gdy 

ma się Apple TV.

Niestety, żaden z programów nie jest jesz-

cze dostosowany dla iPhone’a 6 i 6 Plus ani 

dla iOS 7/8 pod względem designu – pro-

gramiści nadal korzystają z UI, które przy-

pomina to do sterowania NAS-em przez 

przeglądarkę internetową. Nie ma to więk-

szego wpływu na ich funkcjonalność, ale 

niestety estetyka na tym cierpi. Cóż inne-

go pozostaje, jak cierpliwie czekać na nowe 

wersje…

morid1n

Aplikacje do obsługi QNAP TS-451

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.QNAP.NVR.Vcam
https://itunes.apple.com/pl/app/vcam-by-qnap/id886102042?mt=8&at=11lHMT
http://www.twitter.com/morid1n


PODKŁADKA CHŁODZĄCA 
ENERMAX TWISTERODIO

Ekstremalni użytkownicy MacBooków Pro oraz gracze to grupa docelowa mojej dzisiejszej 

recenzji. Mam dla Was specjalną podkładkę chłodzącą firmy Enermax, której wielką zaletą jest 

częściowo aluminiowa konstrukcja oraz olbrzymi, 12-centymetrowy wentylator.

KAMIL DYRTKOWSKI
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Enermax TwisterOdio to solidnie wykonana pod-

kładka z wbudowanymi głośnikami. Zewnętrzna 

aluminiowa obudowa przejmuje ciepło Mac- 

Booka. Zaraz pod nią mieści się wiatrak z regu-

lacją prędkości (800–1400 rpm). Na dole alumi-

nium przytwierdzono także gumowy ogranicz-

nik, trzymający laptopa w odpowiedniej pozycji 

i zapobiegający ześlizgiwaniu się. W tylnej czę-

ści urządzenia znajdują się głośniki, których mo-

żemy używać zamiast standardowych w lap-

topie. Prezentują dźwięk wyższej jakości niż 

większość głośników z laptopów. Mają też wyż-

szy próg głośności, dzięki czemu można cie-

szyć się w pełni efektami z oglądanych filmów. 

Oprócz dźwięków sopranu docenicie także ja-

kość niezłego basu (byłem zdziwiony jakością). 

Pod spodem podkładki znajdziemy 4 masyw-

ne gumy, zapobiegające poślizgowi (napraw-

dę trudno przesunąć podkładkę po biurku) oraz 

zapewniające odpowiednią stabilność.

Przydatność
Osobiście używam jej cały czas. Jest wygodnym 

urządzeniem chroniącym kolana przed poparze-

niami podczas korzystania z MacBooka w pozy-

cji siedzącej/leżącej. Prezentuje się także bardzo 

dobrze i chłodzi całość, gdy używam Maca na 

biurku i gram w gry komputerowe.

Podkładka na testach nie zawodzi
Po pierwsze muszę wspomnieć, że testowanie 

tego urządzenia podczas normalnej pracy na do-

kumentach tekstowych czy podczas przegląda-

nia stron internetowych mija się z celem, gdyż jak 

wszyscy wiemy, wtedy MacBooki używają zinte-

growanej karty graficznej, a procesor nie wchodzi 
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na wyższe poziomy. Co za tym idzie, nie mamy 

czego chłodzić.

Test przeprowadziłem podczas grania w League 

of Legends, a także The Elder Scrolls: Skyrim. 

Pierwsza gra nie obciąża grafiki tak bardzo jak 

druga, lecz jest o wiele bardziej popularna, stąd 

mój wybór. Testy wykazały zmniejszenie tem-

peratury procesora o 5-7 stopni Celsjusza. Dzię-

ki strumieniom powietrza nie tylko sam proce-

sor, ale i obudowa MacBooka jest chłodniejsza, 

a ciepło nie drażni nadgarstków. Dodatko-

wo mamy możliwość zmniejszenia i zwiększe-

nia prędkości obrotów wiatraka i kontrolowa-

nia mocy chłodzenia. Oczywiście, zwiększanie 

mocy wiatraka zwiększa emitowany przez nie-

go hałas. Nie jest to jednak na tyle uciążliwe, 

aby mogło przeszkadzać.

TwisterOdio to zdecydowanie najładniejsza 

podkładka, z jaką miałem do czynienia. Na uzna-

nie zasługuje jakość wykonania, duży wiatrak 

i wbudowane głośniki. Polecam ją każdemu gra-

czowi. Trzeba także wspomnieć, że jej rozmiar, 

przystosowany do 16-calowych notebooków 

i tak jest nieco za mały jak na MacBooka Pro 15". 

Warto skupić się na podkładkach 17". Dla użyt-

kowników MacBooków uciążliwy może być brak 

dodatkowych gniazd USB, gdyż sama podkład-

ka zajmuje nam jedno wejście i sama nie oferuje 

żadnych dodatkowych gniazd, jak niektóre pro-

dukty tego typu.

Podkładka chłodząca Enermax TwisterOdio

TwisterOdio             

Plusy:
• jakość wykonania

• aluminiowe części

• ergonomia

• duży wiatrak z kontrolą obrotów

• dodatkowe głośniki

Minusy:
• brak dodatkowych gniazd USB dyr_k

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.twitter.com/dyr_k


PURO BUMPER COVER
 – ETUI IPHONE 6 PLUS (SPACE GRAY)

Bumper firmy Puro bardzo dobrze spełnia swoje funkcje ochronne. Dzięki jego właściwościom 

chronimy krawędzie telefonu, a także przód i tył przed zarysowaniami (gdy przesuwamy 

telefon po biurku).

KAMIL DYRTKOWSKI 
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Bumper pełni także dodatkową funkcję w przy-

padku iPhone’a 6 Plus. Otóż zapewnia stabilizację 

telefonu, który spoczywa w pozycji poziomej. Jak 

wiemy, iP 6 Plus ma wystającą kamerę, a co za tym 

idzie – telefon leży nierówno na powierzchniach 

płaskich. Za pomocą bumpera bez problemu mo-

żemy zmieniać głośność, wyłączać lub włączać te-

lefon, podłączać słuchawki, podłączyć ładowarkę.

Na testach wyszła jednak jedna niepokojąca rzecz. Używam różnego rodzaju 

przejściówek Apple’a do złącza Lightning. Okazuje się, że przestrzeń w bumpe-

rze zarezerwowana na oryginalne przejściówki jest za mała. Co za tym idzie, aby 

podłączyć adapter ze złącza Lightning na VGA, muszę zdejmować bumper. Nie 

da się ukryć, że jest to uciążliwe.

Słowem podsumowania – etui spełnia genialnie swoją funkcję ochronną. Osła-

nia telefon i nie szpeci jego kształtu. Ale użytkowników robiących coś więcej 

z iPhone’em, np. tych, którzy używają go jako nośnika multimediów i prezenta-

cji, proszę o zastanowienie się nad zakupem.
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dyr_k

Zapewnia stabilizację 
telefonu w pozycji 
poziomej.

http://www.twitter.com/dyr_k


NIE SAMYMI SŁUCHAWKAMI 
iPHONE ŻYJE

Jednym z czynników stojących za sukcesem iUrządzeń na pewno są specjalnie 

stworzone dla nich akcesoria. Jest ich naprawdę dużo. Jedną z grup stanowią gadżety 

łączące się z iPhone’ami czy iPadami przy pomocy portu audio. W tym artykule 

będziecie mogli się zapoznać z dwoma z nich.

MACIEJ SKRZYPCZAK
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iblazr
Co można napisać o lampie błyskowej w iUrzą-

dzeniach? Na pewno to, że iPady jej w ogóle 

nie posiadają, a w obecnej generacji iPhone’ów 

jest dużo lepsza niż w poprzednich. Dalej jest 

to jednak lampa ze smartfona – z racji jego bu-

dowy musi być kompaktowa i jak przychodzi 

co do czego, to wolimy albo nie wykonać zdję-

cia, albo po prostu wyłączyć lampę, bo i tak nic 

nie da.

iblazr może być odpowiedzią dla osób, które chcą 

uprawiać iphone’ografię, a jednocześnie od cza-

su do czasu potrzebują również wykonać zdjęcia 

z użyciem lampy. iblazr jest właśnie zewnętrzną, 

LED-ową lampą błyskową. To filigranowe akceso-

rium (o wymiarach 32×27×9 mm oraz wadze 10 g) 

mieści w sobie cztery diody, potrafiące świecić 

z mocą do 120 luksów o temperaturze barwnej 

5600 K. Występuje w trzech wersjach: plastiko-

wej czarnej i białej oraz aluminiowej.

Gadżet ten, jak nietrudno się domyślić, łączy się 

z iUrządzeniem przez port audio. Tutaj pojawia się 

pierwszy problem. O ile w starszych iPhone’ach, 

do 4S włącznie, gniazdo to znajduje się u góry, czy-

li tam, gdzie jest aparat, o tyle w nowszych – jest na 

dole. Trochę to przeszkadza, zwłaszcza przy dość 

bliskich ujęciach – tworzy się wtedy nienaturalny 

cień. W reszcie przypadków ta zewnętrzna lampa 

potrafi pomóc bardziej niż wbudowana.

iOS nie pozwala na współpracę zewnętrznych ak-

cesoriów z systemowymi aplikacjami, dlatego żeby 

skorzystać z dobrodziejstw iblazer, konieczne jest 

pobranie specjalnej aplikacji o tej samej nazwie. 
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http://iblazr.com
https://itunes.apple.com/pl/app/iblazr/id787923902?mt=8&at=11lHMT
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BEZ LAMPY DOMYŚLNA LAMPA IBLAZR + DYFUZOR
IBLAZR 
+ DOMYŚLNA LAMPAIBLAZR

Nie wyróżnia się jakoś wybitnie spośród innych apli-

kacji fotograficznych (oczywiście prócz tego, że do 

jej działania wymagany jest iblazr), ale na całe szczę-

ście nie jest również najgorsza. Po jej uruchomieniu 

otrzymujemy komunikat, żeby podpiąć lampę i ją 

włączyć, potem pokazuje się już obraz z kamery (tyl-

nej lub przedniej).

Zdjęcia z lampą możemy wykonywać na kil-

ka sposobów. Po pierwsze, przy użyciu samego 

iblazr; po drugie, z wykorzystaniem lampy wbu-

dowanej (czyli łącznie z dwiema) oraz po trze-

cie – z włączoną lampą iblazr na stałe. W ostatnim 

przypadku mamy możliwość regulacji natężenia 

światła stosownie do potrzeb. Wreszcie, razem 

z iblazr nagramy również filmy. Nie podoba mi się 

brak możliwości wcześniejszego ustawienia ostro-

ści na wybranych obiektach czy balansu bieli. Do-

tknięcie ekranu owszem, dostraja ostrość, ale za-

raz po tym strzela zdjęcie.

Wracając jednak do samej lampy, to oprócz niej 

w zestawie otrzymamy również dyfuzor, kabel 



ładujący, pokrowiec oraz specjalną 

stopkę. Dzięki niej iblazr można rów-

nież przyczepić do lustrzanki. A po-

nieważ gadżet ten działa również au-

tonomicznie, bez problemu nada 

się do doświetlenia obiektów czy 

po prostu jako latarka. Wbudowana 

w niego bateria w zależności od sto-

sowanego natężenia światła starcza 

na od 25 minut do 3 godzin ciągłego 

świecenia.

iblazr może więc być bardzo przy-

datnym akcesorium. Jego wszech-

stronność sprawia, że nadaje się do 

wielu sytuacji. Na koniec cena − za 

wersje plastikowe zapłacimy 49,99$, 

a za aluminiową 69,99$. Jeśli chodzi 

o opcje przesyłki to są dwie – dar-

mowa oraz płatna (30$) – różnią się 

oczywiście prędkością dostarczenia.

135   /   SPRZĘT   /   Nie samymi słuchawkami iPhone żyje

Specjalna aplikacja nie powala na 
kolana, ale najgorsza też nie jest.

iblazr             

• Design: 4/6

• Jakość wykonania: 4/6 (plastikowy)

• Oprogramowanie: 3/6

• Wydajność: 5/6

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
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Thermodo
Na razie zima po raz kolejny zaskakuje drogo-

wców – nie chce przyjść. Temperatury nie są 

co prawda wysokie, ale mrozów jeszcze nie 

ma. A właśnie, czy korzystacie z jakichś apli-

kacji pogodowych? Ich wybór jest ogromny. 

Możemy przebierać w aplikacjach ładnych, 

dość dokładnych i całej reszcie. Co jednak 

można powiedzieć o wszystkich takich pro-

gramach? Że nie są w stanie podać tempera-

tury „tu i teraz”, czyli gdzie akurat dokładnie 

się znajdujemy – czy to w domu, czy na dwo-

rze, czy w samochodzie. Trudno się dziwić, 

wszakże czujniki są zamontowane w stałych 

miejscach i ich odczyty są ogólne dla dane-

go obszaru. Do czego może więc służyć kolej-

ne akcesorium łączące się przez gniazdo au-

dio z naszym iUrządzeniem? Tak, zgadliście, 

do pomiaru temperatury.

Thermodo od firmy Robocat to pasywny mi-

niczujnik w cylindrycznym kształcie. W zesta-

wie znajduje się także specjalna zatyczka z kół-

kiem, żeby można go było nosić z kluczami oraz 

przedłużka, o której napiszę później. Podobnie 

jak iblazr, występuje w wersji z plastikową, czarną 

obudową, jak i aluminiową odmianą. Różnica jest 

w zasadzie tylko w cenie.

Thermodo potrafi zmierzyć temperaturę w zakre-

sie od –20°C do 50°C z dokładnością do 0,2°C. Do 

odczytania pomiaru służy specjalna aplikacja. 

Po jej uruchomieniu jesteśmy proszeni o podłą-

czenie termometru i po jego wykryciu automa-

tycznie rozpocznie się pomiar. Jest on prezento-

wany za pomocą wartości liczbowej oraz swego 
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http://robo.cat
https://itunes.apple.com/pl/app/thermodo/id739181884?mt=8&at=11lHMT
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rodzaju fal, które wskazują, czy temperatura wzglę-

dem urządzenia wzrasta, czy maleje, aż do usta-

bilizowania się. Proces ten może trochę potrwać 

– po pomiarze temperatury w domu wyszedłem na 

dwór i musiałem czekać dobrych kilka minut, zanim 

otrzymałem wynik.

Aplikacja, oprócz wyświetlenia aktualnej tempe-

ratury, wyświetla również minimalny, średni oraz 

maksymalny odczyt. Poza tym istnieje możliwość 

zapisania miejsca położenia pomiaru, a później od-

czytanie wyników innych osób, które udostępniły 

swoją temperaturę na mapie świata.

Thermodo jest bardzo czułe. Na przekłamania po-

miaru może mieć wpływ dotyk naszej dłoni czy na-

grzane iUrządzenie. W takich sytuacjach doskona-

le sprawdza się wspomniana wcześniej przedłużka. 

Przy jej zastosowaniu ani nie musimy dotykać bez-

pośrednio czujnika, ani nie znajduje się on przy sa-

mym urządzeniu.

W odróżnieniu od iblazr, wsparcie dla Thermodo 

nie kończy się tylko na specjalnej aplikacji. Dzię-

ki publicznie dostępnemu SDK każdy deweloper 

może dodać wsparcie dla tego gadżetu w tej apli-

kacji. W tym momencie jest kilka programów, 
które wspierają Thermodo.

Cena Thermodo to 29,99$ za wersję z plastiko-

wą obudową oraz 44,99$ za wersję premium 

– aluminiową.

Nie samymi słuchawkami iPhone żyje

Thermodo             

• Design: 5/6

• Jakość wykonania: 5/6

• Oprogramowanie: 4/6

• Wydajność: 4/6mcskrzypczak

http://thermodo.com/software/?_ga=1.261506509.1540279423.1417972278
http://thermodo.com/software/?_ga=1.261506509.1540279423.1417972278
http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.twitter.com/mcskrzypczak


Po prostu działaj skutecznie!

Zapracowani ludzie i ich zespoły efektywnie 
zarządzają projektami dzięki aplikacjom 

Nozbe na Maca, Windowsa, Linuksa, 
Androida, iPada oraz iPhone’a.

30-dniowy darmowy okres próbny. 
Potem użyj kuponu IMAGAZINE, aby otrzymać 10% zniżki.

www.nozbe.com

http://nozbe.com
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GRY I PROGRAMY Z APP STORE
NORBERT CAŁA

Duet pozwala zrobić z iPada lub iPhone’a drugi ekran 

dla naszego MacBooka. Na iPadzie i komputerze 

instalujemy odpowiedni program, następnie zaś 

kabelkiem łączymy iPada z komputerem. Operacja ta 

spowoduje, że stanie się on naszym drugim ekranem. 

Warunek jest właściwie jeden, na komputerze musimy 

mieć zainstalowany system OS X Yosemite. iPad 

podłączony kablem jest widoczny w systemie jako 

zwykły monitor zewnętrzny o rozdzielczości 2048×1536.

Cena: 13,99 euro            Pobierz

DUET

Zastanawialiście się pewnie, jak wrzucić na Instagrama zdjęcie, 

które za nic nie chce być kwadratowe? Jest zbyt pionowe lub 

zbyt poziome, generalnie – niewymiarowe. Od takich trudnych 

przypadków jest Insta Full Size, który w odpowiedni sposób 

uzupełni brakujące fragmenty zdjęcia. Mogą to być białe paski 

lub „wyblurowane” fragmenty oryginalnego zdjęcia. Efektów 

jest naprawdę cała masa i więcej nie potrzebujecie, a jeśli jednak 

potrzebujecie, to możecie je dokupić jako in-app purchase.

Cena: za darmo             Pobierz

INSTAFULLSIZE

https://itunes.apple.com/pl/app/duet-display/id935754064?l=pl&mt=8&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/insta-full-size-social-photo/id859084121?mt=8&at=11lHMT
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SkyCash to jedna z najczęściej używanych aplikacji w moim 

iPhonie. Dzięki niej zapłacicie za parkomaty, za bilety 

komunikacji miejskiej, bilety lokalnych przewoźników czy 

rachunki za prąd. Od kilku dni zaś jest również możliwość 

kupienia biletu na pociągi Intercity, w tym Pendolino. To 

ważne, bo w Pendolino biletu u konduktora nie kupicie, 

a kara za jego brak to 650 zł. SkyCash po prostu trzeba mieć 

na pulpicie.

Cena: za darmo          Pobierz 
   

SKYCASH

Gry i programy z App Store

Tego programu nie trzeba przedstawiać, ale warto przypomnieć, że 

nie ma drugiego tak aktualnego programu nawigacyjnego w App 

Store. Każde nowe otwarcie lub zamknięcie drogi jest praktycznie 

od ręki widoczne na mapach. Dzięki temu nigdy nie spotka Was 

taka niespodzianka, jak zamknięty wjazd na most! Mnie to ostatnio 

spotkało. Warto używać nawigacji nawet wtedy, gdy teoretycznie 

wiemy, gdzie jechać. W ostatniej wersji Automapy dodano 

możliwość precyzyjnego wyszukiwania lotnisk z wykorzystaniem 

kodów ICAO i IATA.

Cena: Starter Pack – EUR 0,89   Pobierz

AUTOMAPA

AutoMapa dla iOS Polska:

7 dni – EUR 2.69

90 dni – EUR 9.99

366 dni – EUR 23.99

AutoMapa dla iOS Europe:

7 dni – EUR 4.49

90 dni – EUR 16.99

366 dni – EUR 39.99

https://itunes.apple.com/pl/app/skycash/id320226186?mt=8&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/automapa/id392945795?mt=8&at=11lHMT
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Skandynawski WiMP od jakiegoś czasu wprowadził usługę 

Hi-Fi. Tidal idzie dalej − ich nowe dziecko skierowane 

jest do klientów, którzy słuchanie muzyki traktują bardzo 

poważnie, a słowo kompromis dla nich nie istnieje. Za 20 

dolarów miesięcznie użytkownicy Tidal będą mieli dostęp 

do ponad 25 milionów utworów, a każdy z nich będzie 

w oszałamiającej jakości 1411 kbps.

Cena: za darmo       Pobierz

TIDAL

Gry i programy z App Store

To pierwszy w Polsce magazyn poświęcony 

komunikacji – nie tylko tej między urządzeniami 

elektronicznymi, ale również między ludźmi, bo 

to przecież właśnie tam rodzą się nowe pomysły 

i technologie. Dzięki Connected odnalezienie się 

w świecie, który jest coraz bardziej „połączony”, stanie 

się dużo prostsze. Connected to szerokie spojrzenie 

na „podłączoną” rzeczywistość. Spojrzenie, którym 

chcemy się podzielić.       

P.S. Znajdziecie tam autorów, których lubicie.

Cena: za darmo       Pobierz 
 

KWARTALNIK CONNECTED

norbertcala

https://itunes.apple.com/pl/app/tidal/id913943275?mt=8&at=11lHMT
https://itunes.apple.com/pl/app/connected-magazine/id803949079?l=pl&mt=8&at=11lHMT
http://www.twitter.com/norbertcala


https://itunes.apple.com/pl/app/oldbooth/id298007500?mt=8
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HTC już chyba kilka lat temu zaprezentowało Zoe – bardzo ciekawy sposób na automatyczne 

tworzenie filmów na podstawie zrobionych przez nas zdjęć. Replay to Zoe dla iOS… ale 

jeszcze lepsze.

Replay to prosta aplikacja, dzięki której możemy stworzyć film czy też coś w rodzaju mul-

timedialnego slideshow z naszych zdjęć. Tworząc nowy projekt, wystarczy wybrać te zdję-

REPLAY DLA IOS 
– LEPSZY NIŻ HTC ZOE

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

https://www.youtube.com/watch?v=f4SfuIdxrrc
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cia, które nas interesują, aby wstępny szkic był 

gotowy kilka sekund później. Teraz pozostaje 

już tylko dobrać muzykę, tempo pokazywania 

zdjęć oraz motyw, który nas interesuje.

Aplikacja ma dosłownie garstkę utworów, które 

są wolne od praw autorskich – uważam zresztą, 

że to jej największa wada; jest ich za mało – ale 

można również skorzystać z naszej własnej mu-

zyki lub nawet kupić utwór bezpośrednio w iTunes 

na iPhonie lub iPadzie. Motywów jest natomiast 

mnóstwo, przy czym tylko trzy pierwsze są dar-

mowe. Można je kupić pojedynczo lub po pro-

stu odblokować pełną funkcjonalność aplika-

cji za 8,99 euro – sam zdecydowałem się na ten 

krok, bo już widzę, że będę z niej regularnie ko-

rzystał, a tak jest prościej. Fantazja twórców zda-

je się nie znać granic. Nie będę za dużo zdra-

dzał, ale jest kilka efektów, które robią spore 

wrażenie. Nakładają w czasie rzeczywistym ta-

kie efekty, że nie sądziłem, iż jest to możliwe na 

Mac, a co dopiero na iUrządzeniach. Można je 

dodatkowo modyfikować pod kilkoma wzglę-

dami – każdy posiada możliwość wprowadzania 

korekt zgodnie z widzimisię autora.

HTC Zoe ma jedną przewagę – może podczas 

robienia zdjęć kręcić równocześnie trzysekun-

Zamiast czekać od 30 do 60 sekund 
na kilkuminutowy materiał, to zanim 
zdążyłem podrapać się po czterech 
literach, był już gotowy.

Replay to prosta aplikacja, dzięki której 
możemy stworzyć film czy też coś 
w rodzaju multimedialnego slideshow 
z naszych zdjęć.

Replay dla iOS – lepszy niż HTC Zoe



Można też kadrować go w 1:1 zamiast 
16:9, dla osób tworzących na 
Instagrama lub Vine’a.

dowy klip wideo i zapisywać go w rolce aparatu. 

Te krótkie filmy świetnie się potem sprawują, ale 

pod warunkiem, że nie są przemieszane ze sta-

tycznymi zdjęciami (a przynajmniej mnie to nie 

odpowiadało). Zoe również było ograniczone 

długością klipu – do około trzydziestu sekund. 

Replay natomiast opiera się wyłącznie o zdjęcia, 

ale nie posiada ograniczeń czasowych – wystar-

czy wrzucić wystarczająco długi utwór, a wypeł-

ni go zdjęciami.

Porównywałem działanie programu na iPho-

nie 6 i iPadzie Air 2 – po zakończeniu ustawia-

nia preferencji naszego filmu należy go wyeks-

portować (do Rolki Aparatu lub wielu serwisów 

społecznościowych). Można też kadrować go 

w 1:1 zamiast 16:9, dla osób tworzących na Insta-

grama lub Vine’a. Wracając jednak do samego 

renderingu – ten proces na iPhonie trwa dosyć 

krótko, a klipy są wysokiej jakości i zajmują na 

nim stosownie dużo miejsca. O ile w przypad-

ku iPada to drugie się nie zmienia, to czas ren-

derowania jest skrócony kilkakrotnie – zamiast 

czekać od trzydziestu do sześćdziesięciu sekund 

na kilkuminutowy materiał, to zanim zdążyłem 

podrapać się po czterech literach, był już goto-

wy. Autor pomyślał jednak o osobach oczeku-

jących na zakończenie prac – na górze ekranu 

pojawia się pasek postępu, a na dole możemy 

zagrać w grę Memo (również zwaną Memory), 

gdzie kartami do niej stają się wybrane przez 

nas zdjęcia.

Replay dla iPhone i iPad – za darmo (z IAP)

morid1n
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https://itunes.apple.com/pl/app/replay-video-editor-for-instagram/id694164275?mt=8&uo=4&at=11lHMT
http://www.twitter.com/morid1n


https://itunes.apple.com/pl/app/odkrywamy-kenia-2012/id878653220?mt=8&at=10lHvd


W dzisiejszych czasach App Store wypełniony jest tysiącami różnych gier – jest ich tak 

dużo, że coraz trudniej jest znaleźć w nich tytuł, który nie tylko będzie oryginalny i dobrze 

zrobiony, ale też zaoferuje nam przyzwoity wątek fabularny. Jednak dziś mam dla Was 

właśnie taką grę: République.

KRZYSZTOF MORAWSKI
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Sama gra zaczyna się dość nagle, gdy otrzymujesz 

połączenie od Hope (ang. nadzieja) – kobiety uwię-

zionej wewnątrz tajemniczego państwa totalitar-

nego, będącego swego rodzaju wizualizacją świata 

opisanego w futurystycznej powieści George’a Or-

wella „Rok 1984”. Zdesperowana kobieta mówi Ci, 

że potrzebuje Twojej pomocy i nie ma zbyt wiele 

czasu, aby uciec na wolność. Została ona bowiem 

złapana na czytaniu niedozwolonej książki i nieba-

wem zostanie poddana praniu mózgu, aby lepiej 

dostosować się do reszty obywateli.

Już na wstępie warto nadmienić, że République 

stworzył prawdziwy weteran branży – Ryan Pay-

ton (dyrektor kreatywny Halo 4 i producent czwar-

tej części słynnego Metal Gear Solid). Do współ-

pracy przy grze udało mu się dodatkowo nakłonić 

m.in. Davida Haytera, aktora, który przez lata pod-

kładał głos pod Snake’a. W obsadzie gry pojawia się 

też Jennifer Hale.

Nie myśl jednak, że République to kolejna strzelan-

ka typu FPS, nic z tych rzeczy. République jest eks-

cytującą survivalową skradanką, która bada nie-

bezpieczeństwa nadzoru publicznego w dobie 

internetu. Najbardziej niebezpieczną bronią, jakiej 

przyjdzie Ci używać, będzie tu gaz łzawiący czy też 

okazjonalnie paralizator.
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République jest ekscytującą 
survivalową skradanką, która 
bada niebezpieczeństwa nadzoru 
publicznego w dobie internetu.

https://www.youtube.com/watch?v=6C1o7oHq4BE


Najbardziej spodobała mi się w tej grze rozgrywka, 

w której gracz zostaje ograniczony do roli kawał-

ka oprogramowania bądź też cybernetycznego ha-

kera, który włamał się do rozbudowanej sieci nad-

zoru, aby przejąć nad nią kontrolę. Możesz dzięki 

temu przeskakiwać między kamerami nadzoru, aby 

zobaczyć, co dzieje się za rogiem, sprawdzić, gdzie 

umieszczeni są strażnicy bądź odblokować lub za-

mknąć drzwi, odkrywać kody PIN i pomóc Hope 

znaleźć kryjówkę lub zasygnalizować, kiedy ma się 

poruszać.

Wasza komunikacja odbywać się będzie z pomo-

cą telefonu, który do Hope przemycił zaprzyjaźnio-

ny strażnik. Tak jak każdy telefon, od czasu do cza-

su borykać się będzie z rozładowaną baterią, którą 

należy naładować w odpowiednich stacjach bądź 

za pomocą znalezionych baterii. Fakt rozładowania 

baterii dość sprawnie potrafi nam utrudnić bądź 

wręcz uniemożliwić dalsze postępy w grze (ograni-

czając kontrolę nad otoczeniem). To natomiast wy-

musi na nas eksplorowanie świata w poszukiwaniu 

stacji ładowania baterii. Jest to jeden z wielu deta-

li, które dodają grze realizmu i które na szczęście 

ustrzegły się od nachalnego nakłaniania do niekoń-

czących się zakupów wewnątrz aplikacji.

Co równie ważne, w grze mamy do dyspozycji na-

prawdę intuicyjny system kontroli, który sprawia, 

że każdy gracz może bez zastanawiania się i jakich-

kolwiek problemów wskoczyć do gry i zanurzyć się 

w pełni w świecie République. A jest w czym się za-

nurzać, bowiem gra oprócz świetnej oprawy gra-

ficznej ma też niebagatelną fabułę, przywiązującą 

uwagę do najdrobniejszych szczegółów.
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République stworzył prawdziwy 
weteran branży Ryan Payton (Halo 4, 
Metal Gear Solid).



Nie bez znaczenia jest też fakt, że wszystkie dialo-

gi są czytane, a wewnątrz gry rozlokowane są róż-

ne przedmioty, które możemy zbierać i wymieniać 

z czasem na walutę pozwalającą nam zdobywać 

nowe funkcje (np. włamywanie się do kompute-

ra w celu przeczytania ważnego e-maila). Każdy 

przedmiot dodatkowo dodaje głębi grze, odkrywa-

jąc kolejny mały kawałek układanki fabularnej.

W tej chwili dostępne są 3 epizody, a kolejne dwa 

są w trakcie przygotowywania. Jeżeli więc szukacie 

tytułu, który może Was zająć w te długie, zimowe 

wieczory, to szczerze polecam Wam właśnie Répu-

blique. Gra nie jest tania (4,49€ za każdy epizod), ale 

zdecydowanie warta swojej ceny. Zresztą nie bez 

powodu zdobyła ona wiele nagród i wyróżnień:

Co równie ważne, dzięki temu, że tytuł nie zo-

stał wydany w systemie free-to-play, do naszych 

rąk trafia kompletny i dopracowany produkt, a nie 

rozszerzona wersja demo, którą musimy odblo-

kowywać krok po kroku przez kolejne mikropłat-

ności, które w ogólnym rozrachunku i tak potra-

fią zsumować się do znacznie większej kwoty niż 

wyjściowa cena gry.

République             

• Design: 5/6

• Jakość wykonania: 5/6

• Oprogramowanie: 5/6

• Wydajność: 4/6

Plusy:
• Świetna oprawa graficzna

• Wciągająca fabuła

• Gra ustrzegła się modelu free-to-
play i dobrze na tym wyszła

Minusy:
• Okazjonalnie nieprecyzyjne kontrolki
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https://itunes.apple.com/pl/app/republique/id687888390?mt=8
http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
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JAK NA STAŁE USUNĄĆ ZDJĘCIA 
Z iURZĄDZENIA

MACIEJ SKRZYPCZAK

Czy wiecie, że w iOS istnieje coś w rodzaju kosza na usunięte zdjęcia? To tak na wszelki 

wypadek, gdybyście przez pomyłkę usunęli nie to, co trzeba. Ale jak w takim razie na 

zawsze pozbyć się niechcianych fotek?

Na początek usuwamy je tradycyjnie z wi-

doku albumu czy widoku ogólnego, wska-

zując odpowiednie zdjęcia. Następnie od-

szukujemy album Ostatnio usunięte.

Teraz mamy tradycyjnie trzy wyjścia:

Po pierwsze, możemy wskazać jedno zdję-

cie i albo je usunąć, albo odzyskać.

Jak na stałe usunąć zdjęcia z iUrządzenia

1. 

2.
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Po drugie, po wciśnięciu przycisku Wybierz 

pojawi nam się opcja, by usunąć wszystkie 

zdjęcia bądź je odzyskać.

Na koniec warto zauważyć jedną rzecz 

– w albumie Ostatnio usunięte, przy każ-

dym ze zdjęć widnieje informacja „n dni”.

Wskazuje ona, że po upłynięciu takiego cza-

su dane zdjęcie zostanie automatycznie 
usunięte. Każda fotografia, która trafia do 

tego wyjątkowego albumu, będzie tam cze-

kała 30 dni, zanim bezpowrotnie zniknie.

Po trzecie wreszcie, wciskając przycisk  

Wybierz, wskazujemy konkretne zdjęcia   

do usunięcia czy przywrócenia.

3.

5.

4.

mcskrzypczak

Jak na stałe usunąć zdjęcia z iUrządzenia

http://www.twitter.com/mcskrzypczak


czas na

kalendarz!

już Nowy Rok!

Skorzystaj z programu iPhoto
i sam stwórz ciekawy projekt.

Fotokalendarz z Twoich zdjęć cyfrowych
przypomni cudowne chwile każdego dnia!

Spraw sobie i bliskim wzruszajacą pamiątkę na cały rok!

www.iphotobook.pl Poleca:

http://iphotobook.pl
http://imagazine.pl/drukuj-fotoalbum/
http://iphotobook.pl
http://imagazine.pl
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HOBBIT: 
BITWA PIĘCIU ARMII

JAN URBANOWICZ

Kiedy blisko piętnaście lat temu mało znany szerszej publiczności reżyser Peter Jackson 

wprowadzał na ekrany światowych kin adaptację największej powieści fantasy w dziejach, 

nikt nie przypuszczał, że zrobi to z tak dobrym efektem. „Władca pierścieni” na podstawie 

prozy J.R.R. Tolkiena okazał się ogromnym sukcesem, zarówno wśród widzów, jak i kryty-

ków. Przez trzy lata, rok w rok, wchodziły na ekrany kin kolejne części tego wielkiego wido-

wiska. Gdy pojawiła się informacja, że Jackson zekranizuje również pierwszą powieść Tol-

kiena – „Hobbita” – fani nie mogli się doczekać. I właśnie niedawno miała miejsce premiera 

Koniec. Trzy lata zleciały bardzo szybko i niestety za rok już nic nie będzie na nas czekać. 

Po raz kolejny Peter Jackson każe nam się żegnać ze Śródziemiem. Otóż „Hobbit: Bitwa 

Pięciu Armii” właśnie jest w naszych kinach.

     

http://youtu.be/RjPy-nxakG8


Gdy pojawiła się 
informacja, że Jackson 
zekranizuje również 
pierwszą powieść Tolkiena 
– „Hobbita” – fani nie 
mogli się doczekać.
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ostatniej już części tej nowej trylogii. Czy powtó-

rzyła sukces poprzedniej?

Powiem szczerze, że nie rozumiem ludzi, którzy 

porównują serię o Hobbicie z „Władcą pierścieni”. 

Prawda jest taka, że obie te serie mają ze sobą 

wspólne jedynie dwie rzeczy: reżysera i autora 

książkowego pierwowzoru. Należy pamiętać, że 

„Hobbit” był i jest książką przede wszystkim dla 

dzieci. Nie jest tak poważny i ambitny jak „Wład-

ca…”. Film również taki nie jest. Zarówno książ-

ka, jak i teraz film powstały po to, by wprowadzić 

odbiorcę do tego wspaniałego świata Śródzie-

mia. Dlatego nie ma co porównywać. Jeśli ro-

bią to dorośli, to niemal na 100% pewne jest to, iż 

uznają nową trylogię Jacksona za o wiele gorszą. 

A ona jest po prostu inna.

Jednego nie można jej jednak odmówić – roz-

machu. Realizacja filmów jest jak zwykle niesa-

mowita i stoi na najwyższym poziomie. Dba-

łość o szczegóły w stworzeniu tego niezwykłego 

świata jest wręcz genialna. Oczywiście, film nie 

jest bez wad, ale o tym za chwilę. Najpierw co 

dobrego?

W poprzednich noworocznych numerach iMaga-

zine opisywałem moje przemyślenia o poprzed-

nich częściach. Nie będę się więc powtarzał. Czas 

powiedzieć coś o trzeciej części, czyli „Bitwie Pię-

ciu Armii”. Już sam tytuł wskazuje, że będzie się 

sporo w tym filmie działo, głównie jeśli chodzi 

o sceny batalistyczne. Jeśli też tak sądzicie, to nie 

zawiedziecie się. 70–80% filmu to bitwa. I to nie 

byle jaka. Peter Jackson potrafi stworzyć niezwy-

kłe widowisko, które praktycznie ani na chwilę 
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nie daje nam odetchnąć, o nudzie już nie wspomi-

nając. Od momentu, kiedy film się rozkręca i za-

czyna się coś dziać, do samego końca mamy akcję, 

jedynie z małymi przerywnikami na dialogi. Wiele 

osób zarzucało poprzednim częściom, że są nud-

ne. Cóż, dla mnie były bardzo ciekawe i naprawdę 

mi się podobały, ale o tej zdecydowanie nie moż-

na powiedzieć, że nudzi. Na dodatek w ramach 

ciekawostki napiszę, że jest to najkrótsza część 

z całej serii. Od pierwszej i drugiej części jest na-

wet do 30 minut krótsza. Jest to chyba dobry argument dla tych, którym wcze-

śniejsze filmy się w kinie dłużyły.

Wiele rzeczy pozostało bez zmian w stosunku do poprzedników. Aktorów 

mamy praktycznie tych samych, takie same zdjęcia, muzykę czy efekty specjal-

ne. Do niczego osobiście się nie mogę przyczepić, poza tymi ostatnimi. Ale co 

roku miałem do nich jedno „ale”. Wyglądają momentami bardzo sztucznie. Mia-

nowicie widać, że wyszły z komputera. Podobno dobre efekty specjalne to ta-

kie, których nie widać. Cóż, w takim razie te są po prostu złe. Ale oczywiście nie 

przez cały film to tak źle wygląda. Bywają jedynie „złe momenty”. Tyle.

Reszta filmu według mnie pozostaje bez zarzutu, jeśli chodzi sprawy technicz-

ne. Aktorzy występujący w filmie spisali się i wykonali swoją pracę na poziomie, 

jakiego od nich oczekiwałem.

„Hobbit: Wojna Pięciu Armii” to znakomite zakończenie całej trylogii. Bałem się 

trochę tego zamknięcia, ale okazało się, że niepotrzebnie. Otrzymałem wspania-

ły film fantasy, w którym zobaczyłem wszystkich moich ulubionych bohaterów, 

domknięcie historii, którą śledziłem przez ostatnie lata i jak dla mnie – świetne 

spojenie tych filmów z wątkami z „Władcy pier-

ścieni”. Niektórzy wciąż zarzucają, że niepotrzeb-

nie zrobiono trzy filmy z tak krótkiej książki. Dla 

jednych niepotrzebnie, ja się z tego bardzo cieszę. 

Oczywiście, momentami nie wszystko się dobrze 

ze sobą łączy i myślę, że dwa filmy byłyby idealne 

i nie byłoby zbędnych wątków. Jednak ja świetnie 

Już sam tytuł wskazuje,  
że będzie się sporo w tym 
filmie działo, głównie 
jeśli chodzi o sceny 
batalistyczne.

Hobbit: Bitwa Pięciu Armii

„Hobbit: Wojna Pięciu 
Armii” to znakomite 
zakończenie całej trylogii.
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się czuję w Śródziemiu i bardzo się cieszę, że znów mogłem przeżyć tę kilkulet-

nią przygodę w kinie. To jest chyba jeden z elementów, które składają się na ma-

gię Petera Jacksona i prozy Tolkiena. Jak już raz tam wejdziemy, to nie chcemy 

wyjść. Dlatego bardzo mi było smutno, jak zobaczyłem napisy końcowe najnow-

szej części, bo wiem, że już więcej tych filmów nie powstanie. Pojawiają się plot-

ki, jakoby Jackson miał jeszcze do Śródziemia wrócić, jednak na razie nie ma co 

im wierzyć. Teraz pozostaje mi już tylko czekać na rozszerzoną wersję filmu na 

Blu-ray, bym mógł sobie zrobić maraton. Na razie obejrzę sobie wszystkie części 

„Władcy pierścieni”. Podobały się Wam poprzednie „Hobbity”? Jeśli tak, to tym 

będziecie zachwyceni.

Na początku skłamałem, że nic nie będzie na nas czekać. Otóż już w grudniu VII 

epizod „Gwiezdnych wojen”!

Hobbit: Bitwa Pięciu Armii

http://www.twitter.com/yasiek_
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WHIPLASH
JAN URBANOWICZ

Staram się być zawsze na bieżąco z tym, co dzieje się w filmowym świecie. Od jakiegoś 

czasu coraz bardziej interesuję się festiwalami filmowymi, w tym roku nawet udało mi się 

na kilka z nich pojechać – na razie tylko na terenie Polski, ale mam w planach pojechać 

również gdzieś dalej. Wspomniany wyżej „Whiplash” to zwycięzca tegorocznego Festiwa-

lu Filmowego Sundance – największego w USA festiwalu filmów niezależnych. Amerykań-

skie kino niezależne (które bardzo różni się od niezależnego kina europejskiego) jest moim 

Jaki jest dla Was film idealny? Dla mnie to film ciekawy, dobrze zrealizowany, brawurowo 

zagrany i poruszający emocjonalnie. Jest mi niezmiernie miło, że mogę Wam taki film 

opisać. Przed Wami mój tegoroczny film idealny – „Whiplash”.

      

http://youtu.be/zIP_gtjDtfE
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ulubionym typem kina. Nic więc dziwnego, że bardzo wyczekiwałem filmu, któ-

ry ten festiwal wygrał.

Historia jest dość prosta. Andrew (w tej roli świetny Miles Teller), młody student 

konserwatorium muzycznego, jest perkusistą. Pragnie stać się najlepszym per-

kusistą jazzowym, dorównującym największym sławom tego gatunku muzycz-

nego. Bardzo ambitny, chce trafić pod skrzydła legendarnego dyrygenta, pana 

Fletchera (w tej roli fenomenalny J.K. Simmons), który tworzy orkiestrę na kon-

kurs muzyczny. Los uśmiecha się do Andrew i zostaje on zauważony przez swo-

jego przyszłego mentora. Zaczyna się droga na szczyt, która jednak nie będzie 

tak przyjemna, jak się młodemu muzykowi wydawało. Fletcher bowiem jest bar-

dzo surowym nauczycielem, potrafiącym każdego doprowadzić do granic wy-

trzymałości. Andrew będzie musiał zdecydować, czy jego marzenia są na tyle 

ważne, by przypłacić je zdrowiem – zarówno psychicznym, jak i fizycznym.

Film nie opiera się na szczególnie oryginalnej historii. Myślę, że filmów o podob-

nym schemacie było już w kinie wiele, jednak tutaj dostajemy bardzo mocny ła-

dunek emocji. Największą zaletą „Whiplash” jest J.K. Simmons. Aktor z nazwiska 

raczej słabo w Polsce znany. Jednak gdy zobaczymy jego twarz, to większość 

z nas dość szybko może go skojarzyć z rozmaitych ról – głównie drugoplano-

wych. Simmons w swojej roli jest istnym koszmarem. Koszmarem, który na jawie 

dopadł niemal każdego z nas, w postaci wymagającego belfra, który nigdy nie 

dawał nam taryfy ulgowej. Był on momentami dla mnie tak prawdziwy, że w pa-

mięci powracały niektóre najgorsze wspomnienia z czasów szkolnych. Ładunek 

emocjonalny, jaki z ekranu kieruje on w naszą stronę, jest tak ogromny, że ciężko 

złapać oddech.

Drugim bardzo ważnym ogniwem jest Miles Teller. Młody aktor, który jest w za-

sadzie dopiero na początku swojej kariery. Ma on już kilka ról na koncie, lecz 

jeszcze żadnej tak mocnej. Jego Andrew to postać, pod którą podpisać się może 

każdy młody i ambitny człowiek. Dążenie do doskonałości i do sukcesu jest na 

pierwszym planie i przysłania nawet życie osobiste. W dzisiejszych czasach jest 

to zjawisko coraz częstsze – niestety.

Poza rewelacyjnymi rolami dwóch aktorów film ma również jeszcze jedną 

ogromną zaletę – muzykę. Sam osobiście nie jestem fanem jazzu, a taka muzy-

Whiplash



ka tu króluje, ale wręcz zakochałem 

się w ścieżce dźwiękowej. Znakomicie 

oddaje ona emocje, które widzimy na 

ekranie i nadaje odpowiednie tempo 

całemu seansowi. Skoro mnie przy-

padła ona do gustu, to myślę, że mi-

łośnicy jazzu odnajdą się tu doskona-

le – szczególnie ci, którzy znają nieco 

historię tej muzyki, gdyż jest do niej 

sporo odwołań.

Dlaczego „Whiplash” jest dla mnie fil-

mem idealnym? Bo ma praktycznie 

wszystkie części składowe, jakich od 

takiego filmu wymagam – ciekawą hi-

storię, aktorstwo na wysokim pozio-

mie, muzykę i naprawdę spory ładu-

nek emocjonalny. A wszystko to jest 

jednocześnie dobrą zabawą, bo wła-

śnie takie powinno być kino.

Nie mogę się doczekać gali oscaro-

wej, bo nominacja dla J.K. Simmonsa 

za rolę drugoplanową jest niemal pew-

na. Bardzo bym chciał, by zakończyło 

się to zdobyciem przez niego statuetki. 

Reżyser Damien Chazelle stworzył fe-

nomenalny obraz, który jednocześnie 

jest jego pełnometrażowym debiutem. 

Skoro pierwszy film tak na mnie po-

działał, to nie pozostaje mi nic innego 

jak pilnie śledzić karierę pana Damie-

na. Mam przeczucie, że może on jesz-

cze sporo w kinie namieszać – tego ży-

czę zarówno sobie, jak i Wam.
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FOXCATCHER

JAN URBANOWICZ

Bennett Miller to reżyser dwóch naprawdę znakomitych filmów - „Capote” oraz „Moneyball” - 

które były nagradzane i doceniane zarówno przed widzów, jak i krytyków. Nic więc dziwnego, 

że jego kolejny obraz wzbudzał emocje jeszcze przed swoimi pierwszymi pokazami. 

„Foxcatcher” to historia oparta na faktach. Dzieje się ona w drugiej połowie lat osiemdziesią-

tych XX wieku. Dwóch braci, którzy zostali mistrzami olimpijskimi w zapasach, zostaje popro-

szonych o przyłączenie się do drużyny tworzonej przez milionera Johna E. du Ponta i trenowa-

nia pod jego okiem do kolejnych zawodów olimpijskich. 

„Foxcatcher” to film, za który jego reżyser - Bennett Miller - został nagrodzony na 

tegorocznym festiwalu w Cannes. Takie nagrody sprawiają, że jeszcze bardziej wyczekuję 

pewnych filmów. Miałem okazję go zobaczyć kilka miesięcy temu. Czy warto było czekać?

      

http://youtu.be/8361stZ8n0w
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Film najbardziej mnie zainteresował pod kątem doboru aktorów. W główne role 

wcielili się tutaj Mark Ruffalo i Channing Tatum (zagrali oni rodzeństwo) oraz Steve 

Carell jako John E. du Pont. Ruffalo to już klasa sama w sobie i byłem pewny, że jego 

rola wypadnie świetnie - nie myliłem się. Jednak nazwiska Tatum i Carell nie kojarzą 

się z poważnym kinem, a raczej z komediami czy po prostu filmami o luźniejszej te-

matyce. Bardzo byłem ciekaw tego, jak wypadną, zwłaszcza że Bennett Miller udo-

wodnił, iż potrafi wycisnąć z aktora absolutne maksimum - wystarczy spojrzeć na 

rolę Jonah Hilla w filmie „Moneyball”. 

Aktorsko film prezentuje się znakomicie. Cała trój-

ka aktorów doskonale spełniła pokładane w nich na-

dzieje. Mark Ruffalo tylko potwierdził swój wielki ta-

lent, a Channing Tatum pokazał, że potrafi zagrać 

coś więcej niż tylko tancerza lub głupkowatego poli-

cjanta. Największym zaskoczeniem był jednak Steve 

Carell. Pomijając oczywiście fizyczną przemianę 

i charakteryzację, pokazał on prawdziwą aktorską 

klasę. Nie znam historii, która była inspiracją dla fil-

mu, nie znam postaci Johna E. du Pont’a, jednak je-

stem w stanie całkowicie uwierzyć w Carella w roli 

milionera. Znakomicie zagrana, momentami nawet 

fenomenalna rola, która jako jedna z niewielu rzeczy 

zapadła mi w głowę po seansie. Naprawdę wielkie zaskoczenie i mam nadzieję, że 

ten aktor będzie częściej dostawać propozycje gry w takich filmach, gdyż jego dra-

matyczna strona może nam bardzo wiele zaoferować.

W oczy rzucają się piękne zdjęcia, za które odpowiadał Greig Fraser - zdjęcia jego 

autorstwa mogliśmy podziwiać między innymi we „Wrogu numer 1” Kathryn Bige-

low. Wspaniałe krajobrazy rezydencji Foxcatcher oddawały niesamowity klimat fil-

mu, którego zdecydowanie nie można mu odmówić. Jest to, moim zdaniem, zaraz 

po aktorach, najlepsza strona tego filmu. Całość uzupełnia bardzo dobra muzyka 

Roba Simonsena, który miał już okazję współpracować z Bennettem Millerem przy 

jego wcześniejszych produkcjach.

Film jest również znakomity pod kątem emocjonalnym. Bardzo przypomina on inny 

film, o którym możecie przeczytać w bieżącym numerze, czyli „Whiplash”. Wszystko 

Foxcatcher

W oczy rzucają się 
piękne zdjęcia, za które 
odpowiadał Greig Fraser 
- zdjęcia jego autorstwa 
mogliśmy podziwiać 
między innymi we „Wrogu 
numer 1” Kathryn Bigelow.



dlatego, że porusza on podobną kwestię, a mianowicie historię człowie-

ka będącego pod wpływem innej, silnej jednostki. Steve Carell wciela 

się tu w podobną postać co J.K. Simmons - autorytetu, w który zapa-

trzony jest inny bohater. Jego postać jest momentami bardzo chary-

zmatyczna, jednak jednocześnie bardzo mu współczujemy, gdyż widzi-

my, jak biednym jest człowiekiem. Nie chcę pisać więcej, by nie zepsuć 

Wam seansu, jednak ładunek emocjonalny jest w tym filmie bardzo 

mocny.

Jednak nie wszystko jest takie piękne. Wspomniane wcześniej kwestie 

sprawiają, że jest to film na bardzo wysokim poziomie, jednak mnie nie 

do końca urzekła ta historia. Czegoś mi w niej zabrakło i napięcie, któ-

re przez większość seansu było bardzo umiejętnie dawkowane, później 

niestety zaczęło opadać. Dodatkowo film momentami bardzo się dłużył 

i moje zainteresowanie nim delikatnie malało. Lubię, kiedy film kończo-

ny jest przez bardzo mocny finał, jednak tutaj mi go zabrakło. Możliwe, 

że to przez to, iż polska prasa pisząca o tym filmie w opisach zdradzała 

jego zakończenie (jak możecie, to nigdzie o nim nie czytajcie) i przez to 

nie było zaskoczenia.

Film jednak pozostawia po sobie pewne pytania odnośnie motywa-

cji bohaterów, co jest jego dużym plusem. Nie wszystko jest tutaj jasne 

i reżyser nie poda nam wszystkiego na tacy. 

Pomimo tego, iż kilka spraw mnie rozczarowało, to wciąż uważam, że 

„Foxcatcher” jest bardzo dobrym filmem. Może nie najlepszym, jaki wi-

działem w tym roku, ale na pewno w czołówce. Największa w tym za-

sługa znakomitych aktorów, którzy wzorowo wywiązali się z powierzo-

nych im zadań. W szczególności Steve Carell - czekam na nominacje dla 

niego.

Idźcie na „Foxcatcher” koniecznie. Nie wszyscy się w nim zakochają, ale 

myślę, że nikogo nie pozostawi on obojętnym.

yasiek_
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Trudno nie odnieść wrażenia, że pozycja ta przeznaczo-

na jest dla użytkowników bardzo początkujących, roz-

poczynających swoją drogę nie tylko z systemem OS X, 

ale również z komputerem jako takim. Z całą pewno-

ścią zainteresuje osoby przesiadające się z innych syste-

mów i w prosty, obrazowy sposób przedstawi obsługę 

i funkcjonowanie sprzętu z zainstalowanym systemem 

Yosemite.

Autor zabiera nas w podróż poprzez tematy takie jak: za-

kup komputera, jego wersje, urządzenia peryferyjne, 

a nawet zalety i wady kupowania sprzętu używanego. 

W pierwszych krokach z Makiem opowiada o podstawach 

jego użytkowania, wyjaśniając przy tym czym jest Ma-

gic Mouse, gładzik oraz Magic Trackpad, opisuje różnice 

w klawiaturach i układzie klawiszy.

Prostota założenia i bardzo podstawowe kwestie omawiane w publikacji są zarów-

no największą wadą, jak i zaletą MacPodręcznika. Wynika to głównie z tego, że bar-

MACPODRĘCZNIK 
EDYCJA OS X YOSEMITE

KINGA OCHENDOWSKA

Książka „MacPodręcznik. Edycja OS X Yosemite” jest uaktualnioną wersją pozycji z 2008 roku. 

Od tego czasu wiele się zmieniło w systemach Apple, zatem odświeżenie zawartych w nim 

informacji było jak najbardziej wskazane. Podobnie jak poprzednik, najnowsze wydanie zawiera 

nie tylko informacje dotyczące samego systemu, ale również poradnik zakupu nowego Maca 

oraz opisy podstawowych programów.

MacPodręcznik. Edycja OS X Yosemite

http://wimp.pl
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dziej zaawansowany użytkownik nie znajdzie w niej wielu interesujących go treści. 

Początkujący zaś dowiedzą się, w najdrobniejszych szczegółach, czym jest Dock, jak 

powiększać i zmniejszać okna programów, jak używać trybu pełnoekranowego oraz 

uruchamiać aplikacje i kończyć ich pracę.

Dużym plusem książki jest dość kompleksowe podejście, pozwalające osobom zu-

pełnie nowym w komputerowym świecie stworzyć własne środowisko pracy, zde-

cydować, jakie aplikacje są im potrzebne, zrozumieć chmurę i jej funkcjonowanie, 

a nawet, w podstawowym zakresie, nauczyć się obsługi najbardziej popularnych pro-

gramów, z uwzględnieniem Microsoft Office.

O MacPodręczniku trudno napisać wiele, bo jest dokładnie tym, o czym mówi jego 

tytuł – podręcznikiem obsługi komputera Mac. Zupełnie spokojnie mógłby zostać 

zakwalifikowany do kategorii książek „dla opornych” – nie sposób nie zrozumieć 

przekazu autora. Dodatkowo pozycja zawiera wiele ilustracji, pomagających ogarnąć 

przedstawiane zagadnienia.

Jeśli macie więc w domu switchera albo kogoś, kto nie miał do tej pory wielkiej stycz-

ności z komputerem, ta książka z pewnością może pomóc, oszczędzając Wam przy 

tym niekończących się pytań o to, jak nagrać płytę, jak wyszukiwać pliki czy jak skon-

figurować połączenie z internetem.

Pomimo tego, że pokolenie ludzi, którzy nigdy nie mieli kontaktu z komputerem, od-

chodzi już do lamusa, książką z pewnością warto się zainteresować. Może się oka-

zać, że pomoże ona w przesiadce i pierwszych krokach komuś, kto dopiero uczy się 

funkcjonowania w cyfrowym świecie. Jeśli na przykład oddajecie swojego starszego 

Maca rodzicom albo znajomym, z MacPodręcznika mogą również dowiedzieć się, jak 

stawiać pierwsze kroki w sieci, skonfigurować pocztę e-mail, do czego służą fora albo 

czym jest bankowość internetowa.

Reasumując – MacPodręcznik to pozycja warta uwagi pomimo tego, że skierowana 

jest do osób bardzo początkujących. Jeśli macie takie osoby w swoim otoczeniu, to 

warto szybko udać się do księgarni.

iMagazine poleca!

santee76

MacPodręcznik. Edycja OS X Yosemite

http://wimp.pl
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Na łamach iMagazine zdarzało mi się już pisać na temat 

soundtracku, ale zawsze podkreślałem, że nie jestem fa-

nem tego typu albumów. Zazwyczaj na takich płytach 

mamy numery, które są świetne, ale jako całość to raczej 

średnio się tego słucha od deski do deski. Poszczególne 

utwory kojarzą nam się z danym fragmentem filmu i wy-

wołują szczególne emocje odtwarzane w głowie wizual-

nie. Jednak, jak się okazuje, soundtrack może być rewela-

cyjny nie tylko jako ścieżka dźwiękowa, ale również jako 

album. Gdzie leżą podstawy sukcesu „The Hunger Games: Mockingjay, Part 1”? W bar-

dzo dobrych kompozycjach i osobie, która o wszystko zadbała. Mowa o 19-letniej no-

wozelandzkiej dziewczynie o pseudonimie Lorde. Jakże wielkim zaufaniem i odwagą 

kierował się Francis Lawrence, dając tak młodej osobie wolną rękę przy wyborze ar-

tystów na nowy krążek! Tak się zastanawiam, co ja robiłem, jak miałem 19 lat?! Nie pa-

miętam i chyba dobrze, bo coś czuję, że mógłby to być jakiś niewiarygodny wyczyn 

typu wypicie 10 piw na jednej imprezie. Trzeba przyznać, że Lorde stworzyła wyjątko-

wy klimat albumu i zdecydowanie czuć, że całość to jej świat – od początku do koń-

ca. Nie będzie niespodzianką, że już pierwszy utwór „Meltdown” od razu mnie kupił. 

Zwrotka Q-Tipa z mistrzowskich Tribe Called Quest, dziewczyny z zespołu Haim oraz 

główna mistrzyni – Lorde stworzyli numer albumu. Przy słuchaniu utworu „Flicer”, 

dopieszczonego przez mojego guru Kanye Westa, uświadomiłem sobie, że to stro-

na muzyczna wygrywa dla mnie te igrzyska. Oddałbym sporo za wersję instrumen-

talną na winylu, mam nadzieję, że takowa wersja pojawi się na sklepowych półkach. 

Najlepsze jest to, że całość ma wspólny, mroczny pierwiastek, który wciąga, intryguje 

i nie chce wypuścić z sidła igrzysk śmierci. Poprzednie albumy z tej serii były OK, ale 

jakoś mam wrażenie, że tym razem jest całkowicie inaczej. I dobrze. Na poprzednich 

albumach były supergwiazdy, ale to tylko pokazało, że nie tędy droga.

CAŁA MUZYKA
JAROSŁAW CAŁA

THE HUNGER GAMES
MOCKINGJAY, PART 1

http://wimp.pl
https://wimp.pl/album/13999153
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Wu-Tang Clan to grupa, a raczej klan, który spokojnie moż-

na nazwać Beatlesami rapu. Ich wkład do kultury hip-ho-

powej można porównać do tego, co zrobił Michael Jor-

dan dla koszykówki. Mija właśnie 21 lat od momentu, kiedy 

w Nowym Jorku powstał najlepszy rapowy zespoł, jaki kie-

dykolwiek wszedł razem do studio. Dla psychofanów dzień 

pojawienia się na sklepowych półkach albumu „A Better 

Tomorrow” jest jak odbiór porodu długo wyczekiwanego 

syna. Ostatni raz, kiedy mogliśmy słuchać wszystkich żyją-

cych członków legendarnej grupy, był siedem lat temu. Wtedy światło dzienne ujrza-

ła płyta „8 Diagrams”, której raczej daleko było do takich klasyków jak „Enter the Wu-

-Tang” czy „Wu-Tang Forever”.

Jednak przez cały ten czas, kiedy wszyscy członkowie ekipy nagrywali solowe albumy 

i nie mogli dogadać się w sprawie nowej produkcji, słuchacze na całym świecie nadal 

na swoich odtwarzaczach do znudzenia słuchali jak mantry numerów Wu-Tang. W koń-

cu, po wielu różnych plotkach, zgrzytach i kłótniach o „zielone”, dostaliśmy ten upra-

gniony prezent na święta. Na „A Better Tomorrow” możemy usłyszeć wszystkich żyją-

cych członków grupy: Ghostface Killah, GZA, Inspectah Deck, Masta Killa, Method Man, 

Raekwon, RZA, U-God, Cappadonna.

Nowy Wu-Tang zaskakuje świeżością i pozytywnym przekazem. Dla tych, którzy spo-

dziewali się mrocznego klimatu nowojorskich ulic, może okazać się rozczarowaniem. 

Jest dosyć łagodnie jak na Wu-Tang, ale tak w zasadzie na „A Better Tomorrow” mo-

żemy usłyszeć wszystko to, co najważniejsze w rapie. Cudowne sample, smyczki, jaz-

zowe klawisze, dęciaki i tona świetnych zwrotek od ośmiu weteranów sceny, którzy 

znają kulturę hip-hopu jak nikt inny. Najlepszą wizytówką albumu jest numer promu-

jący, niezwykle melodyjny. „A Better Tomorrow” zdradza, w jaką stronę RZA pokiero-

wał swoim klanem. To właśnie RZA wyprodukował większość bitów i jak zawsze czu-

wał nad finalnym efektem, który jest na miarę płyty roku. Wstawki tekstów z filmów 

kung-fu, które towarzyszą nam przez cały album, są jak polewa czekoladowa na wani-

liowych lodach. Genialne nawiązanie do historii klanu Wu-Tang Clan!

WU-TANG CLAN
A BETTER TOMORROW

calamuzyka

http://www.twitter.com/calamuzyka
https://wimp.pl/album/37916574
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MAŁGORZATA ŁADA

• 1 opakowanie mrożone-
go ciasta francuskiego 
(40 dag)

• 4 duże kwaśne jabłka
• 30 dag dobrej kaszanki
• natka pietruszki do 

przybrania

Ciasto francuskie rozmrozić, rozwinąć i wykroić z niego dwa krąż-

ki. Dwie małe okrągłe foremki o średnicy 20-22 cm wyłożyć papie-

rem do pieczenia. Przełożyć ciasto do foremek, przykryć folią alumi-

niową, wysypać suchym grochem lub fasolą (żeby ciasto równo się 

upiekło, a nie pęczniało). Podgrzać piekarnik do temperatury 220°C, 

wstawić ciasto i piec ok. 25 min. Jabłka obrać, wykroić gniazda na-

sienne, pokroić w równe plastry. Kaszankę pokroić w plastry, zdjąć 

osłonkę. Groch i folię aluminiową usunąć. Na cieście ułożyć plastry 

jabłek i kaszanki tak, by na siebie zachodziły. Wstawić do nagrzane-

go do 200°C piekarnika i zapiekać jeszcze 10-15 min. Wyjąć z pieca 

i udekorować gałązkami natki.

Smacznego!

170Kaszanka na cieście francuskim z jabłkami
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